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Przyszłość to trud Nie spadnie ona z nieba 
Przez żaden cud, lecz zdobyć ją trzeba. 

(Maria Konopnicka) 

Przed nami Szkoła dwunasta. Kolejne nasze spotkanie - prawdopodobnie jedno z ostatnich, 
ciedy Polska pozostaje w roli kandydata do Unii Europejskiej - największego we współczes-
nym świecie organizmu gospodarczego, do którego zmierzamy wielkimi krokami. Nie jest 
chyba dla nikogo zaskoczeniem, że jako organizatorzy Szkoły reagujemy na to niezwykle 
ważne wydarzenie w dziejach Polski organizacją Seminarium nt. „Górnictwo wobec wyzwań 
Unii Europejskiej". Patronat nad seminarium objęła Pani Minister Danuta Hiibner - sekretarz 
Komitetu Integracji Europejskiej. Przewodniczącym Komitetu Honorowego Seminarium jest 
senator RP prof. dr hab. inż. Bernard Drzęźla. Referaty wygłoszone w ramach seminarium to 
odrębna, pięknie wydana publikacja, która - myślę - będzie wspaniałym przygotowaniem do 
działań podejmowanych przez Uczestników Szkoły już w Unii Europejskiej. 
Co czeka nas na dwunastej Szkole? 
1. Tradycyjne sesje, które są praktyczną ilustracją hasła „Górnictwo na progu trzeciego tysiąc-

lecia": 
- Nowe techniki i technologie w eksploatacji podziemnej złóż; 
- Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w kopalniach; 

Drogi obniżenia kosztów wydobycia w kopalniach. 
Referaty wygłoszone w ramach tych sesji są w zdecydowanej większości praktyczną ilu-
stracją angielskiego przysłowia „Końcem wszystkiego jest działanie, nie zaś myśl, choćby 
najszlachetniejsza". 

2. Sesja: Informatyka w przemyśle wydobywczym, której współorganizatorem są Przedsię-
biorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych z Sosnowca oraz firma SAP Polska. 

3. International Mining Forum, w dalszym ciągu w skromnej formie z powodu biurokratycz-
nych utrapień. Mam nadzieję, że po raz ostatni w tej formie. 

Szkole tradycyjnie towarzyszyć będzie wiele interesujących przedsięwzięć, między innymi: 
- uroczystości związane z 75. rocznicą pierwszego doktoratu w murach Akademii Górniczo-

Hutniczej. Jego autorem był późniejszy Dziekan Wydziału Górniczego, Rektor Uczelni 
i światowej sławy uczony Profesor Witold Budryk. Wydanie albumu uświetniającego to 
wydarzenie było możliwe dzięki zaangażowaniu wielkiego sympatyka i przyjaciela Szkoły, 
Profesora Stanisława Knothe. Pan Profesor przekaże wszystkie materiały dokumentujące to 
wydarzenie Muzeum Historycznemu AGH, 

- wydanie monografii „Ewolucja technologii eksploatacji złóż rud miedzi w polskich kopal-
niach" wraz z piękną prezentacją multimedialną powstałą przy dużej pomocy firmy Fast-
work, a sfinansowanej przez wieloletniego sponsora Szkoły - KGHM Polska Miedź S.A. 

Wierzę, że i tym razem nasze spotkanie będzie interesującą wymianą poglądów, ciekawych 
i interesujących wystąpień, a nade wszystko okazją do utrwalenia starych i nawiązania nowych 
przyjaźni, które znajdą swoje przełożenie na codzienne działania i kontakty zgodnie z powie-
dzeniem, iż „...najlepszą część życia człowieka stanowiąjego przyjaźnie...". 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
Szkoły Ekspłoatacji Podziemnej 

Jerzy Kicki 
:Craków, luty 2003 r. 
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Streszczenie 

W kopalniach węgla kamiennego bardzo ważnym problemem jest kontrola i regulacja sta-
nów gazowych w otamowanych wyrobiskach i zrobach, szczególnie w aspekcie zagrożenia po-
żarami endogenicznymi i zagrożenia wybuchem metanu lub gazów pożarowych. 

Składy i stężenia gazów w otamowanych wyrobiskach i zrobach mogą być kształtov'ane 
pod wpływem czynników: 
- naturalnych - dopływ gazów: metanu lub dwutlenku węgla z górotworu, 
- wewnętrznych - dopływ i odpływ gazów zrobowych oraz dopływ produktów procesu 

utleniania i palenia węgla w zrobach, 
- zewnętrznych - dopływ powietrza w wyniku przewietrzania kopalni, prowadzenia 

odmetanowania, 
- zewnętrznych inwazyjnych - doprowadzenie gazów inertnych lub mieszanin metanowo-po-

wietrznych i mieszanin gazów zrobowych za pomocą instalacji. 
Ze względu na dużą skuteczność w zakresie ograniczenia zagrożenia pożarowego i wybu-

chem gazów pożarowych metoda wypełniania metanem stosowana była wielokrotnie w kopal-
niach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w latach 1978 ^1998. 

W celu uzyskania pełnego rozeznania przebiegu procesu wypełniania metanem otamowa-
nych wyrobisk i zrobów przeprowadzono badania eksperymentalne w warunkach normalnych, 
w otamowanych rejonach ścian w kopalniach „Pniówek" i „Zofiówka", które charakteryzują 
się największymi metanowościami absolutnymi w górnictwie polskim. W czasie wypełniania 
metanem w otamowanych wyrobiskach i zrobach wystąpiły mieszaniny niewybuchowe ze 
względu na nadmiar metanu, przy czym podawanie metanu w znacznym stopniu przyspieszyło 
wystąpienie mieszanin niewybuchowych ze względu na nadmiar metanu, co jest niezmiernie 
ważne w aspekcie bezpieczeństwa pracy. W czasie eksperymentu w odpowiedniej proporcji do 
wzrostu stężeń metanu następował spadek zawartości tlenu, co wpływało w sposób korzystny 
na ograniczenie zagrożenia powstania pożaru endogenicznego w zrobach.. 

Dla projektowania procesu wypełniania metanem otamowanych wyrobisk i zrobów, szcze-
gólnie dla oceny przebiegu zmian stężeń gazów i bezpieczeństwa został opracowany model 
matematyczny, który przy wykorzystaniu obliczeń komputerowych umożliwia przeprowadze-
nie symulacji wpływu parametrów na efektywność procesu. Symulacja komputerowa pozwolą 
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na uzyskanie dodatkowych informacji o zachodzących zmianach w składzie gazów rozważa-
nego obszaru, których nie uzyskano drogą badań eksperymentalnych. 

Eksperymentalnie wykazano, że zastosowanie metody wypełniania metanem otamowanych 
wyrobisk i zrobów pozwoliło: 
- regulować w określonym zakresie skład i stężenia gazów zrobowych, szczególnie stężenia 

metanu i tlenu, 
- w sposób kontrolowany zmieniać skład i stężenie gaźów - mieszaniny metanowo-powietrz-

nej pod kątem ograniczenia jej wybuchowości, 
- obniżyć stężenie tlenu, a tym samym w istotnym stopniu ograniczyć możliwości lub szyb-

kość rozwoju procesu samozagrzewania węgla lub pożaru endogenicznego. 
Praca jest przyczynkiem do rozwoju naukowych zasad inwazyjnego wypełniania gazami 

otamowanych wyrobisk i zrobów w celu odpowiedniego pod kątem zagrożenia wybuchowego 
i pożarowego regulowania składu i stężenia gazów zrobowych, co w konsekwencji pozwoli 
poprawić stan bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego. 

1. Wprowadzenie 

Od zarania górnictwa metan towarzyszący eksploatacji węgla kamiennego w kopalniach 
głębinowych ze względu na wybuchowość stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa 
załogi i ruchu zakładu górniczego. W celu zapewnienia prawidłowych warunków określonych 
przepisami górniczymi, a szczególnie dopuszczalnych stężeń metanu w wyrobiskach górni-
czych, stosuje się środki prewencji w tym głównie: 
- intensywne przewietrzanie wyrobisk górniczych, 
- odmetanowanie górotworu 
- monitoring i controling zagrożenia metanowego, 

Metan wydzielający się w kopalni z górotworu jest w procesach przewietrzania 
i odmetanowania odprowadzany na powierzchnię. 

W przypadku metanu ujętego przez odmetanowanie jest on w większej części wykorzysty-
wany jako paliwo niskometanowe w różnych urządzeniach ciepłowniczo-energetycznych np. 
w kotłowniach, suszarniach węgla, silnikach i turbinach gazowych. Urządzenia te wymagają 
paliwa ustabilizowanego w zakresie jakościowym i ilościowym. 

Gaz niskometanowy ujmowany przez odmetanowanie cechuje się dużą w czasie zmiennoś-
cią jakościową i ilościową, wynikającą z uzależnienia efektywności odmetanowania głównie 
od eksploatacji górniczej. Zaburzenia parametrów jakościowo-ilościowych paliwa wpływają 
negatywnie na pewność ruchową i ciągłość pracy gazowych instalacji ciepłowniczo-energe-
tycznych. Jedynym możliwym rozwiąz^iniem stosowanym w praktyce jest magazynowanie 
gazu w zbiornikach w celu jego stabilizacji jakościowo i ilościowej. Powszechnie znane są 
podziemne magazyny - zbiorniki gazu ziemnego (PMG) lub koksowniczego zlokalizowane na 
powierzchni. Podejmowane były także próby budowania PMG w nieczynnych kopalniach głę-
binowych. 

Metan odprowadzany w powietrzu kopalnianym a także wypuszczany z instalacji odmeta-
nowania na powierzchni do atmosfery, ze względu na brak możliwości jego pełnego wykorzy-
stania gospodarczego, wywołuje powstawanie „efektu cieplarnianego", który jest niekorzyst-
nym zjawiskiem ekologicznym. 
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2. Podziemne magazyny gazu (PMG ) 

Powszechnie przez magazyn - zbiornik rozumie się określoną przestrzeń w postaci różnych 
form geometiycznych, którą można wypełnić materiałami sypkimi lub płynami oddzieloną 
szczelnie lub z ograniczoną szczelnością od otoczenia zewnętrznego. 

Wykorzystując objętość (pojemność) otamowanych wyrobisk górniczych oraz kolektorowy 
charakter skał górotworu dla gromadzenia gazu z odmetanowania dla celów jego gospodar-
czego wykorzystania, mamy do czynienia ze szczególnym przypadkiem utworzenia podziem-
nego magazynu gazu (PMG), który jest formą bezzbiomikowego gromadzenia. 

Według prawa geologiczno-górniczego (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.) bezzbiornikowe 
magazynowanie substancji w górotworze wymaga koncesji, której udziela Minister Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 

W czynnych produkcyjnie podziemnych zakładach górniczych PMG mogą być utworzone 
w wyniku: 
~ przystosowania istniejących otamowanych wyrobisk górniczych i zrobów stanowiących 

część przestrzeni poeksploatacyjnej oddzieloną szczelnie od przestrzeni, w której prowa-
dzone są roboty górnicze; oddzielenie to może być w formie naturalnej przez kompleksy 
skał nieprzepuszczalnych lub sztucznej przez wykonanie odpowiednich technicznych bu-
dowli w formie tam, korków, torkretu, itp. - możliwości wykorzystania istniejących ota-
mowanych wyrobisk jako MG zostały potwierdzone badaniami parametrycznymi, mode-
lowymi i eksperymentalnymi, 

- wykonania specjalnych wyrobisk górniczych w sposób zapewniający ich szczelność. 

2.1. Urządzenia i instalacje 

Technologia retencji metanu z odmetanowania w otamowanych wyrobiskach górniczych 
oraz ujmowania zmagazynowanego metanu wymaga: 
- zastosowania stacji przetłaczania gazu, której obecna wersja bazuje na sprężarce gazowej 

z wirującymi pierścieniami wodnymi zwanej potocznie pompą wodokrężną, 
- wykorzystania instalacji odmetanowania bazującej na sieci dołowych i powierzchniowych 

rurociągów odmetanowania, 
- wykorzystania powierzchniowej stacji odmetanowania, której podstawę stanowią sprężarki 

gazowe o parametrach zapewniających wymaganą wydajność ujmowanego gazu. 
Dla napełnienia i opróżnienia podziemnego magazynu gazu, wykorzystując dołowe oraz 

powierzchniowe urządzenia i instalacje, przewiduje się przemienne stosowanie dwóch cykli 
roboczych. Przebieg tych cykli zobrazowano przykładem, gdy PMG stanowi kompleks wyro-
bisk i zrobów (rys. 2.1). 

2.2. Stabilizacja ilościowo-jakościowa 

Podziemne retencyjne magazyny - zbiorniki gazu (PMG) powinny zapewniać stabilizację 
ilościowo-jakościową paliwa gazowego używanego w powi 
płowniczo-energetycznych. 

Rozpatrywana może być konieczność stabilizacji ilościowe 
- stałej, jeżeli zapotrzebowanie urządzeń jest wyższe od możliwości dostarczenia gazu 

z bieżącego ujęcia. 

7 
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chwilowej (okresowej), jeżeli występuje przez określony czas w wyniku wystąpienia ogra 
niczenia w dostawie gazu z bieżącego ujęcia przez odmetanowanie. 
Po\vyższy problem przedstawia schemat (rys. 2.2) wraz z uogólnieniami. 
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Rys. 2.1. Schemat ideowy retencji gazu z odmetanowania 
w kompleksie otamowanych wyrobisk i zrobów 

Fig. 2.1. Schematic diagram of retaining gas from methane drainage in a complex 
of sealed headings and goafs 

2.3. Objętość i pojemność zbiornika 

Zbiorniki wykonane w górotworze nienaiuszonym robotami eksploatacyjnymi w celu ma-
gazynowania gazu będą posiadać parametry objętościowe dokładnie zdeterminowane. 

Zagadnienie minimalnej pojemności zbiornika jest bardzo proste do rozwiązania dla zbior-
nika szczelnego natomiast komplikacje występują w przypadkach dopuszczenia występowania 
nieszczelności zbiornika zlokalizowanego w górotworze, dla których muszą być zastosowane 
badania modelowe. 

8 
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Rys. 2.2. Schemat przepływu gazu 
Fig. 2.2. Gas flow schematic 

2.4. Ciśnienie gazu .w zbiorniku 

Wielkość nadciśnienia gazu w zbiornikach w stosunku do ciśnienia bezwzględnego panują-
cego na danej głębokości, uzależniona będzie głównie od pola potencjału aerodynamicznego. 

Istotny wpływ na zmiany ciśnienia w zbiornikach będzie miała także praca sprężarek po-
wodujących: 
- napełnienie zbiornika, np. pompa wodokrężna wytwarza maksymalne nadciśnienie gazu, 

które może wynosić 30 kPa, 
- opróżnienie zbiornika, np. sprężarki w stacji odmetanowania mogą wytworzyć maksymalne 

podciśnienie gazu, które może wynosić 15 40 kPa. 
Wielkości zmian ciśnienia uzależnione będą bardzo silnie od stopnia szczelności zbiornika. 

2.5. Przepływ gazu w zbiorniku 

Przepływ gazu w zbiorniku będzie następował pod wpływem spadku naporu spowodowa-
nego oddziaływaniem: 

depresji naturalnej, 
depresji mechanicznej wentylatorów głównych, 
kompresji i depresji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiornika. 

Zależny będzie także od oporu górotworu i tam ograniczających zbiornik oraz parametrów 
przepływowych instalacji napełniającej i opróżniającej zbiornik. 
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3. Badanie szczelności zbiornika 

Podstawowym warunkiem determinującym przydatność otamowanych wyrobisk górni-
czych jako PMG będzie ich szczelność, która w połączeniu z odpowiednim monitoringiem 
i controlingiem powinna zapewniać najwyższy stopień bezpieczeństwa wymagany przepisami 
górniczymi oraz stanem wiedzy naukowej i technicznej. 

3.1. Badanie parametryczne 

W przypadkach projektowania a także prowadzenia oceny możliwości wykorzystania wy-
robiska górniczego dla celów magazynowania gazu należy stosować ocenę parametryczną, któ-
ra polega na badaniu wielkości wypływu gazu ze zbiornika z wykorzystaniem analitycznej me-
tody badań (rys. 3.1) oraz ustalonej procedury (rys. 3.2). 

Dla 34 wybranych otamowanych wyrobisk i zrobów KWK "Zofiówka" przeprowadzono 
kompleksową ocenę parametryczną w aspekcie możliwości ich wykorzystania jako MG - me-
tanu z odmetanowania. 

Procedura oceny (rys. 3.2) pozwala wyznac^ć parametry szczelności otamowanych wyro-
bisk i zrobów, które m.ogą być wykorzystane jako MG w stanie piemotnym. lub po prz>'stoso-
waniu technicznym. 

Wyniki obliczeń (rys. 3.3) wykazały, że otamowane wyrobiska górnicze i zroby są nie-
szczelne i nie mogą być wykorzystane jako PMG. 

10 
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PARAMETRY ZBIORNIKA 
1. Model (A, B) 
2. Objętość [m^' 
3. Ciśnienie absolutne [Pa 
4. Projektowane nadciśnienie [Pa 
5. Pojemność [m ' 

BADANIE SZCZELNOSCI GOROTWORU 

-8 ^ 

V 
PśrS + 

\ Az 

\ 

(3.1) 

Qc-S Vśr (3-2) 

edzie: V-
^ Si 

k 
V 
Ap 
Az P AT 

g 
Qc 

s 

średnia prędkość filtracji (wypływu) gazu [m/s], 

współczynnik przepuszczalności [darcy], 
współczynnik lepkości dynamicznej [cP], 

różnica ciśnień między zbiornikiem a zrobami i wyrobiskami [Pa], 

3-1 
grubość półki skalnej [m], 
średnia gęstość mieszaniny gazów [kg/m^], 
przyśpieszenie ziemskie [m/s^], 

wydatek objętościowy przepływu gazu przez ściany zbiornika [m /s 
2 pole powierzchni ścian zbiornika [m ]. 

gdzie: Qt 
kt 
w. 

A 
a 

BADANIE SZCZELNOSCI TAM 

a 
(3.3) 

wydatek objętościowy przepływu gazu przez tamę [mVmin], 
współczynnik przepuszczalności tamy, 
różnica ciśnienia na tamie (spadek naporu) [kG/m ], 

2n pole przekroju poprzecznego tamy [m . 

grubość tamy [m^. 

Rys. 3.1. Analityczna metoda badań wypływu gazu ze zbiornika 
Fig. 3.1. Analytical method of testing outflow of gas from reservoir 
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Parametry 
wyrobiska 

N 

Rys. 3.2. Procedura badań szczelności zbiornika 

Fig. 3.2. Reservoir leakproofness testing procedure 
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Rys. 3.3. Wydatek objętościowy przepływu gazu przez tamy izolacyjne i półki skalne 

Fig. 3.3. Volume of gas flowing through sealing dams and rock shelves 

3.2. Badanie zmian ciśnienia 

Dla oceny szczelności zbiornika in situ należy zbiornik napełnić powietrzem lub gazem 
i badać spadek ciśnienia powietrza lub gazu w czasie (rys. 3.4). Im pochodna S^ = dp(t)/dt]&&t 
większa tym zbiornik jest bardziej nieszczelny. Należy tak projektować i wybierać takie wyro-
biska aby było możliwie małe. 

s dp{t) ^ pjA)-p{B) 
dt t[A)-t{B) 

(3.6) 

W KWK "Zofiówka" przeprowadzono pomiar zmian spadku naporu na tamie zamykającej 
zbiornik metanu (rys. 3.5) z których wynika, że w czasie podawania metanu do otamowanego 
wyrobiska górniczego wystąpiły małe zmiany ciśnienia (max. o 1500 Pa) co świadczy o małej 
jego szczelności. 
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Rys. 3.4. Spadek ciśnienia w czasie 
Fig. 3.4. Pressure drop in time 
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Rys. 3.5. Różnica ciśnienia powietrza pomiędzy otamowanym chodnikiem wentylacyjnym 
a objazdem szybu 4 z czynną wentylacją 

Fig. 3.5. Air pressure difference between sealed air heading and by-pass of shaft 4 
with operating ventilation 

3.3. Badanie zmian stężenia gazów w zbiorniku 

Ze względu na to, że mogą wystąpić bardzo małe zmiany ciśnienia, to przydatnym okazuje 
się wówczas badanie szczelności poprzez obserwację zmian stężenia gazów w PMG. Sposób 
ten polega na napehiieniu zbiornika gazem np. z odmetanowania o określonym stężeniu meta-
nu i badaniu zmian tego stężenia w czasie t (rys. 3.6). 

Miarą szczelności zbiornika jest zmiana stężenia metanu w czasie Sch4 = dCH^tj/dt. 

14 



School of Underground Mining / Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2003 

S CH 
dCH,{t) C H - CH,{b) 

dt M y t { B ) 
(3.7) 

CH 

tga 

zbiornik maksymalnie szczelny 

t 

Rys. 3.6. Spadek stężenia metanu w czasie 
Fig. 3.6. Methane concentradon drop in time 

W KWK „Zofiówka" zostały przeprowadzone badania zmian stężeń gazu w otamowanych 
wyrobiskach (rys. 3.7 i 3.8).Gradient spadku stężenia metanu w czasie potwierdza, że wystę-
puje stan nieszczelności PMG. 

2 cykle podawania i ujmowania metanu 
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Rys. 3.7. Stężenie metanu na czujnikach stacji pomiarowej 1 w chodniku wentylacyjnym 
Fig. 3.7. Methane concentration at sensors of measuring station 1 in air heading 
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Rys. 3.8. Stężenie metanu na stacji pomiamwej 1 
Fig. 3.8. Methane concentration at sensors of measuring station 1 

4. Możliwości poprawy szczelności zbiornika 

Każdy zbiornik retencyjny gazu charakteryzuje się odpowiednią szczelnością, która zależna 
jest od: 
- przepuszczalności górotworu, który jest ośrodkiem porowatym, 
- oporu zamknięć - tam przeciwwybuchowych. 

Przepuszczalność górotworu można zwiększyć przez uszczelnienie np. cementację, kleje-
nie, pokrywanie szczelnymi powłokami, itp. 

Poprawę szczelności tam pj^zeciwwybuchowych a tym samym zwiększenie ich oporu moż-
na uzyskać poprzez zmianę konstrukcji (głównie grubości) tam i materiałów używanych do ich 
budowy oraz zastosowanie środków podobnych jak w przypadku górotworu. 

Oczywiście zbiorniki magazynujące gazy o wysokich nadciśnieniach powinny być specjal-
nie wykonane w górotworze o bardzo niskiej gazoprzepuszczalności i zamknięte tamami o du» 
żej oporności. 

5. Zasady technologiczne eksploatacji zbiornikow 

Przeprowadzone badania doświadczahie i modelowe pozwalają sformułować szereg zasad 
ogólnych dotyczących technologii eksploatacji podziemnych zbiorników - magazynów meta-
nu, gazu z odmetanowania pokładów węgla. 
Układ technologiczny składa się z następujących głównych urządzeń: 

zbiornika jako magazynu gazu, 
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urządzeń napełniających gazem zbiornik (np. sprężarki, rurociągi, itp.), 
urządzeń ujmujących gaz ze zbiomika (np. sprężarki powierzchniowe i sieci rurociągów). 

W zakresie technologicznym można wyróżnić następujące cykle eksploatacyjne zbiornika 
gazu: 
- cykl wstępnego napełniania gazem prowadzący do wypełnienia w stopniu jednorodnym ca-

łej przestrzeni zbiomika gazem dostarczanym, 
- cykl roboczy napełniania zbiomika gazem, 
- cykl roboczy ujmowania gazu. 

Cykle robocze napełniania i ujmowania gazu powinny być prowadzone tak, aby 
w zbiorniku nie wystąpił spadek stężenia metanu poniżej 20% . 

6. Stwierdzenia i wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych badań parametrycznych i eksperymentalnych można 
sformułować następujące stwierdzenia: 
a) Opracowana metoda określania szczelności otamowanych wyrobisk i zrobów pozwala do-

konać wstępnej oceny możliwości wykorzystania otamowanych wyrobisk gómiczych dla 
pełnienia funkcji podziemnych zbiomików (magazynów) gazu. 

b) Z uwagi na lokalizację w górotworze (ośrodek porowaty) i sposób otamowania a także 
w wyniku oddziaływania nadciśnienia gazów złożowych, zbiornikowych oraz depresji 
wentylacji kopalni wyrobiska górnicze, które mogą być wykorzystane jako podziemne 
zbiorniki (magazyny) gazu, są nieszczelne i charakteryzują się różną przepuszczalnością 
gazów wynoszącą na podstawie badań parametrycznych od kilku do kilkudziesięciu m" ga-
zu/min. 

c) Badania eksperymentalne trzech otamowanych wyrobisk gómiczych pod kątem przepusz-
czalności gazów potwierdziły różny stopień ich nieszczelności. 

d) W czasie eksperymentów nie uzyskano znacznych wzrostów nadciśnienia gazu w badanych 
wyrobiskach w wyniku wypełniania ich gazem z odmetanowania, a maksymalny wzrost 
różnicy ciśnienia na tamie izolacyjnej wyniósł 1100 Pa. 

e) Badania szczelności przeprowadzono w KWK "Zofiówka" mierząc zmiany stężenia meta-
nu w czasie oraz wyznaczając prędkość zmian w czasie SCHM-, z których wynika, że dla: 
- przekopu do pokł.407/2-3 prędkość zmian wynosi od 4,442 do 13,501 % CH^min, 
- chodnika wentylacyjnego H-4 pokł.404/2 prędkość zmian wynosi od 0,07085 do 0,1775 

% CH4/min, 
- chodnika wentylacyjnego poz.580 m prędkość zmian wynosi 0,1609 % CH4/min. 

O Z badań eksperymentalnych wynika, że największą szczelność uzyskano w chodniku wen-
tylacyjnym H-4 pokł.404/2 oraz chodniku wentylacyjnym poz.580 m. 

g) Badania sprawności technologicznej działania urządzeń technicznych i zbiomika 
w aspekcie możliwości napełniania i opróżniania zbiomika potwierdziły ich przydatność 
dla prowadzenia retencyjnego magazynowania gazu z odmetanowania w przystosowanych 
podziemnych wyrobiskach górniczych. 

h) Wskazana jest kontynuacja badań mających na celu opracowanie metod umożliwiających 
poprawę szczelności wyrobisk przeznaczonych do wykorzystania jako retencyjne maszyny-
zbiorniki metanu. 
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A Retentive Reservoir of Methane in an Underground Coal Mine 

Abstract 

The control and regulation of gaseous states in sealed headings and goafs is a very impor-
tant problem in coal mines, especially in view of the dangers associated with endogenic fires 
and explosions of methane or fire gases. 

The compositions and concentrations of gases in sealed headings and goafs can be in-
fluenced by means of the following factors: 
- natural factors - the inflow of methane and carbon dioxide from the rock mass, 
- internal factors - the inflow and outflow of goaf gases and the inflow of the products of 

oxidation and coal burning in goafs, 
- external factors - the inflow of air caused by ventilation and methane drainage, 
- external invasive factors - the supply of inert gases or the mixtures of air and methane and 

the mixtures of goaf gases by means of installations. 
Because of its considerable effectiveness in limiting the hazards associated with fires and 

explosions of fire gases, the methane filling method has been applied on numerous occasions in 
the coal mines belonging to the Jastrzębię Coal Mining Holding in the period 1978 - 1998. 

In order to acquire a full knowledge on the course of filling sealed headings and goafs with 
methane, experimental research was conducted in normal conditions in sealed areas of long-
walls in the "Pniowek" and "Zofiówka" coal mines, which are characterized as containing the 
greatest absolute methane-bearing capacities in Poland. In the process of methane filling, in 
sealed headings and goafs appeared non-explosive mixtures because of the excess of methane, 
which is extremely important for work safety. During the experiment the oxygen content was 
falling proportionately to the increase in methane concentration, which had a favourable influ-
ence on reducing the hazard of an endogenic fire in goafs. 

For designing a methane filling process for sealed headings and goafs, and especially for 
the evaluation of changes in gas concentrations and safety, a mathematical model has been de-
veloped. Such a mathematical model, supported by computer calculations, makes it possible to 
carry out simulations of the influence of particular parameters on the effectiveness of the pro-
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cess. Computer simulations generate additional information on changes taking place in the 
composition of gases in a given area that are not obtained by means of experimental research. 

It was shown experimentally that the application of the method of filling sealed goafs anc 
headings with methane enabled: 
- to regulate within a specific range the composition and concentration of goaf gases, espe-

cially the concentration of methane and oxygen, 
- to change under control the composition and concentration of gases — the air-methane mix-

ture 
- with a view to reducing its explosiveness, 
- to lower the concentration of oxygen, and by this, to reduce considerably the possibility or 

speed of the development of the process of self-heating of coal or an endogenic fire. 
This paper is a contribution to the development of the scientific principles of the invasive 

filling of sealed headings and goafs with gases with a view to regulating the composition and 
concentration of goaf gases with respect to fire and explosion hazards, which consequently 
should improve work safety in coal mines. 

Recenzent: prof, dr hab.inz. Nikodem Szlqzak 
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Warunki klimatyczne w wyrobiskach solnych kopalni „Polkowice-
Sieroszowice" 

Słowa kluczowe 

bilans cieplny organizmu - kryteria obciążenia ciepłnego 

Streszczenie 

W północnej części obszaru górniczego kopalń rud miedzi Zagłębia Legnicko-Głogowskie-
go zalega na głębokości około 1000 m złoże soli kamiennej. Kopalnia ,JPolkowice-Sieroszo-
wice" prowadzi w pokładzie solnym roboty górnicze od 1991 roku. W wyrobiskach drążonych 
ze wschodniej części pola w kierunku podszybi szybów centralnych panują trudne warunki 
klimatyczne. Temperatura powietrza na termometrze suchym wynosi 34^36°C, na termome-
trze wilgotnym 23-^25°C, prędkość przepływu powietrza około 0,5 m/s. 

Przeprowadzono obliczenia wymiany ciepła między ciałem górnika a otoczeniem przy za-
łożeniu stanu stacjonarnego oraz ogólnego równania bilansu: 

M = ± C ± R + B + E 

gdzie; 
M - ciepło metabolizmu, 
C - ciepło wymienione drogą konwekcji, 
R - ciepło promieniowania, 
B - ciepło przekazane drogą oddychania, 
E - straty ciepła poprzez parowanie. 

Dla różnorodnych warunków panujących w otoczeniu górnika wyliczono temperaturę śred-
nią jego skóry, stopień zawilgocenia ciała, efektywność procesu odparowania potu, utratę 
wody na skutek parowania. 

Przyjęto, że miarą obciążenia cieplnego górnika jest wartość średniej temperatury jego 
skóry oraz utrata wody spowodowana procesem odparowania. 
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L Wyrobiska soine w Zakładach Górniczych „Polkowice-Sieroszowice" 

Pokład soli kamiennej zalega w rejonie środkowym i północnym pola nadania „Sieroszo-
wice", 20^-120 m powyżej łupku miedzionośnego. Zasoby soli kamiennej na terenie całego 
LGOM wynoszą około 82 mld ton, a do głębokości 1200 około 42 mld ton. Zasoby soli „czy-
stych" do głębokości 1200 m są równe w przybliżeniu 16 mld ton. Na podstawie wyników 
uzyskanych podczas wierceń ustalono i zatwierdzono w kategorii C-1 zasoby na obszarze „Sie-
roszowice", które dla gatunku I do głębokości 1000 m wynoszą 86,6 min ton, a poniżej 1000 m 
2809,9 min ton. Zaleganie pokładu solnego charakteryzuje się znaczną zmiennością. Na obsza-
rze pola „Sieroszowice" głębokość spągu zmienia się od 631 m w części południowej złoża do 
1229 m w części północnej. Przeprowadzone badania petrograficzne, jakości, zasobów i gómi-
czych możliwości zagospodarowania złoża soli kamiennej prowadzą do wniosku, że obszar 
LGOM dysponuje praktycznie niewyczerpalną bazą soli kamiennej, o jakości umożliwiającej 
wszechstronne jej wykorzystanie [Garlicki 1996^. 

Wyrobiska w złożu solnym prowadzone są w celu uzyskania połączenia wentylacyjnego 
między udostępnioną szybem SW-1 wschodnią częścią pola „Sieroszowice", a robotami pro-
wadzonymi w sąsiedztwie podszybi SG-1 i SG~2. Połączenie to ma dostarczać świeże powie-
trze do robót prowadzonych w złożu nidy miedzi. 

Wykonywane w pokładzie soli kamiennej w północno-zachodniej części kopalni Polko-
wice-Sieroszowice przekopy PS-1, PS-2 i PS-3 zalegają 40-^60 m nad złożem rudy miedzi. 
W wyrobiskach drążonych w złożu soli od strony szybu SW-1 panują trudne warunki 
klimatyczne, związane z wysoką temperaturą powietrza na termometrze suchym, przy 
umiarkowanej temperaturze na termometrze wilgotnym. Temperatura pierwotna skał na 
głębokości wyrobisk solnych wynosi prawie 40°C. Przy urabianiu skał i transporcie urobku 
stosowane są maszyny i urządzenia napędzane silnikami elektrycznymi i spalinowymi. 
Wydatki powietrza w wyrobiskach solnych o dużym polu przekroju poprzecznego 
zapewniają prędkość przepływu równą od około 0,5 do 1 m/s. 

Powietrze przepływające przez wyrobiska wydrążone w soli charakteryzuje się niską wil-
gotnością. W związku z tym stmmień ciepła odprowadzony z organizmu człowieka drogą pa-
rowania potu może kilkakrotnie przekraczać stmmień wymieniany w ten sposób w wilgotnych 
wyrobiskach kopalń węgla. W środowisku o temperaturze powietrza na termometrze suchym 
równej lub wyższej od średniej temperatury skóry ciała odprowadzanie ciepła z organizmu od-
bywa się przede wszystkim drogą odparowania potu. Gdy temperatura powietrza przekracza 
średnią temperaturę skóry człowieka, nagrzewanie ciała następuje nie tylko drogą metabolizmu 
lecz także konwekcji i promieniowania. W takim przypadku parowanie potu odprowadza cie-
pło wywiązujące się wewnątrz organizmu oraz przekazane do ciała z otoczenia. 

2. Spodziewane warunki klimatyczne 

Wamnki klimatyczne w drążonych przekopach solnych w istotnym stopniu-różnią się od 
tych, jakie występują w wyrobiskach prowadzonych w złożu md miedzi lub' w kopalniach wę-
gla. W powietrzu płynącym przez wyrobiska solne nie zachodzi w ogóle lub jedynie w bardzo 
ograniczonym zakresie zamiana ciepła jawnego, wyrażającego się wartością temperatury, na 
ciepło niejawne, związane ze stopniem nawilżenia powietrza. W w^robiskacłi solnych powie-
trze ma niską wilgotność. W zawilgoconych wyrobiskach, które przeważają w kopalniach wę-
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gla lub rud, parowanie wilgoci w dużym stopniu następuje kosztem entalpii powietrza. Na 
znaczną ilość ciepła płynącą do powietrza od skał solnych ma wpływ także wysoka wartość 
współczynnika przewodnictwa cieplnego skał solnych. Przy takich samych źródłach ciepła w 
kopalni węgla przyrost temperatury powietrza byłby niższy i następowałby znaczny wzrost 
wilgotności powietrza. Temperatury powietrza na termometrze suchym w istniejących i pro-
jektowanych wyrobiskach solnych przekraczają wartości spotykane w podobnych warunkach. 
W wyrobiskach solnych pracują maszyny o napędzie spalinowym: jedna ładowarka ŁK-2, je-
den obrywak SWB, 3 wozy odstawcze, a także maszyny o napędzie elektrycznym: kombajn 
Alpina AM 85P oraz przenośnik taśmowy Legmet 1000, Założono, że powietrze świeże w re-
jon przodków przekopów PS-0, PS-1, PS-2 i PS-3 drążonych w soli dopływa tylko przekopem 
PS-0, powietrze zużyte z rejonu przodków odprowadzane jest przekopami PS-1, PS-2 i PS-3, 
transport urobku i materiałów odbywa się w zużytym prądzie powietrza, przecinki pomiędzy 
przekopami PS-0 i PS-1 są starannie otamowane. 

3. Ocena obciążenia cieplnego pracowników 

3.1. Bilans cienlnv organizmu człowieka 

Temperatura wewnętrzna ciała człowieka ustala się pod wpływem zysków i strat ciepła. Do 
zysków zalicza się ciepło przemiany metabolicznej M, do strat ciepło wymienione z otoczeniem 
drogą konwekcji C, promieniowania R, oddychania B, parowania potu E. W razie wysokiej 
temperatury powietrza na termometrze suchym Ta, wyższej od temperatury skóry ciała Ts ,̂ do 
zysków ciepła należy także konwekcja C i promieniowanie R Akumulacja ciepła A w ciele jest 
równa różnicy zysków i strat ciepła: 

A = M ± C ± R - B - E , W W (3.1) 

Pole temperatury ciała, a w szczególności średnia temperatura skóry ciała, ustala się na po-
ziomie zrównania zysków ze stratami ciepła, a stan taki nazywa się równowagą cieplną organi-
zmu. Dzięki procesom termoregulacji organizm człowieka ma możliwość utrzymania równo-
wagi cieplnej w szerokim przedziale parametrów fizycznych otoczenia, nawet w przypadku 
braku komfortu cieplnego. Temperatura skóry ciała T î, ma bezpośredni wpływ na gęstości 
strumieni ciepła wymienianych drogą konwekcji C, promieniowania R i parowania potu E. 
w modelowaniu numerycznym wymiany ciepła między ciałem a otoczeniem przyjmuje się, że 
w stanie równowagi cieplnej uzyskana z obliczeń suma ± C ± R - B - E powinna być równa 
M. Jeśli tak nie jest, to różnica tych wielkości służy do wyznaczenia poprawki na średnią 
wartość temperatury skóry ciała Ts ,̂ według odpowiedniej procedury numerycznej. 

W obliczeniach związanych z modelowaniem wymiany ciepła między ciałem górnika 
a jego otoczeniem w wyrobiskach solnych przyjęto następujące założenia: temperatura 
powietrza na termometrze suchym przyjmuje wartości z przedziału Ta = 29-52°C, temperatura 
na termometrze wilgotnym T^ = 2TC, prędkość przepływu powietrza: Va = 0,5, 1, 2 m/s, 
metabolizm: M =120, 165 W/m^. Przyjęto, że temperatura promieniowania T, jest równa 
temperaturze powietrza na termometrze suchym Ta- Rozpatrywano trzy warianty ubioru 
górnika: lekki, przeciętny oraz ciepły. Wybrane wyniki tych obliczeń zestawiono w tablicy 3.1. 
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Tablica 3.1. Porównanie strat i zysków ciepła przy różnych ubiorach górników 
Table 3.1. Comparison of heat loss and gain in various miners suits 

M = 165 W/m^ = 27 "C, T,= T ,̂ v = 1.0 m/s 

T„ Rcb 
Tsk, 

A T„ Rcb 
Tsk, CÚ C, W/m^ R, W/m^ B, W/m^ E, W/m^ 

°C c 0 
C, W/m^ R, W/m^ B, W/m^ E, W/m^ 

33 
0.33 33.129 0.7763 0.802 0.427 11.386 152.386 

33 0.5 33.512 0.8221 2.850 1.418 11.386 149.346 33 

1.0 34.338 0.9982 5.464 2.391 11.386 145.760 

35 
0.33 33.264 0.7923 -10.817 -5.836 11.553 170.099 

35 0.5 33.611 0.8446 -7.730 -3.900 11.553 165.076 35 

1.0 34.427 1.00 -2.340 -1.040 11.553 156.827 

43 
0.33 33.679 0.8567 -58.084 -33.019 12.231 243.873 

43 0.5 33.966 0.9062 -50.465 -26.930 12.231 230.164 43 

1.0 34.867 1.00 -33.224 -15.745 12.231 201.739 

45 
0.33 33.762 0.8720 -70.034 -40.328 12.402 262.960 

45 0.5 34.000 0.9204 -61.223 -33.126 12.402 246.948 45 

1.0 34.987 1.00 -40.904 -19.692 12.402 213.194 

Konwekcja 

Intensyvmość konwekcji zależy od różnicy temperatur skóry ciała i powietrza a także, po-
przez współczynnik przejmowania ciepła, od prędkości powietrza. Współczynnik proporcjo-
nalności zawiera także parametr związany z oporem cieplnym ubioru. 

Przy prędkości powietrza v = 0,5 m/s współczynnik przejmowania ciepła jest równy 6,1 
W/(m^K). Gdy temperatura powietrza na termometrze suchym jest niższa od temperatury skóry 
ciała, równej około 34°C, konwekcja powoduje odprowadzanie ciepła z ciała górnika. Przy 
wyższych temperaturach powietrza ciepło przenoszone jest z otoczenia do organizmu. Przy 
najwyższej przewidywanej temperaturze w wyrobiskach solnych, równej 43 °C, gęstość stru-
mienia konwekcji wynosi około - 42 W/m^. Przy prędkościach przepływu powietrza mniej-
szych od V = 0,5 m/s strumień ciepła przenoszonego mechanizmem konwekcji jest mniejszy, 
a dla wartości większych v =1 oraz v = 2 m/s gęstości strumieni konwekcji równe są 

2 odpowiednio około 58 i 81,5 W/m . 

Promieniowanie R 

Strumień ciepła wymieniony poprzez promieniowanie jest proporcjonalny do różnicy tem-
peratury promieniowania i temperatury zewnętrznej ubioru lub odsłoniętego ciała. Wartość zli-
nearyzowanego współczynnika wymiany ciepła przez promieniowanie hr w wyrobiskach sol-
nych wynosi hr = 6,3-7,7 W/(m^K). Przy małych prędkościach przepływu powietrza, równych 
V = 0,25 lub Y = 0,5 m/s gęstość strumienia ciepła promieniowania nie różni się istotnie od gę-
stości strumienia ciepła konwekcji. Ze wzrostem prędkości ciepło konwekcji powiększa się 
znacznie, natomiast ciepło promieniowania wolno maleje. W szczególności w temperaturze 
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Ta = 43°C dla v = 0,5, 1,0 i 2,0 m/s gęstość strumienia ciepła wynosi odpowiednio R = 34, 
33 i 30,6 W/m^. Przy niskich temperaturach otoczenia organizm człowieka traci przez pro-
mieniowanie około 10 % ciepła przemian metabolicznych M. 

Oddychanie B 

Gęstość strumienia ciepła przekazywanego do otoczenia drogą oddychania zależy głównie 
od wydatku powietrza wdychanego modd. i jego temperatury na termometrze wilgotnym T^ . 
Gęstość strumienia ciepła wymienionego drogą oddychania B wynosi około 5% gęstości meta-
bolizmu. Z tego powodu w bilansie energetycznym człowieka ciepło to nierzadko jest pomi-
jane. 

Parowanie potu E 

Gdy natężenie pracy jest małe a mikroklimat korzystny, pocenie nie występuje, a wymiana 
wilgoci przez skórę realizuje się mechanizmem dyfuzyjnym. Gdy cieplne warunki są nieko-
rzystne lub metabolizm wysoki, udział parowania potu w odprowadzaniu ciepła z ciała czło-
wieka jest znaczący, W zakresie występujących i spodziewanych temperatur powietrza w wy-
robiskach solnych mechanizm przenoszenia ciepła z ciała pracownika do otoczenia drogą pa-
rowania potu ma zasadnicze znaczenie. Przy temperaturze powietrza niższej od temperatury 
skóry ciała ciepło metabolizmu odprowadzane jest drogą parowania potu, a także konwekcji 
i promieniowania. Natomiast po osiągnięciu i przekroczeniu przez temperaturę powietrza 
temperatury skóry ciała parowanie potu pozostaje właściwie jedyną drogą odprowadzania 
ciepła z ciała człowieka. Do zysków ciepła wtedy należy nie tylko przemiana metaboliczna, 
lecz także ciepło odbierane od otoczenia drogą konwekcji i promieniowania. Ciepło 
wymieniane drogą oddychania charakteryzuje się małą wartością liczbową. 

Całkowity strumień potu jest proporcjonalny do pola zwilżonej części skóry ciała czło-
wieka oraz do różnicy prężności pary wodnej przy skórze ciała ĉ k i w strumieniu powietrza 
otoczenia ea. Stosunek pola tej części skóry ciała, która jest zwilżona potem Fdu^, do pola skóry 
całego ciała Fdu nazywa się współczynnikiem nawilżenia skóry co. Przy wilgotnej powierzchni 
skóry ciała prężność pary wodnej odpowiada stanowi nasycenia w panującej tam temperaturze 
i ma stosunkowo wysoką wartość. Jednocześnie w strumieniu przepływającego przez wyrobi-
ska solne suchego powietrza, o niskiej temperaturze na termometrze wilgotnym, prężność wil-
goci jest mała. Na intensywność parowania potu ma wpływ, zależny od prędkości przepływu 
powietrza, współczynnik przejmowania wilgoci. Korzystniejsze warunki do odbioru ciepła pa-
rowania przez otoczenie panują przy większej prędkości powietrza. 

Jeśli temperatura powietrza na termometrze suchym i wilgotnym wynosi odpowiednio Ta = 
33°C, Tm = 27°C, prędkość powietrza v = 0,5 m/s, a ubiór jest lekki to gęstość strumienia cie-
pła parowania potu wynosi około E = 147 W/m^. Pot pokrywa 88% powierzchni ciała. Nato-
miast jeśli temperatura powietrza wynosi Ta= 43°C, 27°C, a pozostałe parametry nie ule-
gną zmianie, to gęstość strumienia parowania potu równa E = 229 W/m^ równoważy metabo-
lizm M = 165 W/m^ konwekcję C = 42 W/m^oraz promieniowanie R = 34 W/m^. Odbiór cie-
pła drogą parowania potu w niewielkim stopniu uzupełnia oddychanie: B = 12 W/m^. Prawie 
cała powierzchnia ciała (98%) pozostaje zwilżona potem. 

W przypadku mniejszej prędkości przepływu powietrza v = 0,25 m/s i przy niezmienionych 
pozostałych parametrach, gęstości strumieni ciepła wymieniane drogą parowania potu i kon-
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o 
wekcji są mniejsze o około 10 W/m . Stopień zawilgocenia i temperatura skóry są wyższe 
w porównaniu z wartościami odpowiadającymi v = 0,5 m/s. W przypadku większych prędkości 
przepływu i wyższych temperatur powietrza rośnie ciepło konwekcji przekazywane z otoczenia 
do ciała i ciepło wymieniane drogą parowania potu. Przykładowo, jeśli powietrze osiągnie Ta = 
43°C, Tn, = 2TC a prędkość wynosi v = 1 m/s to C = -50,5 W/m^ oraz E = 230 W/m^ prze-o 
wyższając metabolizm o 75 W/m . Przy jeszcze wyższej prędkości v = 2 m/s obliczone warto-
ści są równe C = -67 W/m^ E = 243 W/m^. 

3.2. Kryteria obciążenia cieplnego organizmu (stresu cieplnego) oraz napięcia 

Równowaga cieplna jest utrzymywana dzięki ciągłej regulacji biofizycznej, która może na-
stępować drogą fizjologiczną i behawioralną. Współdziałanie tych mechanizmów, kształtują-
cych procesy produkcji ciepła w organizmie i wymiany z otoczeniem, zapewnia utrzymanie 
praktycznie stałej, bliskiej 37°C, temperatury wewnętrznej ciała, w różnorodnych warunkach 
otoczenia. Termoregulacja behawioralna przebiega z udziałem kory mózgowej, a więc z pełną 
świadomością. Podstawowe mechanizmy służące termoregulacji przebiegają odruchowo, bez 
świadomości człowieka. Odruchowo przestrajane są przede wszystkim: układ krążenia, układ 
oddechowy, nerki i przewód pokarmowy. Zmuany w działaniu różnych układów fizjologicz-
nych, biorących udział w rozpraszaniu ciepła i utrzymywaniu stałej temperatury wewnętrznej, 
można uznać za „koszt fizjologiczny" homeostazy termicznej. Przykładowo im większe są 
zmiany w działaniu układu krążenia, czego wyrazem jest między innymi wzrost tętna, tym 
wyższy jest „koszt fizjologiczny" utrzymywania stałej temperatury wewnętrznej. Z fizjologicz-
nego punktu widzenia wykonywanie pracy umiarkowanej w warunkach komfortu cieplnego 
prowadzi do następujących zmian w organizmie człowieka: wentylacja płuc 2 H 3 5 l/min, czę-
stość tętna do 120 uderzeń/min, temperatura wewnętrzna ciała 37,6°C. Regulacja fizjologiczna 
uruchamia się wtedy, gdy regulacja behawioralna jest niezadowalająca. W trudnym mikrokli-
macie „koszt fizjologiczny" powiększa się. Istnieją określone ograniczenia tego wzrostu, wyni-
kające z konieczności ochrony zdrowia. 

Czynnikami, wywołującymi związany z obciążeniem cieplnym stres oraz towarzyszące mu 
napięcia, są; 
- podwyższona temperatura ciała, której pewną miarą jest przyrost średniej temperatury 

skóry do wartości odpowiadającej zrównaniu zysków ciepła ze stratami przekazywanymi 
do otoczenia, 

- zwiększony stopień nawilżenia powierzcłmi skóry ciała, 
- znaczne wydzielanie potu, które może przyczynić się do odwodnienia organizmu, 
- zwiększenie obciążenia układu krążenia określone termiczną składową przyrostu tętna 
- w warunkach pracy. 

Ubytki wody w organizmie 

Na skutek zróżnicowanych warunków odbioru potu przez otoczenie oraz nierównomier-
nego wydzielania na powierzchni ciała, pot występuje w postaci kropel przed stanem zwilżenia 
całej powierzchni skóry. W związku z tym używa się dwóch wielkości SW - gęstości strumie-
nia wydzielenia potu oraz E - gęstości strumienia parowania potu. Gęstość strumienia potu SW 
podaje się w postaci gęstości strumienia masy potu w g/(hm^) lub jako równoważnik utajonego 
ciepła odparowania w W/m^, Gęstość strumienia entalpii parowania jest równa iloczynowi cie-
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pła parowania wody r^ i gęstości strumienia masy parującego potu. Przenikający w czasie 1 go-
dżiny 1 g potu przez 1 m powierzchni skóry o temperaturze Tsk= 34°C jest równoważnikiem gę-
stości mocy 0,6726 W/m . Natomiast z odebraniem z powierzchni ciała strumienia ciepła niejaw-
nego 1 W/m^ wiąże się odparowanie potu równe 1,4868 g/(hm^). Przeliczenie to ma charakter czy-
sto formalny, gdyż w rzeczywistości na powierzchni skóry odparowuje tylko część strumienia wy-
dzielanego z wnętrza organizmu potu SW. Natomiast pewna część spływa po skórze lub wsiąka 
w materiał ubioru. Wydzielanie potu w postaci kropel nie spełnia funkcji związanych z odpro-
wadzeniem ciepła, przyczyniając się do zmniejszenia ilości wody w organizmie [Stewart 
1982]. 

Związek między gęstością strumienia potu SW i gęstością strumienia ciepła niejawnego E 
określa współczynnik efektywności odparowania pom t]: 

E 
= (3.1) 

S W 
Współczynnik efektywności odparowania potu r\ jest równy stosunkowi strumienia potu odpa-

rowującego z powierzchni ciała do strumienia potu wydzielanego z wnętrza organizmu. Z prze-
prowadzonych badań wynika, że efektywność odparowania potu zależy od współczynnika zawil-
gocenia skóry ciała 03. W normie ISO 7933 oodana jest zależność: 

Tl = 1 - 0,5 exp[-6 ,6( l - O})] (3.2) 

Według tej normy przy pełnym nawilgoceniu skóry, gdy co = 1, współczynnik r\ = 0,5 co 
oznacza, że SW = 2E, czyli w celu przekazania do otoczenia ciepła niejawnego E przez skórę 
ciała przenika pot o wydatku energetycznie równoważnym podwójnej gęstości strumienia cie-
pła: 2E. Zatem nie uczestnicząc w procesie odparowania połowa masy potu „marnuje się". Od-
biór ciepła niejawnego E = 100 W/m^ w okresie 1 godziny jest równoważny odparowaniu E = 
148,68 g/(hm^). W przypadku osoby o powierzchni skóry 1,8 m^ wielkości te odpowiadają 
strumieniowi ciepła 180 W i potu 267,62 g/h. Jednak ubytek wody w organizmie jest większy 
i w przypadku nawilgocenia całego ciała według normy ISO 7933 wynosi 2x267,62 = 535,62 
g/h. Ilość wody odprowadzona z ciała ludzkiego w okresie parogodzinnym jest ograniczona. 
Określone w wymienionej normie maksymalne, możliwe do akceptacji, odwodnienie organi-
zmu osoby zaaklimatyzowanej wynosi Dinax = 3900 g w okresie dniówki roboczej. Parametry 
cieplne otoczenia, które w odniesieniu do opisanego modelu fizycznego wymiany ciepła mię-
dzy ciałem człowieka a otoczeniem można akceptować, wyraża warunek: 

S W < D „ „ / 8 (3.3) 

W razie niedotrzymania tego warunku czas ekspozycji powinien zostać skrócony. W celu 
określenia bezpiecznego czasu przebywania w trudnym klimatycznie otoczeniu, odwodnienie Dmax 
dzieli się przez ilość wydzielanego potu, podaną przez strumień SW: 

D L E , = (3.4) 
' S W 

Jeśli czynnikiem decydującym o skróceniu czasu ekspozycji jest wskaźnik DLE3, to pra-
cownik w tvm samym dniu nie powinien być poddawany oddziaływaniu trudnych cieplnych 
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warunków pracy, bowiem uzupełnienie ubytku wody podczas przebywania w otoczeniu gorą-
cym może tylko częściowo zastąpić utratę potu. 

Gromadzenie ciepła w ciele 

System regulujący temperaturę ciała nie ustala jej wartości na określonym poziomie, lecz 
dostosowuje ją do wymiany ciepła z otoczeniem. W danych warunkach wymiany ciepła tempe-
raturze wewnętrznej ciała odpowiada pewna wartość średniej temperatury skóry. Jeśli zwięk-
sza się intensywność przemian metabolicznych lub środowisko ma temperaturę wyższą od 
średniej temperatury skóry, to temperatura wewnętrzna ciała wzrasta. Jednak dostosowanie się 
temperatury ciała do wymiany ciepła sprzyjającej uzyskaniu stanu równowagi, w którym zyski 
ciepła zrównują się ze stratami, może powodować zmiany temperatury w niewielkim zakresie 
± 2°C. Przy ekstremalnych parametrach otoczenia temperatura skóry ciała i wnętrza organizmu 
nie jest w stanie dostosować się do zrównoważenia zysków i strat ciepła. W ciele człowieka 
może wtedy następować akumulacja pewnej ilości ciepła, czemu towarzyszy osłabienie zdol-
ność do podjęcia wysiłku. Przy określaniu gęstości akumulowanego strumienia A przyjmuje 
się, że w 20% wielkość ta zależy od przyrostu temperatury skóry ATjk i w 80% od przyrostu 
temperatury ATre wewnętrznych części ciała: 

A = mCcc(0.2 ATsk + 0.8 AT^.) (3.5) 

gdzie: 
Coc - średnie ciepło właściwe ciała, równe 3470 J/(kg °C). 

Gromadzenie ciepła w organizmie nie powinno powodować wzrostu temperatury ciała 
większego od 0,8-^1 °C. Z zależności (3.5) wynika, że przyrost temperatury ciała osoby o wa-
dze 70 kg o 0,8-^l°C (to znaczy ATSK = ATRE = 0,8h-1 °C) w okresie 1 godziny wiąże się z na-

t 

gromadzeniem w organizmie od 195 do 243 kJ ciepła. Średni strumień zakumulowanego ciepła 
wynosi wtedy od 54 do 67 W przez okres 1 godziny, w przeliczeniu na całą masę ciała. 

Ograniczenia temperatury ciała osoby zaaklimatyzowanej stanowią warunek homeotermii, 
czyli utrzymywania prawie stałej temperatury wewnętrznej ciała niezależnie od parametrów 
otoczenia. Wielu fizjologów uznaje, że stan homeotermii występuje w przypadku temperatury 
wnętrza ciała równej 37 ± 2°C. Układ termoregulacyjny człowieka jest w pełni sprawny, gdy 
temperatura ciała wynosi od 36 do 40°C. W warunkach komfortu cieplnego temperatura skóry 
ciała człowieka poddanego obciążeniu termicznemu wynosi około 34°C i może wzrastać do 
36°C, a w warunkach dyskomfortu i bardzo dużego obciążenia cieplnego nawet do 37°C. Wy-
soka temperatura skóry ciała może być sygnałem niebezpiecznie wysokiej temperatury wnętrza 
organizmu. Bezpieczne wartości temperatur skóry ciała, przy których w zasadzie nie grożą 
ciężkie następstwa zdrowotne, określili C. H. Wyndham i J. M. Stewart na podstawie badan 
prowadzonych w południowo-afrykańskich kopalniach rud złota, a M. J. McPherson podał gra-
niczne temperatury skóry jako funkcje metabolizmu. Na przykład w przypadku przemiany meta-
bolicznej M = 100 w W graniczna wartość średniej temperatury skóry człowieka wynosi Tĝ g 
= 35,7°C, dla M = 165 w W wartość T,^. = 35,2°C, a dla M = 230 W W T̂ ĝ = 34,7°C. 

Powyżej tych wartości groźba śmierci spowodowanej obciążeniem cieplnym jest większa 
niż 1:1000 000. 
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Wyniki modelowania numeiycznego 

Zagadnienia obciążenia cieplnego górników pracujących w wyrobiskach solnych było 
przedmiotem modelowania numerycznego. Szczególnie interesujące są dane otrzymane dla 
prędkości v = 0.5 m/s i metabolizmu M = 165 W/m^. Przy ubiorze lekkim dla wszystkich roz-
patrywanych wartości temperatury suchej powietrza T̂^ średnie wartości temperatury skóry 
ciała są niższe od wartości granicznej, która wynosi Tski = 35,2°C. Gdy temperatura T^ = 42°C, 
wydzielanie potu przekracza SW = 1 kg/h, a w temperaturze T^ = 52 jest równe około SW = 
1,6 kg/h. Nawilżenie skóry jest wysokie, a dla Ta > 44°C pełne: co = 1. Wskaźnik czasu ekspo-
zycji DLE3 osób niezaaklimatyzowanych mieści się w przedziale od około 3 godzin do 1 go-
dziny 40 minut. Natomiast dla osób zaaklimatyzowanych jest równy od 8 godzin do 3 godzin 
i 30 minut. W razie przekroczenia temperatury powietrza T^ > 44°C czas ekspozycji jest krót-
szy niż 4 godziny. W przypadku ubioru o przeciętnym oporze Rd = 0,5 clo, bezpieczna średnia 
temperatura skóry ciała T̂ ^̂ i = 35,2°C zostaje przekroczona przy temperaturze Ta = 48°C. Na-
tomiast gdy opór odzieży R^ = 1 clo, już w temperaturze T^ = 35°C średnia temperatura skóry 
ciała jest równa wartości granicznej T^u = 35,2°C, a przy Ta = 52°C osiąga T î, = 37°C. Nawil-
żenie skóry jest pełne dla wszystkich rozpatrywanych wartości Tg. Wskaźnik DLE3 określający 
czas ekspozycji mieści się w przedziale od 6 do 3 godzin. 

Obliczenia potwierdzają, że najwyższe parowanie potu realizuje się w przypadku bardzo 
lekkiej odzieży. Natomiast duży opór dla ruchu wilgoci, stawiany przez odzież mało prze-
wiewną powoduje większe nawilżenie skóry ciała. 

Tablica 3.2. Wydzielanie potu i bezpieczny czas ekspozycji 
Table 3.2. Sweating and safe duration of exposure 

M = 165 W/m^ T,̂  = 27 R^ = 0.5 clo, v = 1.0 m/s 

Ta, 
oC 

E, 
W/m2 

SW, 
W/m2 

SW, Czas ekspozycji, DLE3 Ta, 
oC 

E, 
W/m2 

SW, 
W/m2 g/h N poz. 0 N poz. N Z poz. 0 Z poz. N 

33 149.346 177.964 476.242 5 h 3 7 m 7 h 0 1 m 8 h 8 h 

35 165.076 201.147 538.28*1 4 h 5 8 m 6 h 1 3 m 7 h 2 7 m 8 h 

43 230.164 314.938 842.793 3 h 11 m 3 h 5 8 m 4 h 46 m 6 h 2 1 m 

45 246.948 350.617 938.271 2 h 5 1 m 3 h 3 4 m 4 h 17 m 5 h 4 2 m 

M = 165 W/m^ T„, - 27 R e ='1.0 clo, v = 1.0 m/s 

Ta, 
oC 

E, 
W/in2 

SW, 
W/m2 

SW, 
g/h 

Czas ekspozycji, DLE3 Ta, 
oC 

E, 
W/in2 

SW, 
W/m2 

SW, 
g/h N poz. 0 N poz. N Z poz. 0 Z poz. N 

33 145.760 288.181 771.189 3 h 28 m 4 h 20 m 5 h l 2 m 0 h 5 6 m 

35 156.827 313.654 839.357 3 h 11 m 3 h 5 9 m 4 h 4 7 m 6 h 2 3 m 

43 201.739 403.477 1079.73 2 h 2 9 m 3 h 0 6 m 3 h 4 3 m 4 h 5 7 m 

45 213.194 426.389 1141.04 2 h 2 1 m 2 h 56 m 3 h 3 1 m 4 h 4 1 m 
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4. Warunki w zakresie zdrowia i opieki medycznej 

Pożądane właściwości organizmu pracownika 

Miarą fizjologiczną predyspozycji do wykonywania pracy w trudnych warunkach jest zdol-
ność do konsumpcji tlenu. Ciężka praca na dole wymaga konsumpcji tlenu około V02 = 1 , 4 
l/min., a osoby, których V02max przekracza 3 l/min. powinny unikać zatrudnienia przy 
ciężkiej pracy w kopalni. 

Osoby z nadwagą znacznie gorzej tolerują trudne warunki klimatyczne, w szczególności 
znaczny wysiłek fizyczny wykonywany w warunkach wysokiej temperatury i wilgotności oto-
czenia. 

Ponad 50% przypadków chorób związanych z uciążliwością cieplną środowiska pracy, do-
tyczy górników w wieku powyżej 40 lat, mimo że nie stanowią oni nawet 10% zatrudnionych. 
Wiąże się to z ogólnym spadkiem sprawności osób starszych, od wieku średniego poczynając. 

Osoba z chorobowymi zmianami, na przykład z podwyższoną temperaturą ciała, nie po-
winna być dopuszczona do pracy w gorąc3mi środowisku, ponieważ następuje w nim zaostrze-
nie stanu chorobowego, którego przebieg może być niebezpieczny. 

Odż>'wianie górników wykonujących ciężką pracę w gorącym mikroklimacie powinno być 
dostosowane do natężenia i czasu trwania wysiłku. Odżywianie niskokaloryczne obniża odpor-
ność organizmu na trudne cieplne warunki pracy. 

W przypadku ciężkiej pracy nie udaje się uzyskać równowagi cieplnej organizmu czło-
wieka na poziomie bezpiecznej wartości temperatury wnętrza organizmu, jeśli wartość fizjolo-
gicznego współczynnika przewodnictwa cieplnego jest wyraźnie niższa od przeciętnej lub jeśli 
regulacja wymiany ciepła drogą parowania potu nie jest wystarczająco sprawna. 

De hydratacja 

Dehydratacją, czyli odwodnieniem, nazywa się stan powstały w wyniku utraty znacznej ilo-
ści wody przez organizm, z czym zwykle wiążą się zakłócenia gospodarki kwasowo-zasadowej 
oraz niedobór elektrolitów (jonów sodu, potasu i chloru). W trudnych warunkach klimatycz-
nych do odwodnienia organizmu dochodzi na skutek nadmiernej utraty płynów poprzez poce-
nie lub w związku z niewystarczającą podażą wody. W zależności od przewagi ubytków wody 
lub elektrolitów rozróżnia się odwodnienie izotoniczne, charakteryzujące się równomierną 
utratą wody i elektrolitów, hipertoniczne, w którym dominuje utrata wody, oraz hipotoniczne, 
związane głównie z ubytkiem elektrolitów. Odwodnienie jest stanem niebezpiecznym dla 
zdrowia i życia, i wymaga natycłmiiastowego uzupełnienia płynów. Jeśli poszkodowany jest 
przytomny, płyny uzupełnia się doustnie. W przypadkach ciężkich płyny podaje się w postaci 
dożylnych zastrzyków, a w warunkach szpitalnych drogą odpowiedniej kroplówki. Dehydrata-
cja powoduje wzrost częstości skurczów serca, zmniejsza maksymalną objętość tlenu V02max̂  
jest przyczyną bólu głowy, utraty apetytu, anormalnych zachowań. 

Warunki dotyczące zdrowia i opieki medycznej 

Konieczne jest spełnienie wielu warunków dotyczących zdrowia i opieki medycznej w za-
kresie doboru nowych pracowników, aklimatyzacji i opieki zdrowotnej służb medycznych. 

W realizacji autonomicznych zadań służb medycznych należy uwzględnić, że załogi górni-
cze zatrudnione w kopalniach, w tym i w złożu solnym, składają się z ludzi z różnymi gene-
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tycznie uwarunkowanymi właściwościami układów regulacyjnych, w różnym wieku, charakte-
ryzujących się różnym stanem zdrowia, a więc różnymi predyspozycjami w zakresie termore-
gulacji. Powszechnie przyjętym wykładnikiem prawidłowej gospodarki cieplnej jest utrzyma-
nie stałej temperatury wnętrza ciała, będącej wyrazem tak zwanej homeostazy termicznej. 

Przeprowadzone modelowanie fizyczne i matematyczne procesu wymiany ciepła między 
organizmem człowieka a otoczeniem jednoznacznie prowadzi do wniosku, że osoby nieza-
aklimatyzowane w ogóle nie powinny być dopuszczane do pracy w trudnych warunkach kli-
matycznych. 

Działanie układu termoregulacyjnego człowieka wiąże się z temperaturą wewnętrzną or-
ganizmu. Przy niskich temperaturach, między 29 a 36°C, termoregulacja jest upośledzona, a w 
temperaturach wyższych od 41-^42°C głęboko upośledzona. Między tymi przedziałami tempe-
ratur układ termoregulacyjny jest sprawny. Uważa się jednak, że temperatura wewnętrzna nie 
powinna przekraczać 38°C. 

Aklimatyzację można przeprowadzać dwiema metodami, zaproponowanymi przez 
F.Śpiocha. Jedna z nich przewiduje obciążenie pracownika w pierwszym dniu przez 50% 
zmiany roboczej i zwiększanie w następnych dniach okresu pracy o 10% czasu zmiany robo-
czej. W siódmym dniu pracownik podejmuje pełne zatrudnienie. W drugiej metodzie pierwsza 
i druga dniówka trwają przez 35%, trzecia i czwarta przez 50%, piąta i szósta przez 65% czasu 
trwania zmiany roboczej. Także w tym przypadku w siódmym dniu pracownik podejmuje 
pełne zatrudnienie. 

W przypadku dobrze dobranego pod względem właściwości fizjologicznych pracownika 
można przewid3wać, że niezawodność jego układów fizjologicznych będzie dostateczna, a ob-
ciążenie niekorzystnymi warunkami klimatycznymi spowoduje mniejsze szkody w organizmie. 
Właściwie dobrany pracownik będzie mógł bez większych szkód sprostać sytuacjom, w któ-
rych chwilowo temperatura wewnętrzna przekroczy 38°C. Na stanowiska w trudnym mikro-
klimacie nie powinny być kierowane osoby poniżej 21 roku życia, ponieważ do tego czasu nie 
mają w pełni rozwiniętego mechanizmu kontroli hormonalno-wegetatywnej oraz osoby powy-
żej 50 roku życia, z wiekiem bowiem następuje wiele zmian fizjologicznych w organiźmie 
człowieka: zmniejsza się sprawność czynnościowa tkanek, narządów i mechanizmów regula-
cyjnych oraz obniża się sprawność adaptacyjna organizmu, co objawia się zmniejszeniem tole-
rancji zarówno niskiej jak i wysokiej temperatury otoczenia oraz tolerancji wysiłkowej. 

Na stanowiskach pracy w niekorzystnych warunkach klimatycznych nie mogą być zatrud-
niane osoby z chorobami; układu krążenia, nerek, laryngologicznymi, układu oddechowego, 
układu hormonalnego, w tym głównie z nadczynnością tarczycy, ponieważ w chorobie tej wy-
stępuje wzrost przemiany materii, a więc "naturalna" potrzeba rozpraszania ciepła, a także 
zwiększenie częstości tętna. 

Nie powinny być również zatrudniane osoby o dużej nadwadze i małej wydolności fizycz-
nej, gdy pułap tlenowy jest mniejszy niż 2,5 l/min. 

Badania wykonywane u nowo przyjmowanych do złoża górników solnego powinny objąć: 
- pełne badanie lekarskie prowadzone przez specjalistę medycyny pracy, 
- konsultację okulistyczną i laryngologiczną, 
- badania dodatkowe: ekg, rtg klatki piersiowej, 
- badania laboratoryjne: morfologię, OB, mocznik, kreatyninę, kwas moczowy, poziom 

elektrolitów, ogólne badanie moczu. 
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Dodatkowo należy przeprowadzić badania testujące sprawność mechanizmów adaptacyj-
nych układu krążenia, poprzez wykonanie testu spiroergonomicznego, próby ortostatycznej 
i próby Hinesa oraz całodobowego zapisu holterowskiego ciśnienia i tętna. 

Badania okresowe pracowników zatrudnionych przy wydobywaniu soli należy prowadzić 
co 2 lata. Ich zakres powinien objąć: 

badanie lekarskie (specjalista medycyny pracy), 
badanie wydolności nerek, 
badanie laryngologiczne, 
ewentualnie badania dermatologiczne. 
W razie odstępstwa od obowiązujących przepisów, mimo badań wstępnych, które będą 

dotyczyć niewielkiej grupy osób, oraz badań okresowych, dodatkowo należałoby: 
- sporządzić zestawienie wszystkich stanowisk i określić wykaz zagrożeń i narażeń, 
- przeprowadzić badania bezpośrednio na stanowisku pracy. 

Badania te powinny objąć: 
- analizę spektralną zmienności pracy serca przez okres całej zmiany oraz pomiar częstości 

tętna, 
- pomiar ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego oraz analizę krzywych tych 

parametrów w czasie całej zmJany, 
- pomiar ilości wydzielania potu, 
- pomiar temperatury wewnętrznej ciała, 
- oznaczenie średniej temperatury skóry ciała, 

pomiar wydatku energetycznego. 
Reasumując można stwierdzić, że wartości temperatur powietrza na termometrze suchym 

w wyrobiskach solnych kopalni Polkowice-Sieroszowice, uzyskane drogą pomiaru lub 
wyliczone w prognozie warunków klimatycznych, nie przekroczą Ta = 44°C. Z 
przeprowadzonego modelowania numerycznego wynika, że w warunkach klimatycznych 
panujących przy średniej prędkości przepływu powietrza równej 0,5 m/s czas przebywania w 
gorącym otoczeniu może być taki sam, jak przyjęty w normie niemieckiej, a w zakresie 
niższych temperatur nawet wyższy. Kryterium określającym czas pracy jest maksymalne, 
możliwe do akceptacji, odwodnienie organizmu. Wartość ubytku wody przyjęta w normie ISO 
7933 charakteryzuje się dużym współczynnikiem bezpieczeństwa, wynikającym z niskich 
wartości zarówno współczynnika efektywności odparowania potu r], jak też maksymalnego 
odwodnienia Dniax.-

W wyższych temperaturach, bliskich 50°C, czas przebywania w gorącym otoczeniu nie 
powinien przekraczać łącznie z przerwą 3 godzin. Uwaga odnośnie rezerwy we współczynni-
kach dotyczy również tych wyższych temperatur. 

Wskaźniki czasu przebywania DLE3, zwane czasem ekspozycji, dotyczą wyłącznie okresu 
spędzonego w gorącym otoczeniu i nie obejmują zjazdu, dojścia do miejsc pracy, powrotu 
z nich i wyjazdu oraz czasu pracy w wyrobiskach z niską temperaturą. 
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Thermal working conditions in salt workings of Polkowice-Sieroszowice 
Mine 

Summary 

The deposit of salt is located in the northern part of the Legnica-Glogow Copper Region on 
the depth of 1000 m. The Polkowice-Sieroszowice Copper Mine has been carrying out mining 
works in the salt bed since 1991. In the workings driven from east part to central part of the 
mine occur difficult thermal working conditions. The dry-bulb temperature is high and reaches 
34-^36°C, wet-bulb temperature is moderate and equals to 23•^26°C, the air velocity is equal to 
0,5 m/s. 
Heat exchange between miner body and his environment was calculated for stationary state 
with the use of following general equation: 

M = ± C ± R + B + E 

where: 
M - metabolic heat production, 
C - convective heat exchange, 
R - heat exchange by radiation, 
B - heat loss by respiration, 
E - heat loss by evaporation. 

The temperature of skin of miner body, the skin wetness fraction, evaporative efficiency of 
sweating and loss of water in body due to evaporation was calculated for different environ-
mental conditions. 
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In the paper assumed that the measures of heat loads of miner body are values of the 
average temperature of skin and the loss of water in body due to evaporation. 

Recenzent: prof, dr hab. int. Nikodem Szlązak 
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Sposób eksploatacji złoża rud miedzi o małej miąższości w aspekcie 
ograniczenia zubożenia 

Słowa kluczowe 

Systemy eksploatacji - zubożenie rudy 

Streszczenie 

Eksploatacja cienkiego złoża flirtą eksploatacyjną o wysokości większej niż miąższość zło-
ża generuje wzrost zubożenia urobku, które skutkuje obniżeniem jakości nadawy do procesów 
przeróbczych. Stosowanie systemów eksploatacji z rozdzielczym urabianiem w profilu furty 
eksploatacyjnej złoża i skały płonnej ogranicza zubożenie urobku tylko w pierwszej fazie 
eksploatacji, tj. podczas wykonywania komór i pasów. W wyniku rozgniatania filarów tech-
nologicznych ich rozdzielcze urabianie jest niemożliwe, co przyczynia się do utrzymania zubo-
żenia na dość wysokim poziomie. Na tle budowy geologicznej kopalni „Polkowice-Sieroszo-
wice" oraz dotychczasowych doświadczeń eksploatacyjnych, przedstawiono koncepcję jedno-
fazowej odmiany jednoetapowego systemu komorowo-filarowego, który powinien przyczynić 
się do zminimalizowania zubożenia rudy przy prowadzeniu urabiania rozdzielczego. 

1. Wstęp 

Stosowane systemy eksploatacji i zestawy maszyn dołowych umożliwiają wybieranie złoża 
o miąższości powyżej 1,6 m, ze stosunkowo niedużym zubożeniem, furtą eksploatacyjną 
0 wysokości zbliżonej do miąższości złoża. O wysokości flirty wybierania decyduje głównie 
wysokość maszyn gómiczych, a w mniejszym stopniu miąższość złoża i warunki stropowe. 
Brak możliwości dostosowania lub niedostosowanie furty do miąższości wybieranego złoża 
skutkuje przybieraniem ze złożem skał płonnych lub złoża pozabilansowego, co zwiększa 
zubożenie rudy obniżając jej parametry jakościowe. Zjawisko to szczególnie nasila się przy 
wybieraniu złoża o miąższości poniżej 1,5 m. W celu ograniczenia wielkości zubożenia, złoże 
wybiera się w sposób rozdzielczy, oddzielając skałę płonną od rudy w fazie urabiania 
1 wybierania przodków. Skałę płonną z urabiania rozdzielczego i przybierek lokuje się 
w przestrzeni wybranej w postaci podsadzki suchej lub w mniejszym stopniu wykorzystuje się 
do utwardzania dróg transportowych. 

W stosowanych systemach eksploatacji złoża rud miedzi w LGOM [7], wybieranie 
prowadzone jest dwufazowo. W pierwszej fazie caliznę rozcina się na fdary technologiczne 
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o wymiarach umożliwiających ich przechodzenie w stan pozniszczeniowy. Filary te w fazie 
robót likwidacyjnych są zmniejszane do wymiarów resztkowych. Ze względu na ruch maszyn 
górniczych niezbędna wysokość drążonych wyrobisk eksploatacyjnych (furty eksploatacyjnej) 
w praktyce wynosi nie mniej niż 2,0 m. W przypadku gdy miąższość złoża jest mniejsza od 
wysokości fiarty, ruda pozyskiwana z filarów podporowych, ze względu na brak możliwości 
oddzielenia od skały płonnej metodą rozdzielczego urabiania, ulega wymieszaniu ze skałą 
płonną (zwykle z warstw nadzłożowych), powodując istotne zubożenie urobku. 

Podstawowym kierunkiem działania w kierunku zmniejszenia zubożenia i tym samym 
kosztów wydobywanej rudy powinno być wdrażanie nowych systemów eksploatacji. W arty-
kule przedstawiono koncepcję systemu komorowo-filarowego który powinien wpłynąć znaczą-
co na ograniczenie zubożenia rudy. 

2. Warunki geologiczne w O/ZG „Polkowice - Sieroszowice" 

Złoże rud miedzi kopalni „Polkowice-Sieroszowice" znajduje się w środkowej części dużej 
ednostki strukturalnej zwanej monokliną przedsudecką. Złoże to występuje w spągowej części 

osadów cechsztynu (dolomity i łupki) oraz w białych piaskowcach czerwonego spągowca 
(piaskowce szare), przy czym okruszcowanie piaskowca występuje w znacznie mniejszym 
zakresie niż okruszcowanie skał węglanowych. Należy ono do złóż typu pokładowego i cha-
rakteryzuje się dużą zmiennością miąższości i intensywności okruszcowania, a także zróżni-
cowaną budową wewnętrzną. Jego miąższość waha się od 0,4 do 3,5 m, lokalnie do 5,0 m. 
w typowym wykształceniu okruszcowanie obejmuje łupki oraz dolomity i wapienie. 

Dominującym typem rudy w złożu miedzi kopalni Polkowice-Sieroszowice jest ruda 
węglanowo-łupkowa. Ruda piaskowca wykazuje mniejsze rozprzestrzenienie, ograniczające 
się generalnie do rejonu Polkowic Wschodnich, gdzie ciągnie się nieregularnym płatem od 
granicy z obszarem górniczym Rudna w kierunku południowym i południowo-wschodnim do 
granicy z kopalnią Lubin. W obszarze górniczym Sieroszowice I, okruszcowany piaskowiec 
występuje w jego środkowej i północnej części, tworząc rozległą strefę ciągnącą się od granicy 
z obszarem górniczym Rudna w kierunku północnym i na północ od szybów SW-1 i SG. 

Średnia miąższość złoża w kopalni „Polkowice-Sieroszowice" wynosi 2,03 m. Procentowy 
udział zasobów bilansowych w obszarach górniczych kopalni przedstawia tablica 2.1. 

Tablica 2.1. Procentowy udział zasobów bilansowych w obszarach górniczych 
kopalni Polkowice-Sieroszowice 

Table 2.1. Fraction of the mineable reserves in the "Polkowice-Sieroszowice" mine 

Obszar górniczy 
Średnia miąższości złoża 

[in] 

Procentowy udział 
zasobów bilansowych [%] 

OG Po kowice II 2,55 30 
• 

OG Radwanice Wschód 2,07 2 

OG Sieroszowice I 1,86 68 

36 



School of Underground Mining / Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2003 

Według aktualnego rozpoznania znacząca część tych zasobów charakteryzuje się 
miąższością w przedziale od 0,4 do 2,0 m. Utwory cechsztynu i warstwy złożowe posiadają 
rozciągłość NE-SE i jak cała monokliną zapadają w kierunku NE pod kątem od 1-^6°. Główny 
kierunek dyslokacji to kierunek NW-SE i w mniejszym stopniu W-E. Kierunek W-E 
reprezentowany jest przez strefę tektoniczną uskoku Biedrzychowej przebiegającą przez 
środek obszaru górniczego Polkowice II i dzielącą go na dwa tektoniczne bloki przesunięte 
względem siebie w pionie o 20-^70 m. Drugim większym uskokiem o tym kierunku jest uskok 
Jakubowa w obszarze górniczym Sieroszowice I, zrzucający utwory cechsztynu i złoże 
50^100 m na póhioc. Strefom tektonicznym i budującym je uskokom towarzyszą na ogół 
liczne różnokierunkowe spękania, często z rysami ślizgowymi wskazującymi na poziome 
przesunięcia obejmujące warstwy złożowe jak również skały węglanowe zalegające w stropie 
złoża. 

3. Analiza aktualnie stosowanych komorowo-filarowych systemów eksploatacji 
cienkiego złoża 

Aktualnie, przy eksploatacji złoża o małej miąższości w O/ZG Polkowice-Sieroszowice, 
stosowane są trzy systemy eksploatacji złoża [7]: 
- komorowo-filarowy z ugięciem stropu ( J-UG-PS, rys. 3.1.A i 3.1.B), 
- komorowo-filarowy z ugięciem stropu dla filarów oporowych (J-UGO-PS, rys. 3.2), 
- komorowo-filarowy z ugięciem stropu i ruchowym filarem zamykającym (J-UGR-PS, rys. 

3.3.A, 3.3.B). 
W stosowanych systemach eksploatacji złoża rud miedzi w LGOM, wybieranie 

prowadzone jest dwufazowo. W pierwszej fazie caliznę rozcina się na filary technologiczne, 
usytuowane są dłuższym bokiem prostopadle do linii rozcinki. Takie usytuowanie filarów 
technologicznych, niezależnie od ich długości, zapewnia możliwie szybkie przechodzenie 
filarów w stan pozniszczeniowy oraz umożliwia koncentrację robót strzałowych, będącą 
jednym z podstawowych sposobów profilaktyki tąpaniowej w kopalniach LGOM. Filary 
technologiczne, których wymiary określane są w projekcie technicznym dla danego frontu 
eksploatacyjnego na podstawie parametrów wytrzymałościowych skał i warunków 
geologiczno-górniczych, w fazie robót likwidacyjnych są zmniejszane do wymiarów 
resztkowych o powierzchni pod stropem około 12 m .̂ Dla uzyskania łagodnego ugięcia stropu 
nad eksploatowaną przestrzenią utrzymuje się nie mniej jak dwa rzędy filarów 
technologicznych. Tak wytworzone filary do momentu ich urabiania do wymiarów 
resztkowych na linii likwidacji ulegają rozgniataniu. 

W systemie komorowo-filarowym z ugięciem stropu (J-UG-PS ~ rys. 3.LA i rys. 3.LB) 
złoże rudy miedzi wybiera się komorami i pasami o szerokości do 7 m, drążonymi na pełną 
miąższość złoża (do 4,5 m), wydzielając filary technologiczne o podstawowej geometrii od 
6-̂ -9 X 8-h16 m. W złożu o miąższości poniżej 3,0 m wymiary tych filarów mogą ulec 
zmniejszeniu do 5-̂ -8 m x 6-^12 m. Wymiary filarów powinny zapewniać ich pracę w fazie 
wytrzymałości pozniszczeniowej i jednocześnie zabezpieczać strop nad przestrzenią roboczą 
(podporność filarów). W miarę postępu frontu eksploatacyjnego filary technologiczne, 
znajdujące się na linii likwidacji, rozcina się a powstałe w ten sposób filary obiera do 
wymiarów resztkowych i pozostawia w zrobach, gdzie spełniają rolę podpór łagodzących 
krzywiznę uginających się warstw stropowych. Podporność filarów resztkowych dobierana jest 
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tak, aby zabezpieczyć stateczność stropu w rejonie likwidowanej parceli, jednocześnie 
umożliwiając jego łagodne ugięcie. Powierzcłinia pozostawionych filarów resztkowych na 
styku ze stropem powinna wynosić nie mniej niż około 12 m^. 

W systemie komorowo-filarowym z ugięciem stropu dla filarów oporowych 
(J-UGO-PS - rys. 3.2) wybieranie złoża odbywa się dwufazowo. W pierwszej fazie wykonuje 
się upodatnienie całego filara oporowego, sukcesywnie rozcinając go komorami i łączącymi je 
pasami na filary technologiczne o wymiarach od 6-i-12 X 10-^-30 m, zorientowane dłuższą osią 
prostopadle do linii rozcinki. Zadaniem tych filarów, pracujących w zakresie wytrzymałości 
pozniszczeniowej, jest zapewnienie stateczności stropu w przestrzeni roboczej, 
zabezpieczonego obudową (kotwową), przy zachowaniu odpowiedniej ich podatności 
uniemożliwiającej łamanie się stropu bezpośredniego wzdłuż krawędzi filarów. W przypadku 
wybierania tym systemem złoża o miąższości poniżej 3,0 m, wymiary filarów 
technologicznych mogą ulec zmniejszeniu, przy zachowaniu odpowiedniej ich smukłości 
i podatności. 

Druga faza robót wybierkowych w filarze to roboty likwidacyjne, które mogą być 
realizowane frontem przemieszczającym się w jednym kierunku na całej długości filara 
(w kierunku przeciwnym do robót rozcinkowych) lub dwoma frontami przemieszczającymi się 
rozbieżnie. W fazie tej filaiy technologiczne dzielone są wcinkami na mniejsze, a po obraniu 
do wymiarów resztkowych pozostawiane są w przestrzeni wybranej, pełniąc role podpór 
łagodzących krzywiznę warstw stropowych. 

W systemie komorowo-filarowym z ugięciem stropu i z ruchowym filarem zamykającym 
(J-UGR-PS - rys. 3.3.A i rys. 3.3.B) nie jest wymagane wcześniejsze, pełne okonturowanie 
pola za pomocą wyrobisk przygotowawczych. W tym przypadku wykonuje się jedynie wiązkę 
wyrobisk (komór i pasów), z której zostanie uruchomiony front eksploatacyjny. W systemie 
tym złoże na całej długości fi-ontu wybiera się komorami i pasami o szerokości do 7 m, drążo-
nymi na pełną miąższość złoża z wydzieleniem filarów tecłmologicznych 
0 podstawowej geometrii od 5-^9 m x 6-^16 m. Są one usytuowane dłuższą osią prostopadle do 
linii frontu. W miarę postępu frontu eksploatacyjnego filary technologiczne znajdujące się przy 
linii likwidacji rozcina się, a powstałe w ten sposób mniejsze filary po odpowiednim obraniu 
pozostawia się jako filary resztkowe w zrobach. Podczas rozdzielczego urabiania złoża skała 
płonna, lokowana jest w zrobach, zwłaszcza w sąsiedztwie tworzonych filarów resztkowych, 
stanowiąc dodatkowe podparcie stropu lub rozparcie boczne filarów resztkowych na linii li-
kwidacji, a następnie w przestrzeni wybranej. W przypadku występowania skały płonnej 
w ilości przewyższającej pojemność pustek poeksploatacyjnych dopuszcza się ulokowanie jej 
w strefie roboczej od strony zrobów. Wypełnienie skałą co drugiej komory umożliwia swo-
bodny dostęp do każdej likwidowanej parceli bez potrzeby ponownego udrażniania wyrobisk. 

Likwidacja filarów technologicznych nie obejmuje części pola, w której te filary celowo się 
pozostawia. Tworzą one stopniowo wydłużający się ruchomy filar zamykający o szerokości 
40-^-120 m. Wyrobiska w wydzielonym filarze ruchowym pełnią rolę transportową 
1 wentylacyjną. Likwidacja tego filara jest analogiczna jak w przypadku filara oporowego, 
czyli po zakończeniu rozcinki całego pola. W stosunku do dotychczasowego kierunku postępu 
frontu, kierunek likwidacji ulega odwróceniu lub odbywa się to rozbieżnie ze środka filara 
ruchowego. Dla poprawy stateczności wyrobisk w obrębie filara ruchowego dopuszcza się 
częściowe jego wypełnienie skałą płonną. 
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Rys. 3.1.A. Komorowo-filarowy system eksploatacji z ugięciem stropu (J-UG-PS) 
Fig. 3.1. A. Room-and-pillar mining system with roof deflection (J-UG-PS) 
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Rys. 3.I.B. Komorowo-filarowy system eksploatacji z ugięciem stropu (J-UG-PS) 
Fig. 3.I.B Room-and-pillar mining system with roof deflection (J-UG-PS) 
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Faza upodatnienia 

Faza likwidacji - sposób 

Faza likwidacji - sposób II 

Rys. 3.2. System eksploatacji komorowo-filarowy z ugięciem stropu dla filarów oporowych (J-UGO-PS) 
Przykładowy sposób prowadzenia robót na froncie eksploatacyjnym 

Fig. 3.2. Room-and-pillar mining system with roof deflection for protective pillars (J-UGO-PS). 
Example of extraction at the mining face 
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Rys. 3.3.A. System eksploatacji komorowo-filarowy z ugięciem stropu z ruchowym filarem zamykają-
cym (J-UGR-PS) 

Fig. 3.3 A . Room-and-pillar mining system with roof deflection and operational closing pillar 
(J-UGR-PS) 
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Rys. 3.3. B. System eksploatacji komorowo-filarowy z ugięciem stropu z ruchowym filarem zamykają-
cym (J-UGR-PS) 

Fig. 3.3.B Room-and-pillar mining system with roof deflection and operational closing pillar 
(J-UGR-PS) 
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W każdym z przedstawionycli powyżej systemów eksploatacji, w przypadku lokowania 
skały płonnej w zrobach zasadą jest unikanie tworzenia stref o podwyższonej podpomości 
w stosunku do otoczenia, dla zapewnienia równomiernego osiadania stropu. Technologię 
lokowania skały płonnej w strefie roboczej frontu przedstawia rys. 3.4. W zależności od 
kolejności urabiania skał furty eksploatacyjnej, rozdzielcze urabianie wykonywane jest 
w trzech wariantach [9 
Wariant pierwszy - przewiduje urabianie najpierw przystropowej warstwy skały płon-

nej, a następnie wybieranie złoża w części przyspągowej. Jest to 
tak zwana metoda z progiem złożonym (rys. 3.5.A i 3.5.B). 

Wariant drugi - przewiduje urabianie w pierwszym etapie okruszcowanej warstwy 
przyspągowej, a następnie skały płonnej w części przystropowej. 
Jest to tak zwana metoda z półką kamienną (rys. 3.5.C). 

Wariant trzeci - przewiduje urabianie w pierwszej kolejności przystropowej wars-
twy okruszcowanej, a następnie skały płonnej w części przyspą-
gowej. Jest to tak zwana metoda z progiem kamiennym. Techno-
logia postępowania w przodku jest taka sama jak z progiem zło-
żowym przedstawiona na rysunku 3.5.B. 

Udział eksploatacji rozdzielczej ze względu na zmniejszającą się miąższość złoża syste-
matycznie wzrasta. W roku 1998 72% rudy i 68% Cu pozyskano z eksploatacji złoża pełną 
furtą, a 28% rudy i 3 1% metalu z eksploatacji rozdzielczej. W roku 2000 w sposób selektywny 
wybrano już 36% rudy i 40% Cu. Według wykonanych prognoz do roku 2005 miąższość wy-
bieranego złoża ustabilizuje się poniżej 2,0 m, a udział eksploatacji rozdzielczej wzrośnie do 
60% [3, 4, 9]. 

W latach 1994^2001 ilość skały płonnej lokowanej na dole kopalni sukcesywnie wzrasta 
z około 1,2 tys. Mg w roku 1994 do około 5,6 tys. Mg w roku 2001. Według przeprowadzonej 
prognozy do 2005 roku przewiduje się, że w celu utrzymania jakości nadawy na odpowiednio 
wysokim poziomie, zajdzie konieczność urobienia i ulokowania na dole kopalni (lata 
2002-^2005) około 26 500 tys. Mg skały płonnej. Wymagać to będzie racjonalizacji gospodarki 
skałą płonną, w szczególności sukcesywnego pozyskiwania nowych miejsc na jej lokowanie na 
frontach oddziałów eksploatacyjnych. Ilość kamienia ulokowanego na dole kopalni 
,JPolkowice-Sieroszowice" w latach od 1994 do 2001 przedstawiono na rys. 3.6 [9^. 

4. Opracowanie nowego sposobu eksploatacji cienkiego złoża, w aspekcie ograniczenia 
zubożenia rudy 

Cechą charakterystyczną obecnie stosowanych systemów wybierania cienkiego złoża rud 
miedzi w LGOM jest dwufazowa jego eksploatacja (w pierwszej fazie wydzielane są filary 
technologiczne, a w drugiej fazie filary resztkowe). Sposób taki uniemożliwia rozdzielcze 
urabianie złoża i skały płonnej w wybieranych w drugiej fazie eksploatacji filarach 
technologicznych, generując istotny wzrost zubożenia. Nowy sposób eksploatacji złoża 
eliminuje wybieranie rudy z filarów technologicznych, znajdujących się w fazie pozniszcze-
niowej, kiedy wybieranie rozdzielcze w tej fazie jest praktycznie niemożliwe. 
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Rys. 3.4. Technologia lokowania skały płonnej w strefie roboczej frontu i wykonywania likwidacji 
Fig. 3.4. Technology of waste rock placing in the face operation zone with technology of closing the 

excavations 
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Rys. 3.5.A. Kolejne etapy postępowania przy wybieraniu urobku w przodkach strzelanych selektywnie 
z progiem niskim 

Fig. 3.5.A. Consecutive stages in mining operation in faces with selective blasting and with low sill 

b - wysokość warstwy przystropowej; m - wysokość warstwy przyspągowej; c - odstrzelony urobek; 
d - odległość od czoła przodka, przy której należy zakończyć wybierania najazdu z urobku (dł. zabioru); 
w - wysokość łyżki ładowarki przy zamkniętej pozycji; h - wysokość przodka; 
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Zakres stosowania: m > 1,0 m b > w + 0,1 m 
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Rys. 3.5.B. Kolejne etapy postępowania przy wybieraniu urobku w przodkach strzelanych selektywnie z 
progiem wysokim 
Fig. 3.5.B. Consecutive stages in mining operation in faces with selective blasting and with high sill 

b - wysokość warstwy przystropowej; in - wysokość warstwy przyspągowej; c - odstrzelony urobek; 
d - odległość od czoła przodka, przy której należy zakończyć wybierania najazdu z urobku (dł. zabioru); 
w - wysokość łyżki ładowarki przy zamkniętej pozycji; h - wysokość przodka. 
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Rys. 3.5.C. Kolejne etapy postępowania przy wybieraniu urobku w przodkach strzelanych 
selektywnie z półką 

Fig. 3.5.C. Consecutive stages in mining operation in faces with selective blasting and with shelf 

b - wysokość warstwy przystropowej; m - wysokość warstwy przyspągowej; 
c - odstrzelony urobek; w - wysokość łyżki ładowarki przy zamkniętej pozycji; 

h - wysokość przodka 
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Ilość kamienia ulokowana na dole kopalni 
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Rys. 3.6. Ilość kamienia ulokowana na dole kopalni w latach 1994-2001 
Fig. 3.6. Volume of waste rock placed in the mine underground between 1994 and 2001 

Proponowany sposób jest odmianą stosowanych, komorowo-filarowych systemów 
eksploatacji złoża o małej miąższości. Jego istotą jest jednofazowy sposób eksploatacji złoża. 
Sposób ten polega na tym, że caliznę złoża o miąższości mniejszej od minimalnej wysokości 
furty eksploatacyjnej, niezbędnej ze względu na ruch maszyn górniczych, rozcina się 
wyrobiskami eksploatacyjnymi na filary podporowe z rozdzielczym urabianiem złoża 
i skały płonnej. Ostateczna eksploatacja złoża jest wykonywana w jednej fazie. Faza ta 
obejmuje drążenie wyrobisk eksploatacyjnych, tj. komór i pasów o minimalnej szerokości 
niezbędnej dla rucliu samojezdnych maszyn górniczych, z wydzieleniem filarów podporowych 
0 postaci resztkowej i wymiarach zapewniających stateczność stropu w przestrzeni roboczej. 
Skałę płonną z rozdzielczo urabianych przodków lokuje się bezpośrednio za linią rozcinki 
pomiędzy filarami podporowymi, które utwierdzają i zwiększają ich podpomość w przestrzeni 
roboczej. 

Schemat eksploatacji złoża nowym systemem został przedstawiony na rys. 4.1. Caliznę 
złoża o miąższości mniejszej od wysokości furty eksploatacyjnej rozcina się komorami 
1 pasami o szerokości do 6,0 m, w zagęszczonej siatce wyrobisk, wydzielając filary podporowe 
0 wymiarach pod stropem około 3,0 x 4,0 m, zatem ich powierzchnia na styku ze stropem jest 
zbliżona do filarów resztkowych pozostawianych w zrobach w aktualnie stosowanych 
systemach eksploatacyjnych. Rudę w drążonych przodkach wyrobisk eksploatacyjnych 
rozcinających caliznę urabia się rozdzielczo, a skałę płonną lokuje się bezpośrednio za linią 
rozcinki pomiędzy filarami podporowymi. Tak ulokowana skała płonna stabilizuje filary, 
co wpłynie na ograniczenie osiadania stropu, a tym samym na ograniczenie jego odkształcenia 
1 związaną z tym aktywność sejsmiczną oraz osiadanie powierzchni terenu nad 
wyeksploatowanymi obszarami. 
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Rys. 4.1. Schemat prowadzenia eksploatacji systemem komorowo-filarowym, jednoetapowym, 
jednofazowym z ugięciem stropu 

Fig. 4.1. Mining pattern in one-stage, one-phase, room-and-pillar mining system with roof deflection 
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Przedstawiony sposób eksploatacji złoża rud miedzi w LGOM posiada szereg bardzo 
istotnych zalet: 
- pozwala na jednofazową eksploatację złoża o miąższości mniejszej od wysokości 

drążonych wyrobisk eksploatacyjnych, a tym samym umożliwia rozdzielcze urabianie całej 
ilości rudy w fazie rozcinki calizny, przy minimalnym jej zubożeniu, 

- skraca zasadnicze drogi odstawy skały płonnej, 
- ogranicza osiadanie stropu nad wyeksploatowaną przestrzenią, 
- zmniejsza zagrożenie sejsmiczne oraz osiadanie powierzchni terenu. 

Do podstawowych jego wad należy zaliczyć generowanie wzrostu strat eksploatacyjnych 
w stosunku do ich poziomu, jaki występuje przy dotychczas stosowanych systemach eksplo-
atacyjnych. 

5. Porównawcza analiza geomechaniczna 

Dla oceny uwarunkowań geomechanicznych, jakie mogą występować podczas stosowania 
nowego sposobu eksploatacji, wykonano analizę porównawczą w odniesieniu do sytemu typo-
wego jakim jest system J-UG-PS, dla tych samych warunków geologicznych, występujących 
w polu rezerwowym „A" kopalni „Polkowice-Sieroszowice". Analizę tą przeprowadzono 
w kategorii parametrów opisujących stan wytężenia górotworu, tj. zapasów bezpieczeństwa 
obliczonych na podstawie relacji pomiędzy wyznaczonym numerycznie (MES w trzech 
wymiaracli) stanem naprężenia i potencjałem wytrzymałościowym górotworu wskazującym na 
zdolność do przenoszenia obciążeń. 

Podstawę ww. analizy stanowił wielo-płytowy model górotworu nadzłożowego, 
wykorzystujący następujące założenia [10]: 
a) górotwór nadzłożowy stanowi układ kilku, kilkunastu jednorodnych płyt skalnych będą-

cych odbiciem rzeczywistych wydzieleń geologicznych; 
b) kontakt pomiędzy poszczególnymi płytami pozwala na ich przesunięcia względem siebie oraz 

na powstawanie stref odspojenia; 
c) deformacje w strefach potencjalnego odspojenia lub przesuwów są uzależnione od stopnia 

spojenia poszczególnych warstw (różne współczynniki tarcia i różna wytrzymałość na kon-
takcie); 

d) filary technologiczne i resztkowe pracują efektywnie także w fazie pokrytycznej. 
Ponieważ w rozpatrywanym zagadnieniu występuje uplastycznienie (stan pokrytyczny) 

filarów technologicznych wydzielonych z calizny, o stateczności układu będzie decydować 
przede wszystkim stan stropu w rejonie strefy roboczej. Ten aspekt zagadnienia stanowił zatem 
podstawowe kryterium oceny projektowanego rozwiązania. W analizie skoncentrowano się 
głównie na ocenie stateczności stropu uważanego za najbardziej istotny, w tym przypadku, 
element systemu eksploatacji. Stateczność stropu oceniono na podstawie wartości obliczonego 
parametru tzw. zapasu bezpieczeństwa, który mówi o tym jak daleko w danej lokalizacji 
jesteśmy od obszaru niestatecznego w 6-cio wymiarowej przestrzeni tensora naprężenia. 
Wymagało to uprzedniego określenia stanu naprężenia, wytężenia i przemieszczenia w oto-
czeniu rozpatrywanego oddziału. 

Mając określone parametry wytrzymałościowe masywu skabiego oraz stan naprężeń w gó-
rotworze, wyznaczono zapasy bezpieczeństwa dla skał stropowych wg trzech następujących 
kryteriów: 
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- największych naprężeń głównycłi Rankine'a: F r = Oi - a^^ 
- energii odkształcenia postaciowego Hubera-Misesa: F^n, = Oh^ - (Ĵ m 

I ^̂^ * - największych naprężeń stycznycli Coulomba-Mohra: Ę. = -ocm + ~ 
1 -sint]) 

gdzie: 
O"/ i Oi - niszczące efektywne naprężenia główne (największe i najmniejsze, przy 

czym ściskanie ma tu wartość dodatnią), 
0 - efektywny kat tarcia wewnętrznego, 

cT/m " wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie i rozciąganie masywu skalnego, 
obliczana na podstawie tzw. geologicznego wskaźnika wytrzymałości (wg 
Hoeka-Browna), 

(Jh^ - naprężenie zredukowane wg hipotezy Hubera-Misesa. 
Obliczenia numeryczne przeprowadzone dla warunków pola A oddziału G-51 ZG 

kowice-Sieroszowice", przy założeniu sprężystych właściwości stropu spoczywającego na 
sprężysto-plastycznych filarach, pozwoliły metodą kolejnych iteracji uzyskać wartości 
naprężeń głównych w górotworze, które z kolei były podstawą ustalenia lokalizacji obszarów 
podatnych na utratę stateczności tj. charakter>'zujących się bliską zeru lub większą od zera 
wartością zapasu bezpieczeństwa. Rozkłady zapasów bezpieczeństwa, tj, F^, Ff̂ ^ oraz F .̂ 
wyznaczano dla całego pakietu skał nadzłożowych, przy czym szczegółową analizę 
przeprowadzono dla wybranych poziomów, tj, 2,5 m, 12,5 m, 23,5 m oraz 87,5 m powyżej 
stropu wyrobisk. Wyznaczone rozkłady wartości zapasów bezpieczeństwa w stropie na 
różnych poziomach, pozwoliły stwierdzić, że geometria wyrobisk projektowana według 
nowego sposobu zapewnia większe bezpieczeństwo w aspekcie stateczności stropów niż 
eksploatacja prowadzona systemem typowym (J-UG-PS), Analiza wyników obliczeń 
wykazała, że: 
- eksploatacja projektowana zgodnie z nowym sposobem charakteryzuje się niższym 

stopniem zagrożenia niestatecznością stropu, 
- w rejonie frontu eksploatacji nowy sposób wykazuje korzystniejsze parametry 

wytężeniowe i tylko kryterium F̂  może sugerować pojawianie się niewielkich odspojeń 
w obrębie pierwszych 2-^3 metrów stropu, przy czym tego rodzaju zagrożenie jest 
charakterystyczne dla obydwu rozpatrywanych rozwiązań, 

- nowy sposób eksploatacji pod każdym względem zapewnia bezpieczniejsze warunki pracy 
górotworu w wyższych warstwach stropowych, szczególnie w obrębie anhydrytów. 

6. Wnioski 

1. Pomimo ponoszenia dużych kosztów na prowadzenie rozdzielczego urabiania złoża 
i skały płonnej, zubożenia rudy utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie, będąc 
przyczyną istotnego wzrostu kosztów uzyskania miedzi. 

2. Konieczne jest zastosowanie w 0/ZG ,J^olkowice-Sieroszowice" nowej generacji syste-
mów eksploatacyjnych ograniczających zubożenie, czego przykładem może być przedsta-
wiony jednoetapowy i jednofazowy, komorowo-filarowy system eksploatacji, 

3. Zastosowanie nowego systemu umożliwi kopatai uzyskanie znaczących oszczędności 
w wyniku ograniczenia zubożenia pozyskiwanej rudy. 
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4. Wyniki porównawczej analizy geomechanicznej wskazuje, że nowa geometria wyrobisk 
nie spowoduje wzrostu zagrożenia zawałowego i dynamicznymi przejawami ciśnienia gó-
rotworu w odniesieniu do eksploatacji prowadzonej dotychczas. 
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Method of thin deposit extraction with reference to limiting the ore 

Abstract 

Extraction of thin deposit using the mining interval higher than the deposit thickness 
causes the increase of the output dilution what in turns results in decrease of the quality of feed 
for the mineral processing. Using the methods where the ore and barren rock are extracted 
separately limits the output dilution only during the first phase of mining i.e. when the rooms 
and roadways are being made. Due to crushing the technological pillars, their separate extrac-
tion is impossible, what contributes to the high level of dilution. Taking into consideration the 
geological conditions and to date mining experience in the ,JPolkowice-Sieroszowice" mine, 
the concept of one-phase variant of one-stage room-and-pillar mining method was presented. 
The method should resulted in minimisation of the ore dilution during the separate mining. 

Recenzent: prof, dr hab. ini, Stanisław Piechota 
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Wpływ naruszenia filarów ochronnych szybów eksploatacją ścian 
w warunkach KWK „JAS-MOS" 

Słowa kluczowe 

górnictwo podziemne - fdary ochronne - stateczność wyrobisk szybowych 

Streszczenie 

W kopalni ,JAS-MOS" podjęto eksploatację górniczą naruszającą w niewielkim stopniu 
filar ochronny szybu JA.S V. Poniższy artykuł ocenia skutki eksploatacji jednej ściany i rozpo-
częcia eksploatacji następnej ściany na stan rury szybowej i deformacje na powierzchni terenu. 

1. Wprowadzenie 

Eksploatacja pokładów zalegających pod terenami zagospodarowanymi oraz w pobliżu 
wyrobisk szybowych stwarzała i w dalszym ciągu stwarza istotne problemy związane 
z ochroną tych obiektów. Pozostawione filary ochronne w sposób dostateczny cłironią obiekty 
budowlane i wyrobiska przed ujemnymi wpływami eksploatacji górniczej, jednak przyjęta 
konstrukcja filarów i ich kształt powodują, że powierzchnia złoża w nich zawarta rośnie 
proporcjonalnie do kwadratu głębokości jego zalegania. Zjawisko to nabiera szczególnego 
znaczenia przy podejmowaniu eksploatacji na coraz większych głębokościach, ponieważ złoże 
zawarte w filarze ochronnym jest niezwykle atrakcyjne pod względem dostępności. 

Wieloletnie obserwacje w naturze i badania [Lubryka 2000] wskazują, że w indywidual-
nych przypadkach przy dobrej znajomości parametrów odkształceniowych górotworu w rejo-
nie filara, w zależności od lokalnych warunków górniczo-geologicznych oraz technicznych, 
istnieje możliwość zmiany granic filara, zwłaszcza w odniesieniu do dużych głębokości. 

W kopalni ,JAS-MOS" podjęto eksploatację grupy pokładów leżących na głębokości 
poniżej - 4 0 0 m, położonych wewnątrz filara ochronnego szybu JAS V, Eksploatację 
poprzedziło wykonanie szeregu ekspertyz określających wpływ planowanej eksploatacji 
zachowanie się ochronę obiektów na powierzchni i rurę szybową. 

Prowadzona obecnie eksploatacja wewnątrz filara ocłironnego daje możliwość obserwacji 
zjawisk zachodzących w górotworze i ich wpływu na obiekty na powierzchni oraz stan 
wyrobiska szybowego. 

Obserwacje te będą prowadzone przez wiele lat i dopiero po zakończeniu eksploatacji 
w tym rejonie będzie można mieć pełen obraz zjawiska wpływu naruszenia eksploatacją filara 
ochronnego szybu JAS V na stan rury szybowej. Autorzy artykułu analizują początkową fazę 
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zjawiska dysponując co prawda nielicznymi pomiarami geodezyjnymi i obserwacjami stanu 
rury szybowej z niezbyt długiego okresu, jednak i one pozwalają wysunąć pierwsze wnioski. 

2. Projektowana eksploatacja górnicza 

W rejonie na północ od filara ocłironnego dla szybu JAS V kopalnia „JAS-MOS" 
prowadziła już w latach 1999-^2001 eksploatację śc. 29 w pokładzie 417/i, naruszając filar na 
długości 175 m. 

Obecnie prowadzona jest eksploatacja śc. 24 w pokładzie 502/|. Eksploatacja tej ściany 
w roku 2003 naruszy filar szybu na długości 150 m. W latach 2005-^2007 będzie prowadzona 
jeszcze eksploatacja śc. 40 w pokładzie 505/i, naruszając filar na długości 150 m. 

szyb JAS V 

Rys. 1.1. Uproszczony pionowy przekrój przez złoże w rejonie szybu JAS V 
Fig. 1.1. Simplified vertical cross-section by the deposit around the pit shaft JAS V 
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Rys. 1.2. Granice filara szybu JAS V i zakres jego naruszenia eksploatacją 
Fig. 1.2. The JAS V safety pillar boundaries and the range of exploitadon disturbance 

3. Wpływ eksploatacji wewnątrz filara ochronnego na stan obudowy szybu 

Wpływ prowadzonej eksploatacji górniczej na szyb uwidacznia się w postaci odkształceń 
powodujących wiele rodzajów zniszczeń w szybie: 
- odkształcenia pionowe ściskające powodują łuszczenie, zgniatanie, pękanie oraz wypadanie 

fragmentów obudowy do szybu, a także zginanie i wyboczenie prowadników i rurociągów, 
- odkształcenia pionowe rozciągające mogą powodować powstawanie szczelin, pęknięć 

poziomych w obudowie szybu oraz wypadanie jej obluzowanych fragmentów do szybu jak 
również zrywanie prowadników i rurociągów, 

- odkształcenia poziome ściskające mogą powodować łuszczenie, zgniatanie obudowy oraz 
wypadanie jej fragmentów do szybu, a także wyboczenie dźwigarów i deformowanie tarczy 
szybowej, 

- odkształcenia poziome rozciągające mogą być powodem powstawania pęknięć i szczelin 
w obudowie, deformowania tarczy szybowej, wyrywania dźwigarów z obudowy oraz 
wypadania fragmentów obudowy do szybu, 

- wychylenie szybu z pionu może utrudniać, a nawet uniemożliwiać ruch naczyń 
wyciągowych w szybie, a także powodować zużywanie się prowadników, 
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krzywizna szybu, czyli nierównomierne odchylenie osi szybu od pionu może powodować 
powstawanie pęknięć i szczelin poziomych w obudowie oraz utrudnień w ruchu naczyń 
wyciągowych. 

4. Charakterystyka ogólna szybu JAS V 

Szyb został wydrążony w latach 1962-^1964 do głębokości 535 m (poz. -240). Ma średnicę 
5,50 m, a obudowa szybu jest dwuwarstwowa - murowa i betonowa. Głębienie wykonano 
metodą strzałową, a do głębokości 260,0 m górotwór był mrożony. Do głębokości 293,6 m 
napotkano cztery horyzonty wodonośne. Dla szybu określono granice filara ochronnego dla 
tworzącej y = 58°. W obrębie filara ochronnego znalazły się też obiekty powierzchniowe 
infrastruktury szybu. 

Obudowa szybu jest zróżnicowana, a jej rodzaj i grubość podano w zestawieniu poniżej: 

0,0-^55,0 m - obudowa wykonana jest z cegły klinkier klasy „350" o grubości 
0,64 m +koszulka betonowa o grubości 0,13 m 

55,0-^136,0 m - obudowa betonowa - 0,70 m + cegła klinkier - 0,38 m 

136,0^164,0 m - obudowa betonowa - 0,70 m + cegła klinkier - 0,25 m 

164,0-f242,6 m - obudowa betonowa - 0,70 m + cegła klinkier - 0,38 m 

242,6-^270,0 m - obudowa betonowa - 0,85 m + cegła klinkier - 0,38 m 

270,0-^276,4 m - obudowa betonowa - 0,85 m + cegła klinkier - 0,68 m 

276.4-1-290,5 m - obudowa murowa z bentonitów BSz-3 o grubości 1,00 m 

290.5-^-322,0 m - obudowa betonowa - 0,85 m + cegła klinkier - 0,38 m 

322,0-^535,0 m - obudowa monolityczna betonowa o grubości 0,60 m 

Na podstawie kontroli obmurza szybu JAS V przed wejściem z eksploatacją w filar szybu 
uznano stan techniczny obudowy szybu za dobry. Nie stwierdzono żadnych pęknięć obmurza, 
a wykroplenia w górnym odcinku szybu świadczą jedynie o zarysowaniach i drobnych 
szczelinach. 

Ewentualne, niewielkie uszkodzenia w szybie JAS V powstałe na skutek naruszenia filara 
ochronnego nie są niebezpieczne, ponieważ w roku 1999 zdemontowano urządzenie 
wyciągowe szybu, pozostawiając mu funkcję szybu wentylacyjnego wydechowego, a dodat-
kowo w roku 2005 planuje się całkowitą likwidację szybu. 

Po zlikwidowaniu urządzenia wyciągowego kontrolę obmurza szybu prowadzi się w rocz-
nych odstępach z ratowniczego wyciągu szybowego oraz co miesiąc poprzez oświetlanie 
okolic podszybi. 

5. Prognoza deformacji szybu w skutek dokonanej i projektowanej eksploatacji górniczej 

Do momentu rozpoczęcia eksploatacji śc. 29 w rejonie szybu JAS V zarejestrowano 
obniżenia rzędu 470 mm i były one spowodowane dwoma czynnikami: 

58 



School of Underground Mining / Szkoła Eksploatacji Podzieninej 2003 

- postępującym wieloletnim odwodnieniem górotworu (dwukrotnie w tym czasie zmniejszyła 
się ilość wody odprowadzanej z szybu). Szacuje się, że wynikłe z tego powodu obniżenia 
są równomierne, nie powodowały istotnych deformacji powierzchni i mogły spowodować 
odkształcenia pionowe = mm/m, 

- wpływom eksploatacji poza filarowej - spowodowało to maks. obniżenie w = 255 mm na 
wysokości zrębu szybu. 
Obniżenie to maleje wraz z głębokością i na głębokości ok. 300 m osiągnęło wartość około 

w = 30 mm. Nastąpiło w kierunku północnym - wychylenie to posiadało największą wartość 
U - 250 mm na wysokości zrębu szybu i maleje z głębokością. Na głębo'kości 300 m osiągnęło 
wartość ok. w = 30 mm. Wpływy te spowodowały odkształcenia pionowe ściskające o maksy-
malnej wartości Sz = 0,8 mm/m na głębokości 100 do 200 m. 

Sumaryczne odkształcenie pionowe górotworu wokół szybu osiągnęło zatem wartość ok. 
1,34 mm/m. 

Wskutek wpływów bezpośrednich budynek wentylatorów uległ obniżeniu od 280 mm do 
313 mm. Spowodowało to zmiany nachylenia budynku T<1,6 mm/m w kierunku północnym. 

Rejon zrębu szybu V i budynku wentylatora podlegał odkształceniom poziomym o wartoś-
ciach 8x = mm/m. Generalnie teren chroniony w rejonie szybu V i budynku wentylatorów 
podlegał deformacjom znacznie niniejszym niż dopuszczalne dla I kategorii ochrony terenów 
górniczych. 

Dla wszystkich projektowanych ścian wykonano prognozę deformacji rury szybowej wsku-
tek dokonanej i projektowanej eksploatacji górniczej. Zastosowano program EDNI opra-
cowany przez J. Białka. Program ten wykonuje prognozę deformacji wykorzystując wzory cza-
soprzestrzennego wariantu teorii W. Budryka - S. Knothego i (opcjonalnie) rozszerzenia tych 
wzorów opracowane przez J. Białka. Program ten uwzględnia rozwój eksploatacji w czasie 
i daje możliwość uzyskania prognoz wskaźników deformacji traktowanych jako przyrost ich 
wartości od dnia o określonej dacie do dnia o określonej dacie oraz umożliwia uzyskanie pro-
gnozy ekstremalnych w czasie wartości deformacji zwanych również wielkościami histo-
rycznie największymi. 

Na podstawie wyników uzyskanych z programu wykonano mapy deformacji terenu wokół 
szybu obrazujące obniżenie, nachylenie i odkształcenie poziome spowodowane eksploatacją 
dokonaną i projektowaną. Sporządzono też prognozę deformacji dla 7 punktów obliczenio-
wych położonych w szybie JAS V co 100 m aż do głębokości 535 m. Na podstawie otrzyma-
nych danych sporządzono wiele charakterystyk, a w referacie zaprezentowano prognozowane 
odkształcenia pionowe na całej długości rury szybu w poszczególnych latach. 

Otrzymane charakterystyki umożliwiły ocenę wpływu planowanej eksploatacji naruszającej 
filar szybu JAS V na stan rury szybowej. 

Projektowana eksploatacja ściany 29 w pokładzie 417/] miała naruszyć filar szybu V na 
głębokości 900 m w głąb ok. 180 m. Wysokość eksploatacyjna ściany wynosiła 2,4 m. Progno-
zowano, że wewnątrz filarowa eksploatacja ściany 29 spowoduje następujące deformacje 
w rejonie szybu JAS V: 
- maksymalne obniżenie: w^ax = 35 mm - zrąb szybu, 
- maksymalne wychylenie: Umax = 62 mm - zrąb szybu, 
- maksymalne odkształcenie pionowe Sz 0,1 mm/m na głębokości od O do 150 m, 
- budynek wentylatora ulegnie obniżeniu o ok. 40 mm co spowoduje jego zmianę nachylenia 

Tn,ax<0.7 mm/m. 
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Prognozowano również, że teren wokół budynku wentylatora ulegnie dalszemu odkształce-
niu poziomemu Sx = 0,9 mm/m. 

Powyższe umożliwiło wysunięcie wniosku, że wewnątrz filarowa eksploatacja ścianą 29 
spowoduje bardzo małe deformacje rury szybowej. W zakresie odkształceń pionowych będą to 
deformacje wielokrotnie mniejsze od już zaistniałych i biorąc pod uwagę stan obudowy byłyby 
to deformacje dopuszczalne. Również nachylenie budynku wentylatora należało uznać na do-
puszczalne. 
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Rys. 5.1. Prognozowane odkształcenia pionowe na całej długości rury szybu w poszczególnych latach 
Fig. 5.1. Forecasted verticd strains along the pit shaft pipe in particular years 
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6. Wpływ eksploatacji ściany 29 z naruszeniem filara ochronnego 

6.1. Pomiary geodezyjne w filarze szybu JAS V 

W rejonie filara szybu JAS V zastabilizowano kilka punktów pomiarowych. Repery i 2"" 
umieszczono na stopach zastrzałów wieży szybowej, a punkty 1, 2, 3, 4, 5, 6 na budynku wen-
tylatorów i dyfuzorze tak, jak to przedstawiono na rysunku 6.1. 
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Rys. 6.1. Obiekty w obrębie filara szybu JAS V wraz z zaznaczonymi punktami pomiarowymi 
Fig. 6.1. Objects inside the JAS V safety pillar with dislocation of measurments data 
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Do momentu rozpoczęcia eksploatacji śc. 29 w 1999 roku przeprowadzane pomiary wska-
zywały na liniowy charakter przyrostu osiadań w czasie, który wynosił ok. 20 mm/rok. Osia-
dania te związane były z występowaniem pośrednich wpływów wielkoobszarowej eksploatacji 
kopalń JSW S.A. oraz zmianą warunków hydrogeologicznych związanymi z wieloletnim od-
wodnieniem górotworu. 

Na podstawie wykonanych pomiarów przedstawionych na rysunku 6.2, zauważyć można, 
że wpływ eksploatacji ściany 29 był najbardziej widoczny bezpośrednio po zakończeniu biegu 
ściany - obniżenia punktów pomiarowych osiągnęły wartość 34 mm. 

-30-obniżenia punktów 

nr reperow 
daty pomiarów 

Rys. 6.2. Prognozowane odkształcenia pionowe na całej długości rury szybu w poszczególnych latach 
Fig. 6,2. Forecasted vertical strains along the pit shaft pipe in particular years 

Porównując pomierzone wartości osiadań spowodowanych wpływem eksploatacji górni-
czej na filar szybowy szybu JAS V z wartościami prognozowanymi, można stwierdzić, że są 
one w pełni porównywalne. 

6.2. Obserwacje stanu rury szybowej szybu 

W czasie prowadzenia eksploatacji z naruszeniem filara ocłironnego ze względu na brak 
urządzenia wyciągowego możliwa jest obserwacja stanu rury szybowej w ograniczonym zakre-
sie. Dokonuje się miesięcznych kontroh stanu obmurza w rejonie wlotów na podszybiach przez 
ich oświetlenie. 
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Do dnia oddania do druku powyższego artykułu na podstawie tych obserwacji stwierdzono 
jedynie niewielkie objawy łuszczenia się obudowy. 

Nie stwierdzono jednak dalszych objawów negatywnego wpływu naruszania filara 
ochronnego na stan rury szybowej jak: 
- pękania obudowy do szybu, 
- wypadania fragmentów obudowy do szybu, 
- pęknięć i szczelin w obudowie. 

W okresach kwartalnych kontroluje się dopływ wody naturalnej do szybu - również nie 
stwierdzono zmian co do wielkości dopływu oraz zawartości w wodzie części mineralnych. 

Roczne kontrole stanu obmurza szybu JAS V ze względu na brak urządzenia wyciągowego 
wykonywane są z wykorzystaniem Górniczego Wyciągu Awaryjnego Centralnej Stacji Ratow-
nictwa Górniczego w Bytomiu. Ostatnia kontrola wykonana w wrześniu 2002 r. potwierdziła 
dobry stan obudowy. 

Co prawda brak urządzenia wyciągowego w szybie uniemożliwia dokonanie pełnych po-
miarów odkształceń rury szybowej, jednak prowadzone obserwacje nie uwidaczniają objawów 
zniszczeń rury szybu JAS V oraz charakterystycznych objawów dla odkształceń spowodowa-
nych wpływem eksploatacji górniczej. 

7. Wnioski 

1. Naruszenie filara szybowego pojedynczą eksploatacją ścianową prowadzoną na głębokości 
poniżej - 4 0 0 m w KWK „JAS-MOS" nie spowodowało istotnych obniżeń powierzchni te-
renu co stwierdzono pomiarami geodezyjnymi jakie wykonano na obiektach budowlanych 
znajdujących się w filarze szybu JAS V. Wartości tych obniżeń są zbieżne z wartościami 
prognozowanymi. 

2. Wpływ naruszenia filara szybu JAS V na stan rury szybowej był niewielki ™ obserwacje 
prowadzone w szybie nie uwidoczniły objawów zniszczeń rury szybu JAS V oraz charakte-
rystycznych objawów dla odkształceń spowodowanych wpływem eksploatacji górniczej. 
Obserwacje te są zbieżne z prognozowanymi odkształceniami pionowymi - miały one osią-
gnąć maksymalnie wartość tylko -0,1 mm/m. Były by to deformacje wielokrotnie mniejsze 
od już zaistniałych i biorąc pod uwagę stan obudowy szybu są to deformacje dopuszczalne. 

3. Możliwe jest naruszenie filara ochronnego szybu w odniesieniu do dużych głębokości zale-
gania pokładów przy dobrej znajomości parametrów odkształceniowych górotworu w rejo-
nie filara w zależności od lokalnych warunków górniczo-geologicznych. 
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The influence of exploitation disturbing safety pillars of a coal-mine "JAS-
MOS" 

Abstract 

The exploitation was carrying out in the * JAS-MOS' coal-mine disturbed the small segment 
of the safety pillar of the pit shaft JAS V. This paper presents evaluation of the longwall 
working effects for the pit shaft pipe stability and the surface deformations. 

Recenzent: prof, dr hab. inz. Tadeusz Majcherczyk 
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Aparatura manewrowa na napięcie 3300 V oraz mikroprocesorowy 
układ automatyzacji przenośników z transmisją danych i pełnym 
monitorowaniem pracy wysokowydajnego kompleksu ścianowego 
w LW BOGDANKA S. A, 

Słowa kluczowe 

Nowe techniki i technologie w el<sploatacji podziemnej złóz 

Streszczenie 

Referat prezentuje aparaturę manewrową na napięcie 3300 V produkcji ELGÓR+ 
HANSEN Sp. z o. o. w Chorzowie oraz nnikroprocesorowy układ automatyzacji prze-
nośników typu EH-APD 1 zastosowane w wysokowydajnym kompleksie ścianowym 
z pełnym monitorowaniem pracy urządzeń na powierzchni. 

1. Wstęp 

Firma ELGÓR+ HANSEN Sp. z o o . istnieje na rynku od 1989 roku zaś od 1994 
roku działa w grupie firm o podobnym profilu z siedzibami w Johannesburgu (RPA), 
Gelsenkirhen (Niemcy) i w Opavie (Republika Czeska). Od początku działalności firma 
zajmuje się produkcją, remontami i modernizacją elektrycznej aparatury budowy prze-
ciwwybuchowej dla podziemnych zakładów górniczych. Ciągły rozwój firmy realizowa-
ny jest w oparciu o dążenie do kompleksowości dostaw i usług od jednego produ-
centa. 

Na sukces rozwoju firmy złożyło się wiele czynników: 
- właściwe załozenia rozwoju firmy wsparte nowoczesną technologią, zwiększającą 

bezpieczeństwo pracy użytkowników oraz konsekwencja w jej wdrażaniu, 
- bardzo dobrze zorganizowany serwis, będący wizytówką firmy, w każdej chwili słu-

żący klientom doradztwem i pomocą, 
- innowacyjność produkcyjna oraz konsekwentna i skuteczna realizacja zasady kom-

pleksowości świadczonych usług dla klienta od jednego dostawcy, 
- duża mobilność działów: projektowego, produkcji i marketingu firmy. 

Obecnie firma jest producentem całej gamy stacji kompaktowych od cztero-odpły-
wowych do 12-to odpływowych. Produkujemy wyłączniki ognioszczelne w 5-ciu konfi-
guracjach. Jesteśmy także producentem całej gamy rozruszników tyrystorowych. 
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W naszej ofercie produkcyjnej znajduje się nowoczesny mikroprocesorowy układ 
automatyzacji przenośników z wizualizacją procesu na powierzchni a także prze-
woźne ognioszczelne stacje transformatorowe. 

2. Wysokowydajny kompleks ścianowy w LW BOGDANKA S.A. zasilany napię-
ciem 3300 V za pomocą aparatury produkcji ELGÓR+ HANSEN Sp. z o.o. 

« 

W lipcu 2002 roku w LW BOGDANKA S.A. został uruchomiony pierwszy w polskim 
górnictwie węglowym wysokowydajny kompleks ścianowy, w którym wszystkie urzą-
dzenia: kombajn ścianowy, przenośnik ścianowy i podścianowy oraz kruszarka zostały 
zasilone napięcienn 3300 V. 

Kompleks ten został uruchomiony w ścianie 10/1 a do zasilania urządzeń napię-
ciem podwyższonym 3,3 kV została zastosowana aparatura manewrowa produkcji 
ELGÓR+ HANSEN Sp. z o. o. w Chorzowie. 

Pionierskim rozwiązaniem jest układ zasilania kompleksu wyposażonego w kom-
bajn typu JOY 4LS8, przenośnik ścianowy napędzany trzema silnikami 500kW- 3,3 
kV, przenośnik podścianowy z jednym napędem 200 kVV-3,3 kV oraz w kruszarkę 
z jednym napędem 200 kW - 3,3 kV. Dodatkowym wyzwaniem technicznym było ko-
nieczność umiejscowienia przewoźnych ognioszczelnych stacji transformatorowych 
poza wybiegiem ściany w odległości 3500m od ściany. Realizacją tak określonych za-
łożeń było zastosowanie do zasilania kompleksu napięcia 3300V. Celowość zastoso-
wania aparatury elektrycznej na napięcie 3300V poparte zostało przeprowadzonymi 
przez ELGÓR+ HANSEN pełnymi obliczeniami sieci 6 kV oraz 3,3 kV. w LW BOG-
DANKA S.A. Zastosowana przez ELGÓR + HANSEN technika umożliwiła realizację 
założeń kopalni tj. umieszczenie przewoźnych ognioszczelnych stacji transformatoro-
wych poza chodnikiem przyścianowym i zabudowanie ich w odległości 3500 m poza 
wybiegiem ściany. Ognioszczelne wyłączniki stycznikowe zostały umieszczone 
w chodniku nadścianowym w odległości około 100 m od wylotu ściany. 

Zastosowanie napięcia 3,3 kV umożliwiło ograniczenie spadków napięcia w sieci 
zasilającej urządzenia kompleksu ścianowego, tym samym możliwe stało się wypro-
wadzenie stacji transformatorowych na tak dużą odległość od ściany i ustawienie ich 
w taki sposób aby bez wykonania ich przebudowy możliwe było wybranie kilku kolej-
nych ścian. Jednocześnie ograniczono liczbę elementów i masę pociągu aparaturo-
wego, co z kolei zdecydowanie wpłynęło na jakość, komfort i bezpieczeństwo pracy. 
Zastosowanie podwyższonego napięcia 3300 V do zasilania urządzeń kompleksu 
ścianowego umożliwia także zastosowanie w ścianie urządzeń o dużo wyższych mo-
cach zainstalowanych przy jednoczesnym ograniczeniu przekroju przewodów zasila-
jących silniki napędowe. 

Do zasilania urządzeń kompleksu firma ELGÓR+ HANSEN zaproponowała trzy 
ognioszczelne przewoźne stacje transformatorowe typu EH-1500/6/3,3 oraz pięć sztuk 
ognioszczelnych wyłączników stycznikowych typu EH-dG 3 - 3,3 kV. 

Cała elektryczna aparatura manewrowa kompleksu ścianowego produkcji EL-
GÓR+ HANSEN a także kombajn ścianowy wyposażone są w układ pełnego monito-
rowania pracy urządzeń i transmisji danych na powierzchnię kopalni. 

Do wykonania sygnalizacji głośnomówiącej na przenośniku ścianowym i podścia-
nowym ELGÓR HANSEN dostarczył nowoczesny mikroprocesorowy układ automaty-
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zacji przenośników typu EH-APD 1 z transmisją danych i pełnym monitoringiem pracy 
urządzeń na powierzchni kopalni wraz z możliwością pełnej zdalnej ingerencji w układ 
automatyzacji i świadomym kierowaniem pracowników tylko do miejsc ewentualnych 
usterek. 

Wykonano również dokumentację systemową tego kompleksu wraz z przeprowa-
dzeniem procedury atestacyjnej i z uzyskaniem dopuszczenia WUG. 
Zastosowana aparatura manewrowa jest całkowicie polską konstrukcją - jest owocem 
myśli i pracy polskich inżynierów i pracowników, która wyeliminowała przestarzałe 
i dotychczas importowane urządzenia. Urządzenia te zostały zaprojektowane przez 
ELGÓR+ H A N S E N w oparciu o najnowsze trendy światowej techniki niskich 
i średnich napięć, spełniając wszelkie wymagania aktualnie obowiązujących polskich 
norm jak i norm zalecanych do stosowania przy konstruowaniu urządzeń na napięcie 
3,3 kV. Konstrukcja tych urządzeń została oparta o najnowszą elektrotechnikę i pow-
stała na bazie najnowocześniejszych istniejących na rynku podzespołów zastosowa-
nych już wcześniej i sprawdzonych na innych polskich kopalniach. 

Rys.2.1. Schemat rozmieszczenia urządzeń w kompleksie ścianowym ściany 10/la 
wLW BOGDANKA S. A. 

Fig.2.1. Lay-out of the eqipment on a longwall complex of the longwall 10/la 
In LW BOGDANKA S. A. 
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Opracowanie od podstaw oraz wdrożenie do produkcji aparatury łączeniowej i za-
silającej na napięcie 3,3 kV, która dotychczas nie była produkowana w kraju oraz uru-
chomienie kompleksu -mimo, że nie obyło się bez problemów na bieżąco usuwanych-
było ogromnym sukcesem firmy ELGÓR+ HANSEN w Chorzowie oraz okazją do zdo-
bycia nowych budujących wartość firmy doświadczeń, które będą spożytkowane przy 
uruchamianiu kolejnych wysokowydajnych kompleksów ścianowych. 

3. Aparatura manewrowa na napięcie 3,3 kV. 

Dziesięć pracujących obecnie w polskich kopalniach kompleksów ścianowych za-
silanych napięciem 3,3 kV pracuje w oparciu o angielskie i francuskie transformatory 
i wyłączniki, wprowadzone do produkcji w latach osiemdziesiątych. 

W latach 2000 - 2001 wykonaliśmy prace modernizacyjne dostosowujące pracu-
jącą aparaturę firm JOY, BRUSH-TRANSFORMERS i WALLACETOWN do wymagań 
norm i przepisów górniczych w tym zakresie dla potrzeb: NSW S. A. KWK BRZESZ-
CZE, KWK PiAST oraz RSW S. A. KWK JANKOWICE. Wykonaliśmy również remont 
wyposażenia elektrycznego kompleksu 3,3 kV dla KWK STASZIC. 

Doświadczenia naszej firmy zdobyte przy remontach i modernizacjach kompletów 
urządzeń elektrycznych do w/w kompleksów ścianowych, a głównie zakres problemów 
pozostających do rozwiązania w ramach modernizacji oraz występujące w momencie 
awarii problemy związane z brakiem możliwości szybkiej reakcji (brak części zamien-
nych), skłonił nas do rozpoczęcia produkcji własnych urządzeń na napięcie 3,3 kV. 

Zaprojektowano więc i wyprodukowano wyłącznik manewrowy EH-dG3-3,3 oraz 
przewoźną ognioszczelną stację transformatorową EH-1500 kVA/6/3,3. 

Przy konstruowaniu w/w urządzeń uwzględniono dotychczasowe doświadczenia 
z eksploatacji dziesięciu kompleksów ścianowych zasilanych napięciem 3,3 kV, jak 
również uwzględniono wymagania obecnych przepisów górniczych oraz najnowszych 
wymagań obowiązujących polskich norm jak i norm zalecanych do stosowania przy 
konstruowaniu urządzeń na napięcie 3,3 kV. 

Powstały zatem po raz pienA^szy zaprojektowane i wyprodukowane w kraju urzą-
dzenia oparte o najnowszą elektrotechnikę i na bazie najnowocześniejszych istnieją-
cych na rynku podzespołów. 

Spełnienie wysokich wymagań polskich norm, zmusiło nas również do skonstru-
owania we własnym zakresie kilku podzespołów zupełnie dotychczas nie produkowa-
nych lub nie stosowanych w kraju jak: 
- zespół zabezpieczeń upływowo- ziemnozwarciowych kontrolujących odpływy na 

napięcie znamionowe 3,3 kV, 
- odłącznik z uziemnikiem na napięcie znamionowe 6 kV, 
- moduł testu wysokim napięciem kabla odpływowego przed podanie napięcia, 
- moduł kontroli ekranu zewnętrznego. 

ę 

3.1. Wyłącznik stycznikowy typu EH-dG 3 - 3,3 kV. 

Ognioszczelny wyłącznik stycznikowy - EH-dG3-3,3 przeznaczony jest do łącze-
nia i sterowania napędów maszyn w podziemnych wyrobiskach górniczych. 
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Wyłącznik ten jest dwuodpływowym trzykomorowym wyłącznikiem o prądzie cią-
głym 400 A, Jest on wyposażony w dwa styczniki z sześciofluorkiem siarki 400 A 
oraz dwa kompletnie zabezpieczone odpływy. Maksymalny prąd ciągły każdego 
z odpływów wynosi także 400A. 

Wyłącznik umożliwia zasilanie maksymalnie dwóch silników w układzie pojedyn-
czym lub rewersyjnym. 

Zasilanie wyłącznika przewidziane jest z transformatora o napięciu znamionowym 
po stronie wtórnej równym 3300 V z izolowanym punktem zerowym. Obudowa wyłącz-
nika podzielona jest na trzy części tj.: 
- komorę główną 
- komorę przyłączowe - dopływową, 
- komorę przyłączowo - odpływową. 

Zastosowane w wyłączniku blokady mechaniczne i elektromechaniczne zapew-
niają wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi wyłącznika. 
Wyłącznik ten został wyposażony : 
- zespół zabezpieczeń cyfrowych chroniący od skutków zwarć międzyfazowych 

i przeciążeń, 
- zabezpieczenie temperaturowe silników, 
- zabezpieczenie ekranu zewnętrznego i ciągłości uziemienia, 
- zabezpieczenie upływowe zewnętrznych obwodów elektrycznych, moduł testu wy-

sokiego napięcia, 
- przekaźnik czasowy. 

W wyłączniku zastosowano własnej konstrukcji zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
(centralno-blokujące) oraz moduł testu wysokiego napięcia, stosowany do próby kabla 
odpływowego napięciem 4,1 kV DC, przed załączenie odpływu na napięcie znamio-
nowe. 

3.2. Przewoźna ognioszczelna stacja transformatorowa typu EH- 1500/6/3,3 

Jest to stacja transformatorowa górnicza sucha wyposażona w komorę górnego 
napięcia z zabudowanym stycznikiem z sześciofluorkiem siarki i kompletem zabezpie-
czeń oraz niskonapięciową komorę z dwoma kompletnie zabezpieczonymi odpływami. 

Zastosowane zabezpieczenia elektroenergetyczne oraz przyjęty system sterowa-
nia i współpracy z blokadami technologicznymi oraz z wykorzystanie obwodów iskro-
bezpiecznych pozwala na zasilanie odbiorników zainstalowanych w pomieszczeniach 
a, b i c zagrożenia wybuchowego. Stacja transformatorowa składa się z trzech zasad-
niczych elementów: 
- komory górnego napięcia - składającej się z: 

• komory przyłączowej - zamykanej pokrywą mocowaną śrubami, 
• wyposażonej we wpusty kablowe, 
• komory odłącznikowej - zamykanej pokrywą mocowaną śrubami, wyposażona 

w odłącznik 6 kV z zewnętrznym napędem i uziemnikiem, 
• komory aparaturowej górnego napięcia - zamykanej pokrywą z zamknięciem 

specjalnym, zabezpieczającym otwarcie komory wyłącznika przy załączonym 
odłączniku oraz wyposażoną w łącznik główny i aparaturę zabezpieczającą. 

- komory transformatora mocy - posiadającej konstrukcję zapewniającą: 
• odprowadzenie ciepła w stanie pracy ciągłej, 
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• dostęp do zaczepów transformatora i regulację napięcia ± 5% 
komory dolnego napięcia - składającej się z: 
• komory przyłączeniowej dolnego napięcia, zamykanej pokrywą mocowaną śru-

bami oraz wyposażoną we wpusty kablowe, 
• komory zabezpieczeń dolnego napięcia - zamykanej pokrywą mocowaną śru-

bami wyposażoną w zabezpieczenia upływowe centralno-blokujące, ziemno-
zwarciowe, nadmiarowo-prądowe oraz elementy układu sterowania i kontroli 
ciągłości uziemienia. 
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Rys. 3.1. Schemat ideowy i wymiary wyłącznika stycznikowego typu EH-dG 3 - 3,3 kV 
Fig. 3.1. Schematic diagram and dimensions of the contactor breaking switch 

type EH-dG 3 - 3,3 kV 
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Poszczególne segmenty stacji połączone ze sobą integrują nie tylko obudowy me-
chaniczne, ale również zapewniają prawidłową i bezpieczną eksploatację stacji. Seg-
ment górnego napięcia stanowiący jednoczłonowe pole rozdzielcze średniego napię-
cia, decyduje o możliwości zasilania i poprawnej pracy całej stacji. 

Zastosowane w stacji blokady mechaniczne i elektromechaniczne zapewniają wy-
soki poziom bezpieczeństwa obsługi i eksploatacji stacji. 

Stację transformatorową wyposażono w iskrobezpieczny układ zdalnego wyłącza-
nia stycznika górnego napięcia. 
Parametry tych stacji są następujące: 
- zaczepy uzwojenia WN - 5% i + 5%, 
- górne napięcie - 145A/ 6000V, 
- dolne napięcie - 255A/ 3400\/, 
- straty w żelazie i w miedzi odpowiednio: 3400W, 8700W, 
- impedancja procentowa 3%, 
- wymiary stacji: długość-szerokość-wysokość 4700x 1520x 1196mm (bez zestawu 

kołowego). 
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Rys. 3.2, Schemat ideowy i wymiary stacji transformatorowej typu EH-1500/6/3,3. 
Fig. 3.2. Schematic diagram and dimensions of the transformers station type EH-1500/6/3,3 
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4. Mikroprocesorowy układ automatyzacji przenośników typu EH-APD 1 

Mając na uwadze fakt obecnej koncentracji wydobycia, jak również ciągłe dążenie 
do ograniczenia wysokich jeszcze kosztów pozyskania urobku coraz częściej nie-
zbędne staje się wykorzystywanie nowych technologii w układach zarówno zasilania 
i sterowania przenośników w górnictwie węglowym. Układ taki musi być prosty w ob-
słudze oraz na tyle zaawansowany technologicznie aby umożliwiać pełną - również 
zdalną - kontrolę stanu pracy odstawy. 

Spełnienie tych warunków gwarantuje produkowany przez nas mikroprocesorowy 
układ automatyzacji przenośników typu EH-APD 1. 

Układ automatyzacji przenośników EH-APD 1 jest mikroprocesorowym systemem 
służącym do centralnego sterowania transportem przenośnikowym w kopalniach. Cały 
układ wyposażony jest w elementy zapewniające iskrobezpieczeństwo klasy Ib co 
umożliwia stosowanie go w pomieszczeniach ze stopniem niebezpieczeństwa wybu-
chu metanu „a", „b" i „c". Układ ten może służyć również do automatyzacji przenośni-
ków zgrzebłowych. Przygotowana jest również wersja automatyki przenośnika prze-
znaczonego do jazdy ludzi. 

Właściwości funkcjonalne układu EH-APD 1 zapewniają spełnienie obowiązują-
cych norm i wytycznych konstruowania układów sterowania przenośników taśmowych 
z napędem elektrycznym pracujących w podziemiach kopalń. 

Układ ten umożliwia programowe sterowanie, regulowanie i monitorowanie od-
stawy urobku przenośnikami i został specjalnie zaprojektowany do pracy w trudnych 
warunkach górniczych, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w górnictwie. 
Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają długotrwałą jego pracę w ekstremalnych 
warunkach górnictwa podziemnego. 

Z uwagi na fakt iż został on opracowany specjalnie dla przenośników, mikroproce-
sor sterujący poszczególnymi jego elementami jest przystosowany tylko i wyłącznie do 
procesów odstawczych, a tym samym jest on o wiele mniej skomplikowany od innych 
istniejących na rynku. 

Ogólne cechy mikroprocesorowego układu automatyzacji przenośników typu EH-
APD-1 wyróżniające go z układów dostępnych na rynku są następujące: 
- wizualizacja pracy odstawy urobku oraz wszystkich elementów układu ze stanowi-

ska dyspozycyjnego na powierzchni, 
- programowe sterowanie prostych i rozgałęzionych ciągów przenośników 31 grup 

przenośników po 15 przenośników w każdej grupie - w sumie 465 przenośników -
jesteśmy w stanie wyposażyć wszystkie przenośniki na kopalni w zintegrowany 
i monitorowany jako jeden komplet system odstawy, 

- prosta i czytelna obsługa, 
- prostota połączeń - dzięki jednoliniowemu odwzorowaniu układu okablowania 

przenośników wzdłuż ich trasy nie ma dodatkowych elementów rozgałęzionych 
wspólnych dla poszczególnych ciągów przenośnikowych ani dla określonych grup 
przenośników, 

- prostota zmiany konfiguracji odstawy - np. dodanie do ciągu nowego przenośnika 
wiąże się z prostym doprogramowaniem, które może wykonać przeszkolony elek-
tromonter, podczas, gdy zdarzają się układy wymagające wymiany całego opro-
gramowania, co wiąże się nawet z koniecznością przyjazdu programistów zza gra-
nicy, 
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nie ma skrzynki centralnej a tylko skrzynki lokaine mogą - po wykonaniu ustawienia 
rodzaju pracy - pełnić rolę skrzynki centralnej ciągu przenośników, 
szerokie możliwości monitorowania i wizualizacji pracy odstawy, umożliwiające 
szybkie określenie aktualnego stanu pracy odstawy, oraz możliwość archiwizowa-
nia wszelkich danych o pracy odstawy, stanów awaryjnych, ich przyczynach i pod-
jętych działaniach, możliwość kontroli stanu pracy odstawy 
proste diagnozowanie i szybka eliminacja poprźez programowe wyłączenie 
uszkodzonego elementu zarówno ze stacji lokalnych jak i z powierzchni, 

skuteczne zarządzanie z powierzchni ciągami odstawczymi, co zdecydowanie 
wpływa na na jakość i komfort pracy. 
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Rys. 4.1. Graf ciągu przenośników przedstawiany na monitorze komputera 
Fig. 4.1. Graph of the conveyors train as shown on a computer monitor 

Układ zapewnia zastosowanie prostych i niezawodnych czujników oraz przewodów 
zakończonych specjalnymi wtyczkami o konfekcjonowanych długościach gwarantują-
cych pewność połączenia oraz szybki i prosty oraz niezawodny montaż. W przypadku 
zastosowania modemów telefonicznych istnieje możliwość zdatnego nadzoru pracy 
odstawy np. z firmy świadczącej usługę serwisowania. 
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Rys. 4.2. Graf pojedynczego przedstawiany na monitorze komputera 
Fig. 4.2 Graph of a single conveyor as shown on a computer monitor 

Dodatkowe zastosowanie separatorów EH-SB 2 umożliwia pomiar prądu pobiera-
nego przez silniki główne przenośnika i wizualizację tych prądów w stacji powierzch-
niowej. Układ EH-APD 1 można wyposażyć także dodatkowo np. w czujniki schodze-
nia taśmy, w układ kontrolujący poślizg pomiędzy bębnami: napędowym i na zwrotni 
(dwa czujniki ruchu - na napędzie i stacji zwrotnej przenośnika), tym samym jest moż-
liwość np. programowego wyłączenia taśmy w chwili powstania poślizgu. Umożliwia 
on także dobudowę dodatkowych czujników na trasie przenośnika np. czujników tem-
peratury w łożyskach bębnów napędów głównych czy kołowrotu napinającego. 

Układ automatyzacji EH-APD 1 pracuje już z powodzeniem w polskim górnictwie. 
W ciągu dwóch lat od jego wprowadzenia do naszej oferty, uruchomione zostały dwie 
5-cio kilometrowe odstawy taśmowe w Zakładzie Górniczo- Energetycznym SOBIE-
SKI- JAWORZNO III z dwóch wysokowydajnych kompleksów ścianowych zasilanych 
napięciem 3,3 k\/, do których firma nasza dostarczyła także kompletną aparaturę ma-
newrową sterowniczą i łączeniową. W jednym z tych kompleksów w układ EH-APD 1 
jest wyposażony również przenośnik ścianowy i podścianowy. 
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3] ELGÓR+ HANSEN Sp. z o. o., 2000: Dokumentacja techniczno - ruchowa układu auto-
matyzacji przenośników typu EH-APD 1. 
ELGÓR+ HANSEN Sp. z o. o., 2000: Dokumentacja techniczno - ruchowa przewoźnej 
ognioszczelnej stacji transformatorowej typu EH- 1500/ 6/ 3,3. 
ELGÓR+ HANSEN Sp. z o. o., 2000: Dokumentacja techniczno - ruchowa wyłącznika 
stycznikowego typu EH- dG 3 - 3,3 kV. 

A manoeuvring apparatus for a voltage of 3300 V and 
a microprocessor automation system for conveyors both featuring 
data transmission and full monitoring of the operations of the high 
production longwall complex in LW BOGDANKA S.A. 

Abstract 

A manoeuvring apparatus with a voltage of 3300 V, manufactured by ELGOR-i-
HANSEN Sp. z 0,0. in Chorzów, and a conveyors microprocessor automation system 
type EH-APD 1 both to be used on a high production longwall complex, with a full re-
mote /mine surface/ monitoring of the machinery operations, are presented in this pa-
per. 
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Podstawy wymiarowania i eksploatacji szybowych filarów ochronnych 

Słowa kluczowe 

szyby -filary ochronne - eksploatacja - szkody górnicze - złoże miedzi 

Streszczenie 

Przy ocenie wpływu projektowanej eksploatacji górniczej w filarach szybowycti konieczne 
jest uwzględnienie ryzyka przekroczenia wartości granicznej pionowego odkształcenia właści-
wego, ctiarakterystycznej dla danego szybu. Niepewność wynikająca z poczynionych założeń, 
przyjętych wartości parametrów oraz zastosowanego modelu matematycznego jest przy roz-
wiązywaniu wielu problemów technicznych uwzględniane poprzez wprowadzenie współczyn-
ników bezpieczeństwa większych od jedności (SF > 1,0). W artykule podano metodykę wy-
miarowania filarów ochronnych szybów uwzględniającą taki współczymiik, oparty na „staty-
styce górotworu" oraz opisano niektóre metody eksploatacji w filarach z punktu widzenia mi-
nimalizacji jej wpływów na wyrobisko szybowe. Podane rozważania i przykłady ograniczono 
do jednopokładowego złoża miedzi w LGOM. 

1. Wstęp 

Wymiarowanie filarów ochronnych i ich planowa eksploatacja są nadal problemem bardzo 
aktualnym, pomimo, że pierwsze analityczne rozwiązania podane przez Balsa (1939) 
i Knothego (1956) w dużej mierze do dzisiaj nie straciły na znaczeniu. 

W niniejszym artykule podano metodykę wymiarowania filarów ochronnych szybów 
opartą na „statystyce górotworu" oraz opisano niektóre metody ich eksploatacji z punktu wi-
dzenia minimalizacji je j wpływów na wyrobisko szybowe. Podane rozwiązanie zawężono 
przykładowo do złoża jednopokładowego, co szczególnie dotyczy złoża miedzi w warunkach 
LGOM. 

Z problemem filarów szybowych w LGOM autorzy niniejszego artykułu mieli do czynienia 
już w latach 70. ubiegłego wieku, biorąc udział w realizacji zadania badawczego dotyczącego 
analizy dotychczasowych doświadczeń z eksploatacji filarów szybowych pod kątem ich wyko-
rzystania w LGOM, które było prowadzone w ramach programu rządowego PR-2 „Optymalne 
wykorzystanie zasobów i rozwój produkcji miedzi i jej stopów" [Dżegniuk i in. 1978; Dżeg-
niuk, Sroka 1977]. 
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Te dwa wymienione w tytule elementy - wymiarowanie i eksploatacja - są ze sobą ściśle 
związane. W przypadku planowanej w przyszłości eksploatacji w filarze ocłironnym wyzna-
czony analitycznie filar powinien zostać tak powiększony, aby jego przyszła eksploatacja była 
wolna od wielu skrępowań. Wniosek ten wynika jednoznacznie z dotychczasowych doświad-
czeń autorów dotyczących eksploatacji filarów szybów kopalnianych w Zagłębiu Górnoślą-
skim i Zagłębiu Ruhry. 

2, Wymiarowanie filarów ochronnych szybów kopalnianych 

W ramach prac związanych z planowaniem eksploatacji górniczej w sensie minimalizacji 
jej wpływów bardzo często stawiane jest pytanie związane ze zdefiniowaniem „pewności" lub 
„ryzyka" podanych rozwiązań. W ramach zakładu górniczego dotyczy to głównie prac związa-
nych z eksploatacją górniczą w filarach szybowych lub w filarach oporowych głównych wyro-
bisk chodnikowych. 

W górnictwie niemieckim, w odróżnieniu od górnictwa polskiego nie ma żadnych przepi-
sów lub wytycznych regulujących zasady wyznaczania wymiarów filarów ochronnych dla szy-
bów kopalnianych. Filary te, jeżeli są naniesione na mapach górniczych, są opisane za pomocą 
kątów granicznych 50, 60 lub 70 gon i mająjedynie znaczenie strefy złoża, w której eksploata-
cja górnicza powinna uwzględnić wymóg bezpieczeństwa szybu kopalnianego i jego urządzeń. 
Ochrona obiektów własnych jest dla zakładu górniczego bardzo ważna zarówno ze względu na 
bezpieczeństwo załogi jak i względów ekonomicznych. Nie można w tym miejscu także pomi-
nąć znaczenia szkód w obiektach publicznych i prywatnych, zwłaszcza w warunkach zmniej-
szającej się ciągle akceptacji społecznej. Pytania związane ze skutecznością i pewnością pro-
ponowanych rozwiązań przy planowaniu eksploatacji górniczej w sensie minimalizacji jej 
wpływu są codziennością w warunkach górnictwa w Zagłębiu Ruhry i Saary. Dlatego też przy 
ocenie wpływu projektowanej eksploatacji górniczej na obiekty powierzchni i w górotworze 
jest zatem konieczne uwzględnienie niepewności wykonywanej prognozy lub z nią związanego 
ryzyka przekroczenia pewnej dla chronionego obiektu charakterystycznej wartości granicznej 
odpowiedniego wskaźnika deformacji. Niepewności wynikające z poczynionych założeń 
upraszczających, przyjętych wartości parametrów oraz zastosowanego modelu matematyczne-
go są przy rozwiązywaniu wielu problemów technicznych uwzględniane poprzez wprowadze-
nie współczynników bezpieczeństwa większych od jedności (SF - 1,0). Współczynniki te do-
bierane są w większości empirycznie na podstawie wieloletnich doświadczeń. 

W celu uświadomienia sobie rzeczywistego ryzyka związanego z wykonywaną prognozą 
zachodzi -zdaniem autorów konieczność powiązania współczynnika bezpieczeństwa z niepew-
nością lub ryzykiem wyrażonym za pomocą prawdopodobieństwa. Truizmem jest przecież 
stwierdzenie, że w praktyce absolutne tzn. 100% bezpieczeństwo podanych rozwiązań nie ist-
nieje. Prowadzone w ramach prac badawczych koncernu Niemiecki Węgiel Kamienny S.A. 
(Deutsche Steinkohle AG) badania nad możliwością eksploatacji górniczej w strefach przyszy-
bowych (Abbau scłiachtnaher Vorräte) miały także na celu ustalenie dokładności i pewności 
prognozy wpływów eksploatacji górniczej na wyrobisko szybowe. 

Na podstawie analiz szkód górniczych w obudowach wielu szybów kopalnianych przyjęto, 
że podstawowym wskaźnikiem opisującym zagrożenia wyrobiska szybowego jest pionowe od-
kształcenie właściwe. 

Analizy dokładności prognozy pionowych odkształceń właściwych dokonano na podstawie 
wyników pomiarów obniżenia punktów położonych wzdłuż osi pionowej szybu. 
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Dysponowano wynikami pomiarów w 16 szybach kopalnianych z Zagłębia Ruhry i z Za-
głębia Górnośląskiego. 

Analizowano zmienną D zdefiniowano wg wzoru: 

D = 
max 

obi 

max 

pom (2.1) 

gdzie: 
T 
max 

max 

obi 
obliczone teoretyczne wartości maksymalnego odkształcenia pionowego, 

pom 
- pomierzone maksymalne wartości odkształcenia pionowego. 

Odpowiednie wartości max 

obi 
obliczono Wg. tzw. metody Ruhrkohle, która jest matema-

tycznie identyczna z teorią Knothego. 
Zdefiniowana zmienna D ma także charakter współczynnika bezpieczeństwa SF. Przy ana-

lizie zmiennej D (czytaj także SF) przyjęto, że logarytm tej zmiennej ma rozkład normalny ze 
zdefiniowaną wartością oczekiwaną przeciętną |i i zdefiniowanym odchyleniem standardowym 
a (wzór 2.2): 

log SF - Niju.cj) (2.2) 

Założenie to uczyniono poprzez analogię do rozwiązania Salamon, Munro (1967) dotyczą-
cego wymiarowania filarów przy eksploatacji węgla metodą filarowo-komorową (Sroka 1991). 

W wyniku analizy „maximum likelihood estimators" otrzymano następujące wyniki: 

= 0,010 

a =0,130 
(2.3) 

Z powyższego wynika, że przeciętna wartość zmiennej D wynosi 

D = 10^ =1,0233 (2.4) 

czyli, że teoria Knothego w stosunkowo bardzo dokładny sposób opisuje przeciętną wartość 
maksymalnego odkształcenia pionowego. Obliczone odkształcenie maksymalne jest przecięt-
nie większe od wartości pomierzonej o ok. 2,3%, a więc o wartość nie mającą w prognozie 
praktycznie żadnego znaczenia. Występująca niepewność czy ryzyko tego rodzaju prognoz jest 
związane tylko z wartością odchylenia standardowego. 

Przyjmując wynik pomiarowy jako rzeczywistość można na podstawie uzyskanego wyniku 
podać statystyczne zależności pomiędzy rzeczywistością a wynikiem obliczeń teoretycznych. 
Uzyskaną zależność można określić mianem „statystyki górotworu" w odniesieniu do progno-
zy pionowych odkształceń właściwych. 
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Uzyskane wyniki pozwalają na zdefiniowanie związku pomiędzy współczynnikiem bezpie-
czeństwa SF a wymaganym w zależności od czułości i funkcji obiektu prawdopodobieństwem 
ryzyka a, 

(2.5) 

sdzie: 
zicc^j.) - jednostronny górny kwantyl rozkładu normalnego w zależności od wartości a„r. 

Dla wybranych wartości a^r odpowiadające im wartości kwantyli zostały przedstawione 
w tablicy 2.1. W tablicy 2.2 przedstawiono natomiast zależność SF od agr. Prawdopodobień-
stwo agr opisuje dopuszczalne prawdopodobieństwo przekroczenia przez rzeczywistość wyni-
ków uzyskanych poprzez obliczenia teoretyczne. 

Tablica 2.1. Jednostronne górne kwantyle rozkładu normalnego z(a) od prawdopodobieństwa ryzyka a 
Table 2.1. Une-sided upper quantiles of a normal distribution z(a) of the risk probability a 

a z(a) 
0,10 1,282 
0,05 1,645 
0,01 2,326 

0,005 2,576 
0,001 3,090 

0,0005 3,290 
0,0001 3,719 
0,00005 3,891 
0,00001 4,265 

Tabiica 2.2. Zależność pomiędzy ryzykiem ttgrS współczynnikiem bezpieczeństwa SF(ajp.) 
Table 2.2. The relationship between risk a^^and the safety coefficient SF(agr) 

Ogr SF(a) 

0,1 1,468 
0,05 1,636 
0,01 2,006 

0.001 2,522 
0,0001 3,044 

W pracach projektowych Zakładu Szkód Górniczych koncernu DSK AG oraz w eksperty 
zach dla kopalń tego koncernu dotyczących projektowanie eksploatacji w strefach przyszybo-
wych są przyjmowane wartości parametru a^r przedstawione w tablicy 2.3. 
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Tablica 2.3. Wartości parametru agr dla różnych szybów 
Table 2.3. The values of parameter agr for different shafts 

Szyb i jego funkcje « g r 

Szyby główne 
- z zagrożeniem wodnym 
- bez zagrożenia wodnego 

0,01 
0,05 

Szyby pomocnicze (wentylacyjne, materiałowe) 
- z zagrożeniem wodnym 
- bez zagrożenia wodnego 

0,05 
0,10 

Szybiki ślepe 0,25 

Wyniki tych prac mogą być także podstawą odpowiedniego wymiarowania filarów szybo-
vvych [Sroka 1999]. Filary te wymiarowane na graniczna wartość odkształcenia pionowego 
nożna by zwymiarować tak, żeby prawdopodobieństwo przekroczenia tego odkształcenia gra-
nicznego poprzez wpływy eksploatacji pozafilarowej nie przekroczyło wymaganej wartości 
DCgi", 

Dla górotworu izotropowego i poziomo uwarstwionego wymiary filara ochronnego szybu 
jla eksploatacji złoża jednopokładowego można wg teorii Knothego wyznaczyć na podstawie 
następujących wzorów: 

z = H A z 

Szyb 

Eksploatacja R 

» A V ** - E 

7 = 0 

Rys. 2.1. Rozkład odkształceń pionowych wzdłuż rury szybowej dla filara w kształcie koła 
Fig. 2.1. The distribution of vertical deformations along the shaft pipe 

dla Z'iR)<H : 

(1 + 2n) l+2n 

iTln 
•exp 

/ 
l + 2n 

\ 

/ 

SF{a)-ag 

Sr •{H) 

n 

H • ctgP (2.6) 
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2. dla Z'{R)>H : 

/ \ 

1 

4n 
+ 1 -

1 

V / 1 
In 

SF{a)-n-ag 

nr .{H) 
In H • ctgP 

J 

gdzie: 

Z^ (/?) = ( !+ 2/z)-
1 
z 
gr 

' ag ' exp 
/ 

V 

l + 2n 

2n 

\ 

(2.7) 

Użyte w powyższych wzorach wielkości mają następujące znaczenie: 
g - grubość wybieranej warstwy (grubość pokładu), 
H - głębokość zalegania pokładu, 
a - współczynnik eksploatacji, 
3 - kąt zasięgu wpływów głównych, 
n - współcz\mnik powierzchni granicznej, 
Ê gi- - graniczne wartości pionowego odkształcenia właściwego zależny od odporności obu-
dowy i wrażliwości infrastruktury szybowej. 

W odróżnieniu od opisu deformacji obiektów powierzchniowych opis przebiegu w góro-
tworze zależy w dużej mierze od zmienności wartości kąta zasięgu wpływów p w relacji od od-
ległości rozpatrywanego punktu górotworu od eksploatowanego pokładu Z i jego głębokości 
zalegania H. W praktyce zmienność ta opisywana jest za pomocą opisu zmienności parametru 
zasięgu wpływów r w górotworze wg następujących wzorów: 

riz.H) = r(H) 
Z + Z 

\ 

o 

H+Z 
\ 

O 

n 

/ 

(2.8) 

lub prostszego, jeżeli przyjmiemy założenie, że Zo=0: 

r{z.H) = r{H) 
H 

(2.9) 

We wzorach (6) i (7) przyjęto również, że Zo=0. 
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Rys. 2.2. Rozkłady odkształceń pionowych dla różnych wartości n 
Fig. 2.2. The distributions of vertical deformations for different n values 

Należy stwierdzić, że tzw. parametr, względnie współczynnik powierzchni graniczne 
n (Vv'języku niemieckim - Grenzflachenkoeffizient) jest podstawowym, param.etrem pozwalają-
cym na poprawny opis deformacji wnętrza górotworu czyli także wyrobiska szybowego. Żeby 
zilustrować wpływ wartości tego parametru na wyniki obliczeniowe rozkładu odkształceń pio-
nowych wzdłuż osi szybu wykonano obliczenia dla tych samych danych odnośnie eksploatacji, 
przyjmując w pierwszym przypadku n = 1,0, a w drugim n = 0,5. Uzyskane rozkłady zostały 
przedstawione na rys. 2.2 i nie wymagają żadnego specjalnego komentarza. 

W tablicy 2.4 zestawiono wartości parametru n podane w pracach różnych autorów. 

Tablica 2.4. Wartości parametru n 
Table 2.4. The values of parameter n 

Autor Rok Wartość lub formula 

Budryk 1953 n = ^ l l n • tan p 

Mohr 1958 n = 0,65 (graficznie) 
Krzysztoń 1965 n = 1,0 

Drzęźla 1972 n = 0,525 
Sroka, Bartosik-Sroka 1974 n - 0 , 5 

Drzęźla 1975 n = 0,665 
Gromysz 1977 n = 0,61 
Drzęźla 1979 0,47^ n -0 ,49 

Kowalski 1984 0,48 < n < 0,66 
Drzęźla 1989 0 , 4 5 n <0,70 
Preusse 1990 n = 0,54 

Prace i publikacje, w których zamieszczono powyższe wartości parametrów nie są za-
mieszczone w spisie literatury do niniejszego artykułu. 

Wartość parametru n różni się zasadniczo od jedności i wg doświadczenia autorów mieści 
się w granicach: 

0,45 < n < 0,70 

Dla prac projektowych w Zagłębiu Ruhry przyjmowana jest wartość n = 0,5. 
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W celu zobrazowania wpływu wielkości a na wymiar filaru szybowego (promień R) wyko 
nano przykładowo obliczenia dla następującycłi danycłi: 
Pokład: g = 5,0m 

H = 700m 
8̂ gr = - l ,5mm/m oraz alternatywnie -0,5 mm/m 
a = 0,5 
t g P = l , 3 3 
n = 0,5 

Wyniki obliczeń przedstawiono w tablicy 2.5. 

Szyb: 
Parametry teorii Knothego: 

Tablica 2.5. Wyniki obliczeń 
Table 2.5. Calculation results 

a SF(a) 
R[m] 

a SF(a) 
e%r - -I,5miTi/m Ê gr = -0 ,5 mm/m 

0,50 1,0 337,1 522,4 
0,10 1.4678 408,4 563,4 
0,05 K6363 434,5 573.9 
0,01 2,0062 469,1 592,7 

0,001 2,5217 501,1 612,4 
0,0001 3,0442 524,1 627,7 

Dodatkowo przedstawione przez autorów rozwiązanie skonfrontowano z obliczeniami wy-
miarów filara ochronnego dla warunków LGOM, przy czym dane do wykonywanych obliczeń 
zaczerpnięto z pracy [Popiołek i in. 1993], dotyczącej opracowania projektu do wytycznych 
wyznaczania filarów ochronnych w LGOM. 
Dla danych: 

g = 3,55m 
Hrr 1105m 

= - l ,5mm/m (1 kategoria) 
a = 0,5 
t g p = l , 3 3 
n = 0,5 

otrzymano w zależności od przyjętych wartości prawdopodobieństwa ryzyka agr wartości pro-
mienia filara ochronnego przedstawione w tablicy 2.6. 

Tablica 2.6. Wartości promienia R filara ochronnego 
Table 2.6. The values of radius R of the safety pillar 

agr SF((v) R[m] 
0,5 1,000 356,9 
0,10 1,468 432.4 
0,01 2,006 505,5 

0,001 2,522 566,8 

Wg Popiołka i in. (1993) promień filara ocłironnego obliczony na podstawie przytoczonych 
danych (bez n) wynosi: R = 407m. 
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Wynik ten można uzyskać wg. rozwiązania autorów przy przyjęciu następujących założeń: 
n = 1,0; SF = 1,0 czyli a^, = 0,50. 

Wyznaczony wg powyższych wzorów wymiar filara ochronnego pozwala na dowolne czyli 
nie skrępowane prowadzenie eksploatacji poza jego granicami. 

Podstawą wymiarowania filarów ochronnych dla szybów kopalnianych jest realistyczna 
ocena odporności jego obudowy i jego infrastruktury na wpływy eksploatacji górniczej. W od-
niesieniu do obudowy szybowej pomocnymi mogą być m.in. prace Bachstroema (1960) i Fritza 
(1967) dotyczące systematyki szkód w obudowie tubingowej, murowej i betonowej szybów 
kopalnianych, spowodowanych prowadzoną eksploatacja górniczą. Dla szybów z odcinkami 
w różnej obudowie (np. w górnym odcinku obudowa tubingowa, w dolnym betonowa lub mu-
rowa) możliwe jest przyjęcie dla tych odcinków różnych wartości granicznego odkształcenia 
pionowego. Pionowe odkształcenie właściwe jest wskaźnikiem opisującym zagrożenie obu-
dowy rury szybowej i pionowych urządzeń szybowych. Zagrożenie obiektów powierzcłinio-
wych i obiektów położonych w górotworze niezbędnych do fiinkcjonowania szybu opisują le-
piej wskaźniki poziomego odkształcenia właściwego, przemieszczenia poziomego oraz na-
chylenia. 

Zintegrowaną metodą wyznaczania filarów szybowych, uwzględniającą nie tylko odpor-
ność obudowy szybowej i jego infrastruktury pionowej ale także obiektów przyszybowych 
przedstawili Dżegniuk, Sroka (1977) oraz Haupt, Schober i Sroka (1984). 

3. Metody eksploatacji w filarach szybowych 

Dotychczas opracowano szereg metod eksploatacji złóż pokładowych w granicach filarów 
szybowych Niektóre z tych metod są powszechnie stosowane, inne natomiast nie znalazły za-
stosowania - bądź to z uwagi na zbyt duże deformacje górotworu lub ze względu na trudności 
natury technicznej w ich zastosowaniu. 

3.1.Charakterystyka technologiczna ważniejszych metod eksploatacji filarów szybowych 

Eksploatacja górnicza filarów szybowych występuje w dwojakiej formie: 
1. Przy wydobyciu złóż zalegających pod szybem. 
2. Przy eksploatacji złoża pokładowego przecinającego rurę szybową. 
3. Eksploatacja w filarze ochronnym ale nie bezpośrednio pod szybem. 

Jeśli rura szybowa nie przecina wybieranego pokładu wówczas problem eksploatacji w fila-
rze szybowym upraszcza się, gdyż na ogół można tak dobrać metodę eksploatacji aby defor-
macje przekraczające wartości dopuszczalne dla szybu skupione były w górotworze pomiędzy 
eksploatowanym złożem, a rząpiem szybu. 

Problem eksploatacji w filarze szybowym w przypadku gdy rura przecina złoże jest o wiele 
trudniejszy. Ogólna zasada eksploatacji filara w drugim przypadku obejmuje wstępne zabez-
pieczenie obudowy szybowej oraz uzbrojenia szybu, a następnie prowadzenia eksploatacji w 
filarze. Spośród wielorakich zabezpieczeń obudowy szybu największe znaczenie posiada wy-
cięcie obudowy szybowej w miejscu przecięcia z eksploatowanym pokładem i zastąpienia tej 
obudowy przez podatną wkładkę w postaci ściśliwych stosów drewnianych, lub z innego mate-
riału o określonej ściśliwości. Ściśliwość zastosowanej wkładki powinna być tak dobrana, aby 
możliwa była jej konwergencja do wartości maksymalnego obniżenia stropu eksploatowanego 
pokładu [Dżegniuk, Pielok, Sroka 1980]. 
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Zasadnicze metody eksploatacji złoża pokładowego przecinającego rurę szybową w obrębie 
filara ochronnego sprowadzają się do następujących grup rozwiązań: 
1. Eksploatacja prowadzona jest jednym frontem prostoliniowym, od granicy fdara poprzez 

szyb do przeciwległej granicy filara ochronnego. 
2. Eksploatacja prowadzona jest dwoma frontami prostoliniowymi od środka filara do jego 

granic. 
3. Eksploatacja harmoniczna bazująca na zasadzie pól równoważnych (np. eksploatacja 

z kostką przyszybową). 
Metoda eksploatacji jednym frontem prostoliniowym, której schemat przedstawiono na 

rysunku 3. la znalazła zastosowanie ze względu na jej waloiy techniczno-eksploatacyjne. Eks-
ploatacja zasadnicza może być prowadzona systemem ścianowym, prostoliniowym frontem 
ustępliwym i to zarówno z zawałem stropu jak i z zastosowaniem podsadzki. Eksploatacja ta 
posiada zasadniczą wadę - w aspekcie skutków oddziaływania na rurę szybową. Bowiem 
w momencie zbliżania się frontu eksploatacyjnego do szybu następuje wychylenie rury szybo-
wej w kierunku do prowadzonej eksploatacji i równocześnie narastają odkształcenia ściskające 
przemieszczające się od góry szybu w dół. Natomiast jeśli front zasadniczy przejdzie za szyb 
wówczas dość gwałtownie zaczynają występować odkształcenia pionowe rozciągające, któiych 
maksimum utrzymuie sie na stosunkowo niewielkiej wysokości nad eksDloatowanvm ookła-

» ^ « / w 

dem. Wychylenie szybu w tej fazie eksploatacji ulega zmniejszeniu, jednakże szyb nie wraca 
całkowicie do pierwotnego położenia. 
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Rys. 3.1. Schemat eksploatacji jednoskrzydłowej 
a) jednym frontem; b) dwoma równoległymi frontami 

Fig. 3.1. The scheme of one-wing exploitation 
a) one front; b) two parallel fronts 

Metoda dwoma równoległymi frontami w tym samym kierunku (rys. 3.Ib). Eksploata-
cję rozpoczyna się jednym frontem od granicy filara i prowadzi w kierunku szybu. Drugi front 
rozpoczyna się od środka szybu i prowadzi do przeciwległego brzegu filara. Rozpoczęcie eks-
ploatacji drugim fi-ontem uwarunkowane jest pojawieniem się deformacji w szybie, wywoła-
nych oddziaływaniem eksploatacji frontu pierwszego. Eksploatacja obu frontów jest wzajem-
nie powiązana (odpowiednie postępy) w celu zmniejszenia deformacji górotworu i rury szy-
bowej. W trakcie eksploatacji pojawiają się podobne problemy jak w przypadku eksploatacji 
jednym frontem, dodatkowo niekorzystne jest ze względów ruchowych i bezpieczeństwa zbli-
żanie się frontu pierwszego do zrobów (krawędzi wyjściowej) frontu drugiego. W tej metodzie 
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można uzyskać wyraźne zmniejszenie odkształceń pionowych oraz przemieszczeń poziomych 
czyli wychylenia rury szybowej w górnej części szybu. 

Eksploatacja dwoma frontami do środka szybu (rys. 3.2a). W tej metodzie, w której 
fronty równoległe, prostoliniowe zbliżają się z dwóch kierunków w stronę szybu stwierdza się 
występowanie dużych odkształceń ś,ciskojących, przesuwających się od zrębu szybu w kie-
runku rząpia. W tym przypadku również maksymalne wartości odkształceń pionowych są 
dwukrotnie większe w porównaniu do jednego fi"ontu wybierania. Zaletą tej metody jest 
stabilność położenia szybu. Metoda ta zwiększa zagrożenia wstrząsami w pokładach 
tąpiących, a duże deformacje są przyczyną uszkodzeń obudowy i uzbrojenia. 

Eksploatacja prowadzona od środka dwoma frontami prostoliniowymi - ten sposób 
eksploatacji przedstawiono na rysunku 3.2b. Była to metoda stosowana w Niemczech przed 
i krótko po II wojnie światowej. Zaletą tej metody jest również stabilność pierwotnego położe-
nia szybu. Natomiast je j wadą jest przede wszystkim szybki wzrost odkształceń rozciągają-
cych, przemieszczających się od stropu eksploatowanego pokładu w górę szybu, których mak-
symalne wartości są teoretycznie prawie dwukrotnie większe jak przy eksploatacji jednym 
frontem. 
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Rys. 3.2. Schemat eksploatacji dwuskrzydłowej 
a) dwoma frontami do środka szybu; b) dwoma frontami od środka szybu 

Fig. 3.2. The scheme of two-wing exploitation 
a) two fronts to the shaft centre (inwards); b) two fronts from the shaft centre (outwards) 

Wymienione metody w warunkach geologiczno-górniczych polskiego górnictwa często nie 
gwarantują niezbędnego bezpieczeństwa wybierania złoża oraz bezawaryjnego działania urzą-
dzeń szybowych. 

Spośród wielu metod eksploatacji filarów szybowych najszerzej opracowane zostały meto-
dy bazujące na tzw. „podziale górotworu" na różnoimienne obszary przestrzenne zwane har-
monicznymi. W Niemczech przed drugą wojną światową prawie wszystkie eksploatacje 
w filarach szybowych prowadzone były taką metodą głównie ze względu na minimalizację 
wychylenia osi szybu. Podziału takiego można dokonać dla każdego wskaźnika deformacji 
z wyjątkiem osiadania które zawsze jest jednego znaku. Z powyższego wynika korzystny - dla 
ochrony obiektów - wniosek, że dla wybranego punktu i kierunku w górotworze można tak 
prowadzić eksploatację, że co najmniej jeden ze wskaźników deformacji (oprócz osiadania) 
pędzie miał zawsze zerową wartość. Należy zaznaczyć, że zachowanie się górotworu nie zaw-
sze jest zgodne z opisem teoretycznym stąd też wiele z tych metod pozostało w sferze rozwa-
żań teoretycznych. Do metod harmonicznych można przyporządkować, opracowaną w Polsce 
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i wprowadzoną w praktyce z pozytywnym skutkiem, metodę eksploatacji z tzw. kostką przy-
szybową (rys. 3.3a). Metoda ta polega na wstępnym wyeksploatowaniu w pobliżu szybu partii 
złoża w postaci kostki o polu powierzchni w formie kwadratu lub prostokąta, Dalsza eksplo-
atacja prowadzona jest jednym frontem prostoliniowym. 

Czas wybierania kostki powinien być tak zsynchronizowany z postępem frontu eksploatacji 
zasadniczej, aby deformacje były możliwie najmniejsze. Eksploatację rozpoczyna się frontem 
zasadniczym, a kostkę wybiera się od momentu kiedy pierwsze wpływy eksploatacji zasadni-
czej ujawniają się w szybie. Stanowi ona część eksploatowanego pokładu, zalegającą bezpo-
średnio wokół szybu. Długość boku kostki przyjmuje się najczęściej od 40 do 50 m, lepiej jed-
nak wymiary kostki wyznaczyć metodą analityczną [Pytlarz i in. 1972; Sroka 1975^. 
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Rys. 3.3. Schemat eksploatacji z kostką szybową 
a) jednym frontem; b) dwoma frontami 

Fig. 3.3. The scheme of exploitation with the shaft rocks 
a) one front; b) two fronts 

W wyniku wydzielenia i eksploatacji kostki przyszybowej uzyskuje się: 
- wstępne odkształcenia pionowe rozciągające celem uzyskania częściowego zmniejszenia 

odkształceń ściskających wywołanych eksploatacji zasadniczej, 
- minimalizację wpływu eksploatacji zasadniczej w chwili przejścia frontu robót przez szyb, 
- oddzielenie szybu od wyrobisk eksploatacyjnych ze względu na ewentualne zagrożenia po-

żarowe. 
Wybieranie kostki przyszybowej może być prowadzone: 

- systemem zabierkowym z podsadzką hydrauliczną przy symetrycznym rozmieszczeniu wy-
robisk względem osi szybu, 

- systemem ścianowym na całą szerokość kostki z podsadzką hydrauliczną, 
- systemem symetrycznych względem szybu przodków wybierkowych z podsadzką suchą^ 
- systemem komorowo-filarowym (dla złóż rudnych). 

Eksploatacja zasadnicza, obejmująca cały filar prowadzona może być systemem ściano-
wym poprzecznym z podsadzką hydrauliczną lub suchą, względnie podłużnym lub poprzecz-
nym z zawałem stropu. 

W wyniku prowadzenia eksploatacji zasadniczej w szybie powstają odkształcenia ściska-
jące, których maksimum przemieszcza się od góry w głąb górotworu, odkształcenia rozciąga-
jące (od kostki) postępują od stropu pokładu ku powierzchni. W związku z powyższym nastę-
puje tylko częściowa redukcja odkształceń w szybie. 
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W metodzie tej określa się również sposoby zabezpieczenia obudowy i wyposażenia tech-
nicznego szybu. Podstawowe zabezpieczenie rury polega na zabudowaniu w miejscu przecię-
cia pokładu z szybem (po usunięciu fragmentu obudowy) wzmacniającego pierścienia z betonu 
i ułożenia na nim stosów z podatnego drewna celem uelastycznienia obudowy. Urządzenia za-
budowy szybu wyposaża się również w kompensatory i inne zabezpieczenia. 

Metoda ta znalazła szerokie zastosowanie w polskim górnictwie węglowym, dając w efek-
cie bardzo pozytywne wyniki. 

Pewną odmianą eksploatacji z kostką jest sposób wybierania dwoma frontami z kostką 
przyszybową (rys. 3.3b). Wybieranie złoża rozpoczyna się od frontu zasadniczego, następnie 
eksploatuje się kostkę a po jej wybraniu drugi front prostoliniowy rozpoczynający się od osi 
szybu. Wymiary oraz eksploatację kostki dostosowuje się odpowiednio do prowadzenia eks-
ploatacji w filarze szybowym na zawał. Jest to kostka o określonej lub o regulowanej podpor-
ności. 

3.2. Eksploatacja filarów szybowych w warunkach LGOM103 

Projektowanie i prowadzenie eksploatacji przy dużych głębokościach zalegania złoża, 
w warunkach istnienia warstw wodonośnych w górotworze i związanych z tym zagrożeń sta-
nowi problem, w zakresie którego brak dotychczas w Polsce praktycznych doświadczeń i in-
formacji. Bardzo istotne jest również zagrożenie jakie stanowią wstrząsy górnicze, które mogą 
wystąpić w trakcie silnie skoncentrowanej eksploatacji w filarze. W skrajnym przypadku mogą 
one być również źródłem uszkodzenia rury szybowej, zagrażającemu jej szczelności. 

W przypadku złóż rud miedzi zalegających na obszarze LGOM, mamy do czynienia z kil-
koma czynnikami, których wpływ stanowi o charakterystycznych cechach ewentualnej eksplo-
atacji filarów szybowych, odróżniających te eksploatacje od dotychczasowych doświadczeń 
w tym zakresie. W pierwszym rzędzie jest to występowanie warstw wodonośnych, z których 
istotne znaczenie z punktu widzenia zagrożeń górniczych posiada trzeciorzędowy poziom 
wodny, zalegający ok. 300-400 m nad złożem. Na przejściu przez ten poziom szyby są w obu-
dowie tubingowej, w stosunku do której istnieją przesłanki, iż nie powinna być poddana dzia-
łaniu pionowych odkształceń rozciągających, ponieważ w takim przypadku utraci ona swoje 
własności izolowania szybu od warstw wodonośnych. Z drugiej strony połączenia hydrolo-
giczne z wyrobiskami eksploatacyjnymi powodują systematyczne odwodnienia tego poziomu, 
co szczególnie podczas prowadzenia eksploatacji fdara szybowego, prowadzić będzie do wy-
stępowania stosunkowo dużych odkształceń pionowych ściskających w rurze szybowej na po-
ziomie zalegania warstw wodonośnych. 

Podstawowym więc kryterium dla opracowania sposobu eksploatacji w filarze szybowym 
jest warunek, aby w trakcie eksploatacji, jak również po jej zakończeniu obudowa szybowa by-
ła poddana co najwyżej odkształceniom ściskającym. Należy również zachować pionowość 
szybów. Tak ostrych kryteriów nie spełniają sposoby stosowane dotychczas w górnictwie wę-
glowym metody eksploatacji w filarach szybowych. 

Biorąc pod uwagę powyższe założenia należałoby przyjąć, że eksploatacja górnicza w fila-
rze jest możliwa pod warunkiem, że nie będzie ona przecinać rury szybowej. Oznacza to, że 
wokół szybów pozostawiona zostaje nie wybrana partia złoża (kostka) o obliczonych teore-
tycznie wymiarach, zależnych w głównej mierze od położenia. Pozostała część złoża w filarze 
eksploatowana powinna być w sposób czasoprzestrzennie skoordynowany, w miarę możliwo-
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ści symetrycznie w stosunku do szybów, co pozwoli na zachowanie pionowości szybów. Ten 
sposób eksploatacji chroni górną część szybu (tubingową), ale wprowadza duże deformacje 
ściskające w dolnej części (betonowej). W metodzie tej konieczne jest upodatnienie rury szy-
bowej na zdefiniowanych poziomach. Dotyczy to zwłaszcza metody eksploatacji z zawałem 
stropu. Zbyt mała wielkość kostki niewybranego złoża, brak upodatnienia rury szybowej, może 
w konsekwencji doprowadzić do wyboczeń i ścięć rury szybowej. W niektórych jednak fila-
rach szybowych LGOM nie ma możliwości zastosowania podsadzki hydraulicznej jak np. 
w przypadku filara Szybów Wschodnich (P-III i P-IV) w OG „Polkowice", który prawdopo-
dobnie jako pierwszy będzie eksploatowany. 

Powyższe założenia spełnia teoretyczna metoda przedstawiona na rys. 3.4, która jest opisa-
na w literaturze, ale praktycznie nie była stosowana w warunkach górnictwa węglowego. Wy-
nika to z faktu, że eksploatacja ta wywołuje, zwłaszcza w dolnej części szybu, znaczne defor-
macje rury szybowej, wywołane odkształceniami ściskającymi. Również w przypadku LGOM 
nie jest możliwe prowadzenie eksploatacji dokładnie wg takiego schematu. Jest to tylko przed-
stawiona ogólna idea wybrania złoża z pozostawioną kostką. Tym bardziej, że taki układ eks-
ploatacji związany byłby z silnym zagrożeniem wystąpienia tąpań. 

Rys. 3.4. Schemat eksploatacji czterema frontami do środka szybu z pozostawioną kostką 
niewybranego złoża 

Fig. 3.4. The scheme of four front exploitation to the shaft centre with not completely removed rocks 
of the remaining deposit 

Podstawowym problemem jest wielkość pozostawionej kostki złoża wokół szybu, która za-
leżeć będzie od miąższości złoża zalegającego w filarze oraz od ustalonej odporności obudowy 
rury szybowej na odkształcenia pionowe ściskające. Wstępne obliczenia wykazują, że kostka ta 
będzie miała dla warunków LGOM wymiary nawet do 250 x 250 m. Wymiary te muszą być 
jeszcze dodatkowo zweryfikowane na podstawie bieżących pomiarów geodezyjnych prowa-
dzonych w rurze szybowej w trakcie początkowej fazy eksploatacji filara. Podstawową zaletą 
tej metody jest występowanie w trakcie eksploatacji jedynie odkształceń ściskających. Jednak 
ewentualna eksploatacja złoża w filarze szybowym z zawałem stropu powodować będzie takie 
deformacje rury szybowej na wysokości 30-100m nad złożem, że prawdopodobnie konieczne 
będzie wyłączenie wszystkich funkcji szybów (zwłaszcza transportowych) z pozostawieniem 
jedynie funkcji wentylacyjnych. Wielkość tych deformacji zależna będzie od rozmiarów pozo-
stawionej kostki złoża. Odkształcenia pionowe ściskające przesuwające się od zrębu szybu w 
głąb górotworu wymagać też będą wykonania dylatacji w obudowie szybowej na wybranych 
poziomach o wysokości ok. 0,3 m i zabudowania wyciętych przestrzeni podatnymi wkładkami. 

90 



School of Underground Mining / Szkoła Eksploatacji Podzieninej 2003 

przejmującymi część naprężeń, zmniejszając następstwa skrócenia rury szybowej, towarzyszą-
ce odkształceniom ściskającym. 

Na rysunku 3.5 przedstawiono praktyczny schemat projektowanej eksploatacji dla warun-
ków geologiczno górniczych w filarze ochronnym szybów P-III i P-IV w OG,J*olkowice". 

/ 

/ t 

/ 

\ 

\ 
\ 

Rys. 3.5. Projekt eksploatacji w filarze szybów P-III i P-ÎV. 
Fig. 3.5. The project of exploitation in the pillar of the shafts P-III and P-IV 

Jeżeli będziemy chcieli zachować wszystkie funkcje szybów, w końcowej fazie należy 
rozważyć ewentualną eksploatację również pozostawionej kostki złoża. Prawdopodobnie bę-
dzie to tylko pierwsza faza stosowanych obecnie systemów eksploatacji w LGOM złoża 
z ugięciem stropu tzn. faza upodatnienia. Pozwoli to na zmniejszenie bardzo dużych odkształ-
ceń ściskających powstających w dolnej części szybu. Przy funkcjonującym szybie konieczne 
będzie jednak przecięcie rury szybowej na wysokości złoża i zabudowanie przestrzeni odpo-
wiednimi, podatnymi kasztami. Innym możliwym rozwiązaniem jest przecięcie rury szybowej 
na kilku poziomach powyżej złoża i ich zabudowanie podatnymi wkładkami. Koszt jednak 
wykonania kasztu w warunkach szybów LGOM-u byłby stosunkowo duży i trudny pod wzglę-
dem technicznym. Opłacalność takiego przedsięwzięcia musiałaby być wstępnie określona. 

W warunkach LGOM miąższość złoża ma również wpływ na sposób eksploatacji złoża. 
Dla miąższości do 5,0 m (rejon szybów P-III i P-IV) stosuje się system komorowo-filarowy, 
obecnie dwuetapowy z ugięciem stropu (upodatnienie). Wymaga to rozpatrywania asympto-
tycznych wartości deformacji, właściwych dla określonego stanu robót górniczych i odpowia-
dającego jemu rozwojowi pola eksploatacyjnego. 
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4. Podsumowanie 

Niniejszy referat przedstawia problem wymiarowania filarów ochronnych szybów kopal-
nianych w nieco inny sposób jak znane z literatury metody. Wykorzystanie empirycznie wy-
znaczonej „statystyki górotworu" do wymiarowania, a następnie do planowania eksploatacji 
górniczej filarów szybowych pozwala, jak wykazują doświadczenia z Zagłębia Ruhry, doty-
czące specjalnie eksploatacji w strefach przyszybowych, na bezpieczne, bezawaryjne i ekono-
miczne jej prowadzenie. 

Ograniczenie do złoża jednopokładowego ma tutaj wyłącznie charakter ilustracyjny, cho-
ciaż ten przypadek odnosi się szczególnie do eksploatacji złoża miedzi w LGOM. Wymiaro-
wanie filarów szybowych w warunkach występującego zagrożenia wodnego i sejsmicznego 
oraz ich planowa eksploatacja wymagają bowiem szczególnie „ostrożnego i pewnego" rozwią-
zania. 
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The Bases of Dimensioning and the Exploitation of Shaft Safety Pillars 

Abstract 

At the assessment of the planned mining exploitation in shaft pillars it is necessary to take 
into account the risk of transgressing a limit value of vertical true deformadon, characterisdc 
for a given shaft. The uncertainty resuldng from the assumptions made, accepted values of pa-
rameters and the applied mathematical model is taken into account while solving many techni-
cal problems, by introducing coefficients bigger than one (SF > 1.0). In the Article the methods 
of the dimensioning of shaft safety pillars were given. They consider such a coefficient, based 
on „rock mass stadstics". Some methods of exploitadon pillars were described from the point 
of view of the minimisation of its impact on shaft working. Given speculadons and examples 
were limited to one-seam copper deposit in the Legnica-Głogów Copper Area. 

Recenzent: prof, dr hab. inż. Edward Popiołek 
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Metan pokładów węgla jako paliwo w skojarzonych układach 
energetyczno-chłodniczych stanowiących element zaopatrzenia 
w energię zakładów JSW S.A. 

Słowa kluczowe 

metan pokładów węgla - silnik gazowy - skojarzony układ energetyczno-chłodniczy -
zaopatrzenie w energią kopalni 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono aktualne zasoby metanu pokładów węgla w obszarze górniczym 
JSW S.A. (z uwzględnieniem zasobów w kopalniach zlikwidowanych), specyfikę jego 
występowania oraz metody i możliwości tecliniczne ujmowania gazu, w ramach prowadzonych 
robót górniczych. Na przykładzie zrealizowanych instalacji wykorzystujących metan 
przedstawiono dynamikę wzrostu wykorzystania w latach 1999-2001, a także zaprezentowano 
inwestycje zabudowy silników gazowych TBG 632 VI6 dla wykorzystania metanu pokładów 
węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła (realizacja w KWK „Krupiński") oraz do 
produkcji energii elektrycznej, ciepła, i zimna w układzie centralnej klimatyzacji (realizacja w 
KWK .J^niówek"). Dokonano analizy dotychczasowych doświadczeń w zakresie pewności 
ruchu, poprawności konstrukcji, uzyskiwanych parametrów pracy oraz sprawności 
energetycznych tak silników gazowych jak całych instalacji skojarzonych układów 
energetycznych. W oparciu o dane w zakresie poniesionych nakładów i uzyskanych 
przychodów z tytułu sprzedaży produkcji wykazano uzyskany efekt ekonomiczny za lata 1999-
2001. Referat przedstawia również sposób wkomponowania jednostek produkcyjnych 
w układy elektroenergetyczne i cieplne kopalń, sposób zasilania w paliwo oraz wzajemne 
relacje pomiędzy ceną jednostkową zakupu od dostawców zewnętrznych energii elektrycznej 
(GZE S.A.) i ciepła (SEJ S.A.) a ceną sprzedaży uzyskiwaną z produkcji w układach 
skojarzonych. Na przykładzie skojarzonego układu energetyczno-chłodniczego centralnej 
klimatyzacji KWK „Pniówek" przedstawiono metodę wzajemnych rozliczeń pomiędzy 
kopalnią a dostawcą, która umożliwia przy relatywnie niskiej cenie chłodu szybką spłatę 
kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji. W podsumowaniu omówiono rolę produkcji 
uzyskiwanej z metanu pokładów węgla w zaopatrzeniu w energię kopalń, je j wpływ na 
obniżenie jednostkowych cen zakupu nośników energetycznych oraz obniżenie nakładów 
ponoszonych przez kopalnie na odmetanowanie z tytułu uzyskiwania przychodu ze sprzedaży 
gazu. 
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1. Wstęp 

1.1. informacja ogólna o JSW S.A 

Rys. 1.1. Mapa granic obszarów górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A, 
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Fig. 1.1. Coalfield Jastrzębie Coal Company Ltd 
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. grupuje 5 kopalń (rys. 1.1), których obszary nadania 

górniczego wynoszą 122 km i zlokalizowane są w południowo-wschodniej części Rybnickie-
go Okręgu Węglowego w rejonie miast Jastrzębie Zdrój i Żory. Eksploatacją objęte jest złoże 
węgła koksowego, stąd produkcja kopalń to węgle typu 35.1 i 35.2. Niewielkie ilości węgla 
z pogranicza węgli koksowych i energetycznych wydobywane są w kopalniach „Borynia", 
^J^niówek" i „Krupiński". Obszar gómiczy położony jest w południowo-zachodniej części 
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, silnie zdyslokowanej geologicznie, z szeregiem fałdów, 
niecek, nasunięć i uskoków, których wielkość zrzutów dochodzi do 300 m. W takich warun-
kach tektonicznych, złożu węgla towarzyszą znaczne ilości metanu, stąd wszystkie kopalnie 
zostały zaliczone do IV kategorii zagrożenia metanowego i prowadzone jest w nich odmeta-
nowanie centralne dla ujęcia metanu w trakcie prowadzenia robót górniczych. 

1.2. Informacja ogólna o SEJ S.A. 

Spółka Energetyczna Jastrzębie S.A. grupuje Elektrociepłownie „Moszczenica" i „Zofiów-
ka" oraz zakład Nr 3 EEG eksploatujący skojarzone układy energetyczno-chłodnicze (energe-
tyczny na terenie KWK „Krupiński" i energetyczno-chłodniczy na terenie KWK „Pniówek"). 
SEJ S.A. rozpoczęła działalność gospodarczą od 01.11,1995 r. a 100 % akcji objęła Jastrzębska 
Spółka Węglowa S.A. Obie Elektrociepłownie wchodziły uprzednio w struktury organizacyjne 
kopalń „Moszczenica" i „Zofiówka" stanowiąc ich fragment energetyczny. W pierwszym eta-
pie realizacji programu restrukturyzacji górnictwa od roku 1994 funkcjonowały jako samo-
dzielne zakłady. W kolejnych latach w skład SEJ S.A. weszła Ciepłownia „Pniówek" i EEG 
Suszec S.A., która to spółka jest kontynuacją spółki EEG „Suszec" Sp. z o.o., powołanej w ro-
ku 1996 (100 % udziałów JSW S.A.) dla realizacji pierwszego skojarzonego układu energe-
tycznego opartego o silnik gazowy wykorzystujący metan z odmetanowania KWK „Krupiń-
ski". Obecnie działalność SEJ S.A. obejmuje wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej na po-
trzeby zakładów JSW S.A. i odbiorców zewnętrznych (PEC Jastrzębie, GZE S.A.) oraz sprę-
żonego powietrza i chłodu na potrzeby kopalń JSW S.A. 

1.3. Informacja ogólna dotycząca metanu 

W kopalniach JSW S.A. ze względu na zaleganie w nadkładzie słabo przepuszczalnych ila-
stych osadów miocenu, w stropie karbonu występuje licząca 150 -- 200 m. strefa wysokiej me-
tanowości pokładów węgla przekraczająca znacznie 10 m CH4/Mgcsw i dochodząca w KWK 
.Pniówek" do 35 m^ CH4/Mgcsw. Warunki geologiczne zalegania złoża, występowania metanu 
Draz słaba desorpcja występujących węgli powodują, że uwolnienie gazu bez naruszenia rów-
lowagi górotworu robotami górniczymi jest niewielkie, co potwierdziły negatywne doświad-
:zenia tak firm polskich jak zachodnich, które próbowały pozyskać metan otworami 
i powierzchni w górotworze nieodprężon)^!. Stąd ilość uwalnianego metanu jest ściśle zwią-
zana z zakresem prowadzonych robót górniczych, przy czym eksploatacja prowadzona obecnie 
A' 100 % systemem na zawał dodatkowo uwalnia metan zawarty w górotworze pomiędzy po-
kładami węgla. Uwalniany metan jest w ok. 40 % ujmowany do rurociągów pod depresją cen-
ralnej, powierzchniowej stacji odmetanowania, a w ok. 60 % usuwany z wyrobisk dołowych 
la drodze wentylacji obiegowej. Stosowana metoda odmetanov;nn'p wyprzedzającego oraz 
:)rowadzonego w trakcie eksploatacji pokładów węgla powoduje, że odmetanowaniem ujmo-
vana jest nie osuszona mieszanka gazowo-powietrzna o koncentracji CH4 na poziomie 50-
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60%, która może być wykorzystana jedynie w instalacjach przemysłowych. Zasoby metanu na 
01.01.2002 r. oraz ujęcie w roku 2001 zostały przedsta-wione w tablicy 1.1. 

Tablica 1.1. Zasoby i ujęcie metanu 
Table 1.1. Methane resources and methane bearing of mines in JSW SA 

Kopalnia Wydobycie 
[tys. Mg] 

Zasoby metanu do 
głębokości 1000 m 

[min m^ CH4] 

Metanowość 
relatywna 
[m^/Mg] 

F.fe ctywność 
odmetanowania [%] 

Ujęcie metanu 
odmetanowaniem 

[tys. m^ CH4] 
Kopalnia Wydobycie 

[tys. Mg] 
Bilansowe Przemysłowe 

Metanowość 
relatywna 
[m^/Mg] 

F.fe ctywność 
odmetanowania [%] 

Ujęcie metanu 
odmetanowaniem 

[tys. m^ CH4] 

„Borynia" 2.504,6 667 147 3,00 7,62 266,4 
„Jas-Mos" 2.693,6 265 47 6,80 30,62 8.670,0 

„Krupiński" 2.138,7 1.568 126 27,28 51,02 20.124,0 
„Pniówek" 3.687,1 3.962 1.900 35,09 36,86 42.100,5 
„Zofiówka" 2.291,8 1.324 686 30,21 43,64 21.119,9 
JSW S.A. 13.315,8 7.786 2.906 

f r ,, i "^^^TTiii • • 1 ; . 
13,80 39,08 92.280,8 

Oprócz zasobów metanu w eksploatowanych obszarach górniczych, mamy do czynienia 
z zasobami metanu w obszarach górniczych kopalń zlikwidowanych tj, KWK. „Morcinek", 
złoża Jastrzębie I KWK „Jas-Mos" (była KWK „Moszczenica") i części obszaru górniczego 
wydzielonego z KWK „Krupiński". Na dzień dzisiejszy potencjahie ilości możliwego do pozy-
skania metanu wynoszą: 

«2 

- obszar byłej kopalni „Morcinek" - 434 min m , w tym 83 min m w warstwach dębowiec-
kich, o 

- obszar byłej kopalni „Moszczenica" - 160 min m , 
- obszar wydzielony z obszaru górniczego KWK „Krupiński" - 45 min m^. 

W pierwszym wypadku działania dla pozyskania tego gazu prowadzi firma KARBONIA 
PL Sp. z 0.0. (kapitał czeski), natomiast w drugim metan ujmowany jest przez stację odmeta-
nowania „Moszczenica" i spalany w kotłach cyklonowych OCG-64 Elektrociepłowni „Mosz-
czenica". 

W obszarze wydzielonym z KWK „Krupiński" na dzień dzisiejszy nie prowadzi się żad-
nych działań zmierzających do pozyskania metanu. 

2. Program wykorzystania metanu z obszaru górniczego JSW S.A. 

Z chwilą powstania JSW S.A. został opracowany wieloletni program zwiększenia wyko-
rzystania metanu ujmowanego odmetanowaniem, który w pierwszym etapie przewidywał pełne 
wykorzystanie mieszanki ujętej a w drugim etapie, docelowo - po pojawieniu się możliwości 
technicznych - zwiększenie ujęcia dla wykorzystania przynajmniej części gazu usuwanego do-
tychczas z kopalń wraz z powietrzem wentylacyjnym. Realizację zakładanych przedsięwzięć 
wspomagało równoczesne występowanie aspektu ekologicznego (ograniczenie emisji CH4 do 
atmosfery) i ekonomicznego (sprzedaż gazu do odbiorców a co za tym idzie przychód uzyski-
wany przez kopalnię z tego tytuhi). Dla odbiorcy z kolei, możliwość wykorzystania tańszego 
i bardziej ekologicznego paliwa jakim jest metan, zdecydowanie poprawiała relacje ekono-
miczne wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i „chłodu". Realizacja programów zwiększe-
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nia wykorzystania metanu ujmowanego odmetanowaniem zakłada docelowe pełne jego wyko-
rzystanie w wyniku realizacji następujących przedsięwzięć: 
- rozbudowa układów kotłowych o nowe jednostki, modernizacja istniejących kotłów oraz 

układów przesyłowych, 
- rozbudowa układów energetycznych o jednostki produkcyjne na bazie silników gazowych 

do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, 
- wykorzystanie metanu w skojarzonym układzie energetyczno-chłodniczym centralnej kli-

matyzacji KWK ,JPniówek", oraz planowanych instalacjach klimatyzacji dla innych kopalń, 
- budowa instalacji wzbogacania mieszanek metanowych do parametrów gazu rurociągowe-

go GZ-50 i jego sprzedaż do sieci komunalnej - instalacja przemysłowa po roku 2003. 

Tablica 2.1. Ujęcie i wykorzystanie metanu [100 % CH4" 
Table 2.1. UtiHzation of methane in mines 

Kopalnia 

Całkowita 
ilość ujętego 

metanu 
(tys. m^/rok) 

Zagospodarowanie ujętego metanu 

Kopalnia 

Całkowita 
ilość ujętego 

metanu 
(tys. m^/rok) 

Łączna i ość i udział % 
zagospodarowanego 

motoru ł 1 1 1 LLl 1 VŁ 

Wyszczególnienie Kopalnia 

Całkowita 
ilość ujętego 

metanu 
(tys. m^/rok) 

(tys. m^rok) [%] Ilość metanu 
(tys. mVrok) Sposób wykorzystania 

„Borynia" 266,4 96,4 36 96,4 Kotły gazowe 2 x 1,2 MWt 
„Jas-Mos" 8.670,0 8.388,6 97 8.388,6 EC „Moszczenica" 

„Krupiński" 20.124,0 11.586,1 58 

7.202,9 
2.007,1 

2.376,1 

Silnik gazowy TBG 632V16 
Kotiy WR 

Suszarnia flotokon. 
kop. "Krupiński" 

„Pniówek" 42.100,5 29.842,1 71 

6.666,0 
3.616,3 
14.511,5 
5.048,3 

EC „Moszczenica" 
EC „Zofiówka" 

Silniki gazowe TBG 632V16 
Kotły ciepłowni „Pniówek" 

„Zofiówka" 21.119,9 20.821,2 99 20.821,2 EC „Zofiówka" 

JSW S.A. 92.280,8 70.734,4 77 

2.472,5 

96,4 

2.376,1 

68.261,9 

15.054,6 
24.437,5 
21.714,4 
7.055,4 

Zakłady JSW SA 
w tym: 

Kotły gazowe kop. „Borynia" 
Suszarnia flotokon. 
kop. „Kmpiński" 

SEJ SA 
w tym: 

EC „Moszczenica" 
EC „Zofiówka" 

Silniki gazowe TBG 632V16 
Kotły gazowe i WR 

92.280,8 70.734,4 77 

70.734,4 Ogółem 

W tablicy 2.1 przedstawiono ujęcie i wykorzystanie metanu za rok 2001 przy czym rubryka 
,sposób wykorzystania" pozwala zorientować się w wielkościach zużycia metanu 
A' inwestycjach zrealizowanych jakimi są: 
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- KWK „Borynia" - zabudowa kotłów gazowycłi HVTO 2 x 1,2 MWj, 
- KWK „Krupiński" - budowa skojarzonego układu energetycznego na bazie silnika gazo-

wego firmy MWM Deutz typu TBG 632 V 16 o 2,7 MWei + 3,1 MW^ wykorzystującego 
gaz z odmetanowania kopalni, 

- KWK ,J^niówek" - budowa skojarzonego układu energetyczno-cliłodniczego na bazie 
2 silników gazowych firmy MWM Deutz TBG 632 V 16 o mocy 3,2 MWei + 3,7 MW^ wy-
korzystującego gaz z odmetanowania kopalni, które stanowią jednostkę napędową układu 
centralnej klimatyzacji KWK , J^niówek" o mocy 5 MWch-
Tablica 2,2 przedstawia ujęcie i wykorzystanie metanu w JSW S,A. w latach 1998-2001 

oraz za I półrocze 2002 r. 

Tabiica 2.2. Ujęcie i wykorzystanie metanu [tys. m CH^ 
Table 2.2. Utilization of methane in mines 

Konalnia 4 
1998 1999 2000 2001 I półrocze 

2002 Konalnia 4 
ujęcie % wyk. ujęcie % wyk. ujęcie % wyk. ujęcie % wyk. ujęcie % wyk. 

„Borynia" 1869,5 48 1438,1 53 2064 52 266,4 36 987,0 49 

,Jas-Mos" 11733,8 96 11245,5 96 10553,3 94 8670,0 97 5195,9 100 

„Krupiński" 9978,7 69 12579,5 83 12755,8 75 20124,0 58 11401,8 52 

„Pniówek" 51018.3 62 52730,1 64 51018,3 64 42100,5 71 20475,6 74 

„Zofiówka" 19566,9 89 19658,0 95 20062,1 94 21119,9 99 9486,3 100 

JSW S.A. 113867,3 72 100937,9 76 96453,5 75 92280,8 77 47546,6 76 
Uwaga! W latacłi 1998 i 1999 prowadzone było ujęcie w zlikwidowaTieJ KWK „Morcinek" stąd dla tych lat wielkość 
ujęcia dla JSW S.A. nie bilansuje się. 

3. Inwestycje zrealizowane w oparciu o wykorzystanie metanu pokładów węgla 

3.1. Skojarzony układ energetyczny w KWK „Krupiński 

Inwestycja została zrealizowana przez EEG „Suszec" Sp. z o.o. (100 % udziałów JSW 
S.A.) przy współpracy z firmą Saarberg Femwärme Gmbh (Niemcy) w rekordowo krótkim 
terminie bo od podpisania kontraktu w lutym 1997 do uruchomienia w grudniu 1997 r. 
upłynęło 10 miesięcy. W tablicy 3.1 przedstawiono raport z pracy agregatu za m-c grudzień 
2001 r, oraz dane od momentu uruchomienia. 

Produkcja energii elektrycznej i ciepła jest wyprowadzona do kopalnianych układów ener-
getycznych a stopień pokrycia zapotrzebowania na nośniki energetyczne z tego źródła w latach 
1998 - 2001 przedstawia tablica nr 3.2. 
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Tablica 3.1. Raport z pracy silnika gazowego tb6 v 16 pracującego w KWK „Krupiński 
Table 3.1. Exemplary report ofTBG 632 V 16 operation in "Krupiński" mine 

Ji 

Lp. Wyszczególnienie Grudzień 2001 r. Od umchomienia 
w gmdniu 1997 r. [ 

1- Godziny pracy [h] 702 31.288 

2. Zużycie metanu 'tys. m ]̂ 504,6 21.811 

3. Koncentracja metanu (średnia) [%] 56 57 

4. Moc (średnia) [kW] 2.670 2.632 

5. Produkcja energii elektrycznej [kWh] 1.820.592 80.514.274 

6. Produkcja ciepła [GJ] 8.307 160.561 
Wartość produkcji [zł] 420.803 14.448.838 

7. w tym: - ciepło [zł] 127.633 3.660.771 

- energia elektryczna [zł] 293.170 10.984.067 

8. Koszt eksploatacji [zł] 187.403 6.273.376 

Tablica 3.2. Wykorzystanie energii wyprodukowanej w układzie skojarzonym KWK „Krupiński" 
Table 3.2. Energy production in co-generation system "Krupiński" mine (electric and thermal) 

Lp. 

1 

Nośnik 

1998 1999 2000 2001 

Lp. 

1 

Nośnik 
Ilość 

Stopień 
pokrycia 
potrzeb [%] 

Ilość 

Stopień 
pokrycia 
potrzeb [%] 

Ilość 

Stopień 
pokrycia 
potrzeb [%] 

Ilość 

Stopień 
pokrycia j 
potrzeb I 

[%] 
1 1 

1. 

Energia elek-
tryczna [MWh] 

- zużycie kopalni 
w tym: z układu 

skojarzonego 

126.769 133.529 134.010 138.253 
1 1 

1. 

Energia elek-
tryczna [MWh] 

- zużycie kopalni 
w tym: z układu 

skojarzonego 19.558 15,4 19.641 14.7 20.143 15,0 18.055 13,1 

2. 

Ciepło [GJ] 
- zużycie kopalni 
w tym: z układu 

skojarzonego 

196.95 

1 
173.835 153.310 148.902 

2. 

Ciepło [GJ] 
- zużycie kopalni 
w tym: z układu 

skojarzonego 55.623 28,2 24.643 14,2 47.865 31,2 31.877 21.4 i 

Całkowita sprawność energetyczna agregatu prądotwórczego jest wysoka i osiąga 82 % 
jzięki wysokosprawnemu układowi odbioru ciepła z silnika składającemu się z: 
• wymiennika o mocy 530 kW dla odbioru .ciepła z turbodoładowania, 

płytowego wymiermika o mocy 276 kW dla odbioru ciepła z oleju silnikowego, 
• płytowego wymiennika o mocy 1.099 kW dla odbioru ciepła z chłodzenia korpusu silnika, 

wymiennika o mocy 2058 kW dla odbioru ciepła ze spalin (schłodzenie spalin z 540°C do 
120°C). 
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Wykres Sankey'a 
w przypadku skojarzonego wytwarzania 

energii elektrycznej i cieplnej 
dla silnika gazowego 

Moc w gazie metanowym 
100 % 

Zużycie energii 
elektrycznej na 
sprężanie gazu 
metanowego 

Wykres Sankey'a 
dla oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej 

(równoważny efektom uzyskanym z silnika gazowego) 
dla elektrowni zawodowe] i kotłowni 

Moc w paliwie pienA'otnym (w węglu) 
^ „ „ 171 2 % 

113 ,4% " ' 5 7 , 8 % I 

Elektro-'/ni? -^awodowp (parowa) ^ Kotłownia wodn^ 
n. netto=32% r\ =76% 

Rys. 3.1. Wykres Sankey'a silnika gazowego (dla porównania przedstawiono analogiczny wykres dla 
wytworzenia równoważnej ilości energii elektrycznej i ciepła w elektrowni zawodowej i kotłowni) 

Fig. 3.1. Cogeneration power system in "Pniówek" mine 

Na rys. 3.1 przedstawiono wykresy Sankey'a dla skojarzonego układu energetycznego 
w oparciu o silnik gazowy TBG 632 V 16 i ekwiwalentnego wytworzenia analogicznych ilości 
energii elektrycznej w elektrowni zawodowej i ciepła w kotłowni przemysłowej. 

3.2. Skojarzony układ energetyczno-chłodniczy Centralnej Klimatyzacji KWK „Pniówek" 

JSW S.A. podjęta decyzję o realizacji inwestycji w roku 1998 przy następującym podziale 
rzeczowym i finansowym: 
- Spółka Energetyczna „Jastrzębie" S.A. - część powierzcłmiowa instalacji tj. silniki gazowe, 

instalacje energetyczne, chłodziarki, rurociągi do szybu, 
- JSW S.A. KWK ,JPniówek" - część dołowa instalacji tj. rurociągi w szybie, podajnik 

trójkomorowy SIEMAG na poz. 858 m, sieć rurociągów dołowych, chłodnice, a także 
następującym harmonogramem terminowym: 
I etap - jeden silnik gazowy TBG 632 V16 o mocy 3,2 MWei i 3,7 MWt oraz układ chłod-

niczy o mocy znamionowej 2,5 MWch z terminem realizacji czerwiec 2000 r., 
II etap - drugi silnik gazowy TBG 632 V ł 6 o identycznych mocach jak pierwszy i układ 

chłodniczy o mocy 2,5 MWch z terminem realizacji październik 2000 r. 
Rys. 3.2 przedstawia wykres Sankey^a dla mocy chłodniczej I etapu skojarzonego układu 

energetyczno-chłodniczego wynoszącej 2,5 MWch. 
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WYKRES SANKEY'A 

Stratj 
mtLh.iniczn.t 
Poixxe.bj' 
0,25 MWfV 

Spiz'tddi 
do kopalni 
2,& MW.i 

/ ETAP' 2.5 MW 

0.15 MV-

Silnik 
QdiZm^i 
MWM 

DEUTZ 
TBG 

632V19 

3,47 
40.6 § 

16% 7 

Chłodziarka 
absorpcyjna 

1 
z ! u k r ^ u 

u H a d u o ó ^ k u chM'^ 0'ep'B 
SI nika spalin 

6 0 0 1 730 

Ghłodzlarłca 
sprężarkowa, 

(amoniakalna) i 
r70 kW 

straty 
Ctiłodni(;<9 układu 

klimatyzflqi centralnej 

Straty 
podąjnika 

Rys. 3.2. Wykres Sankey'a dla silnika spalinowego TB 632 V 16 
Fig. 3.2. Sankey's graph gas motor TBG 632 V 16 

Realizacja układu klimatyzacji centralnej w KWK „Pniówek" była podyktowana potrzeba-
mi w zakresie zapewnienia warunków pracy w wyrobiskach dołowych a oparcie jednostek 
napędowych o metan pokładów węgla, dostępnością tego paliwa oraz jego znacznym 
dotychczas niewykorzystanym nadmiarem. 

3.2.L Charakterystyka górnicza i metanowa KWK „Pniówek fi 

obszar górniczy 
zasoby operatywne 
wydobycie netto 
poziomy wydobywcze 
metanowość relatywna 
metanowość absolutna 
efektywność odmetano 
stopień geotermiczny 

- 28,5 km^ 
- 125 min Mg, 
- 14,5 tys. Mg/dobę, 
- 705, 830, w budowie 1000, 
- 3 5 m /̂Mgcsw > 
- 217,5 m3/min., 
- 3 8 % , 
- 2 8 , 3 m/°C. 

Przed realizacją skojarzonego układu energetyczno-chłodniczego wykorzystanie metanu 
w KWK ,J^niówek" (rok 1999) przedstawia tablica 3.3. 
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Tablica 3.3. Wykorzystanie metanu ujętego w KWK „Pniówek" rok 1999 
Table 3.3. Utilization of methane "Pniówek" mine in 1999 

Gaz ujęty 
odmetanowaniem 
^ [tys. m^CH4] 

Zagospodarowanie metanu [tys. m CH4 Stopień 
wykorzy- 1 
stania % 

Kopalnia -
Gaz ujęty 

odmetanowaniem 
^ [tys. m^CH4] 

Łączna ilość 
[tys. m^CH4: 

Wykorzystanie metanu Stopień 
wykorzy- 1 
stania % 

Kopalnia -
Gaz ujęty 

odmetanowaniem 
^ [tys. m^CH4] 

Łączna ilość 
[tys. m^CH4: Ilość [tys. 

m^CH4l 
Sposób 

wykorzystania 

Stopień 
wykorzy- 1 
stania % 

2325,6 Suszarka 
KWK „Jas-Mos" 

„Pniówek" 52720,1 33961.8 8216,0 EC „Zofiówka" 64 
14181,8 EC „Moszczenica" 
9238,4 Ciepłownia ,jPniówek" J 

W tablicy 2.1 przedstawiono ilość gazu zużytego w roku 2001 przez silniki gazowe pracu-
jące w układzie centralnej klimatyzacji KWK „Pniówek". Jak widać z tego zestawienia silniki 
zużyły 14511,5 tys. m metanu z odmetanowania KWK „Pniówek" a stopień wykorzystania 
gazu ujętego odmetanowaniem wyniósł 1 1 % . 

3.2.2. Krótki opis instalacji skojarzonego układu energetyczno-chłodniczego 

Jednostkami napędowymi są dwa silniki gazowe firmy MWM Deutz (Niemcy) typu TBG 
632 V16 o mocy znamionowej 3,2 MWe! napędzające dwa generatory elektryczne firmy Van 
Kaick o mocy rzeczywistej 3,194 MWei napięciu 6,3 kV , cos cp 0,8 i sprawności elektrycznej 
ok. 38 %.Ze względów tecłmicznych redukcja mocy tych silników może nastąpić do poziomu 
75 % mocy znamionowej, po osiągnięciu której, następuje wyłączenie agregatu. Silnik posiada 
dwa poziomy odzysku ciepła.: 
- z chłodzenia korpusu silnika, oleju i powietrza po turbodoładowaniu, 
- ze spalin wylotowych. 

Dzięki skojarzeniu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła sprawność ogólna agregatu 
osiąga poziom ok. 80 %. Część chłodnicza instalacji składa się z członu absorpcyjnego, na któ-
ry składają się chłodziarki bromolitowe (LiBr + H2O) - dla każdego silnika po 2 szt. (obieg go-
rącowodny i ciepłowodny) oraz 1 chłodziarka sprężarkowa amoniakalna. Do chłodziarek do-
ciera woda z obiegu dołowego o temperaturze 18°C gdzie następuje schłodzenie w członie ab-
sorpcyjnym do temperatury 4,5°C a w członie sprężarkowym do l,5°C (2,0°C). Woda zimna 
powraca do instalacji dołowej zaizolowanym rurociągiem w szybie aby przez trójkomorowy 
podajnik ciśnieniowy SIEMAG na poz. 858, (w którym następuje redukcja ciśnienia statyczne-
go z 9,5 MPa do 2,0 MPa) popłynąć do chłodnic woda - powietrze zlokalizowanych w wyrobi-
skach eksploatacyjnych. 

Zaletą - w pewnym sensie - podwójnego skojarzenia energia elektryczna - ciepło, chłód 
jest wysoka sprawność energetyczna układu, a zastosowanie dwuczłonowego schłodzenia me-
dium (wody) w chłodziarkach absorpcyjnych i sprężarkowych pozwala: 
- w pełni wykorzystywać ciepło wytworzone w skojarzeniu zimą i latem przy cz3an wzrost 

potrzeb chłodniczych latem „dociąża" niejako cały układ, 
- prowadzić ruch członu chłodniczego instalacji centralnej klimatyzacji przy postoju silników 

gazowych przez zasilenie w ciepło z kotłów gazowych, a energią elektryczną z sieci Gór-
nośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego, 
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- wykorzystywać część wytworzonej energii elektrycznej do napędu chłodziarek sprężarko-
wych oraz wprowadzać znaczące ilości do układu elektroenergetycznego KWK „Pniówek". 
W tablicy 3.4 przedstawiono raport z pracy agregatów w KWK ,J'niówek" za maj 2002 r 

oraz od uruchomienia. 

Tablica 3.4. Raport z pracy silników gazowych TBG 632 V 16 w KWK „Pniówek 
Table 3.4. Exemplary report of TBG 632 V 16 operation in 'Tniówek" mine 

I Lp- Wyszczególnienie 
Maj 2002 r. Od uruchomienia 

I Lp- Wyszczególnienie 
SI S2 SI S2 

1. Godziny pracy [h] 724 734 15215 13019 
2. Zużycie metanu tys. m ]̂ 1198,8 24869,1 
3. Koncen tracj a metanu 

(średnia) [%1 52,6 56,2 

4. Moc (średnia) [kW] 2503 2835 3050 2982 

5. Pro dukcj a energii el ek-
trycznej 

rr Xl ru 1 JWYllj 1813584 OAOm HA XUUV L ! \J Ał^ACi-i 1 ii^ 1 1 38819465 

6. Produkcja ciepła [GJ] 11556 278444 

7. Wartość produkcji [zł] 793885 13861522 
w tym: - ciepło [zł] 277690 4729267 

- en. eletryczna [zł] 516195 9132255 

Koszt produkcji [zł] 283436 6322282 

Na rys. 3.3 przedstawiono usytuowanie generatorów skojarzonego układu energetyczno-
chłodniczego pracującego w KWK „Pniówek" w stację 110/6 kV „Pniówek", Wielkość pro-
dukcji chłodu dla potrzeb KWK „Pniówek" w roku 2001 przedstawia tablica 3.5. 

Tablica 3.5. Produkcja chłodu dla potrzeb KWK „Pniówek" 
Table 3.5. Cold production in air-conditioning station "Pniówek" mine 

Rok 
Miesiące 

Rok 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ra-

zem 

2002 

Ilość 
[MWh] 3.190 3.330 3.679 3.595 3.720 3.600 3.720 3.720 3.240 2.604 2.160 1.860 38418 

2002 
śr. moc 
[MW] 4,29 4,48 4,94 4,83 5.00 4,84 5,00 5,00 4,35 3,50 2,90 2,50 

-

Silniki gazowe w roku 2000 zużyły 4743,8 tys. m^ CH4 natomiast w roku 2001 14511,5 m 
CH4 z odmetanowania kopalń. 
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Rys. 3.3. Stacja transformatorowo-rozdzielcza 110/6 kV „ PNIÓWEK" 
Fig. 3.3. Electric station 110/6 kV "Pniówek" mine 
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3,2.3. Analiza dotychczasowych doświadczeń w zakresie skojarzonych układów energetycznych 
(energetyczno-chłodniczych) 

W zakresie pewności ruchu i poprawności konstrukcji silników gazowych wykorzy-
stujących metan pokładów węgla można uogólnić następujące stwierdzenia: 
- silniki TBG 632 V16 są jednostkami pewnymi o dopracowanej konstrukcji i właściwie 

zastosowanych materiałach a występujące w początkowej fazie eksploatacji problemy 
z nadmiem}^ i nierównomiernym zużyciem gniazd zaworowych zostały przez producenta 
rozwiązane, 

- sterowanie i automatykę cechuje pewność i niezawodność działania co potwierdził dotych-
czasowy bezawaryjny ruch agregatów, 

- podstawowe znaczenie dla zapewnienia elastycznej pracy silnika w zakresie obciążeń od 
75-100 % mocy znamionowej ma właściwe zaprogramowanie mikroprocesora dla rzeczy-
wistych wartości tak zakresu wahań koncentracji CH4 jak dynamiki tych zmian, 

- doświadczenia uzyskane z dotychczasowej eksploatacji silników gazowych wskazują na 
dużą wrażliwość silnika na szybkie zmiany ciśnienia lub koncentracji gazu. Wrażliwość ta 
rośnie gwałtownie przy niskiej granicznej (50 %) koncentracji CH4 a maleje przy wyższych 
koncentracjach rzędu 60 % CH4. 
W zakresie pracy i osiąganych sprawności ogólnych skojarzonych układów energetycznych 

i energetyczno-chłodniczych można uogólnić następujące stwierdzenia: 
- dla osiągnięcia maksymalnego skojarzenia i wysokiej sprawności ogólnej podstawowe zna-

czenie ma praca z maksymalną mocą elektryczną i pełnym wykorzystaniem ciepła stąd 
istotne jest zapewnienie pełnej podaży gazu oraz taka regulacja sieci ciepłowniczych, aby 
ciepło z silnika było wykorzystywane w pierwszej kolejności, 

- uwzględniając specyfikę zapotrzebowania kopalni na ciepło tak w okresie lato-zima jak 
dzień roboczy - dzień wolny, tylko skojarzone układy energetyczno-chłodnicze zapewniają 
spełnienie kryterium pełnego wykorzystania ciepła produkowanego przez układ, 

- skojarzony układ energetyczno-chłodniczy pracujący w KWK „Pniówek" cechuje wysoka 
sprawność ogólna przy różnych obciążeniach mocą chłodniczą ze względu na zastosowanie 
dwuczłonowego schładzania (chłodziarki absorpcyjne i sprężarkowe) oraz optymalne 
wkomponowanie w układ ciepłowniczy kopalni, 

- tak w KWK „Krupiński" jak KWK „Pniówek" potwierdzona została zasada, że dla zapew-
nienia możliwie maksymalnego wykorzystania metanu ujmowanego odmetanowaniem sko-
jarzone układy energetyczne i energetyczno-chłodnicze winne pracować w układach z nie-
zależną kotłownią gazową 

- ze względu na stosunkowo mały stopień pokrycia zapotrzebowania na moc elektryczną 
przez silniki gazowe (ok. 15-20 %) wpływ na układ elektroenergetyczny nie jest znaczący 
natomiast bardzo istotny jest osiągany efekt ekonomiczny z tytułu pozyskania tańszej ener-
gii elektrycznej. 

4, Efekty uzyskane przez kopalnie z tytułu wykorzystania energii produkowanej 
w układach skojarzonych 

W fazie projektowania skojarzonych układów energetycznych zostały uwzględnione dwa 
podstawowe kryteria decydujące o wielkości instalacji: 
- podaż gazu. 
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- możliwość wykorzystania wytworzonej energii. 
Istotne było takie wkomponowanie nowej instalacji w istniejące układy elektroenergetycz-

ne i ciepłownicze kopalń aby uzyskana energia nie była „konkurencyjną" dla dotychczasowych 
dostaw a stanowiła jej uzupełnienie uzasadnione ekonomiczne. W trakcie ustalania zasad rozli-
czeń pomiędzy SEJ S.A. a JSW S.A. za dostawy energii elektrycznej, ciepła i chłodu przyjęto 
dwie zasady: 
- rozliczania skojarzonego układu jako integralnej całości, 
- kosztów unikniętych przy zakupie z dotychczasowych źródeł. 

W świetle tych zasad energia elektryczna wprowadzona do rozdzielni 6 kV kopalni roz-
pływa się do odbiorów wg cen taryfy A23 Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego 
a cena taryfy SEJ S.A. jest ceną maksymalną (graniczną) przy rozliczeniu rzeczywistej wyko-
nanej ceny dla danego miesiąca. Cena jednostkowa ciepła i chłodu wynika z rzeczywistego 
technicznego kosztu wytworzenia energii w całym układzie przy wynegocjowanym przez JSW 
S.A. i SEJ S.A. poziomie kosztów ogókiozakładowych i zysku. 

4.1. Kopalnia ,J*niówek" 

Tablica 4.1. przedstawia relacje dotyczące zakupu energii elektrycznej do KWK „Pniówek". 

Tablica 4.1. Ilość i cena zakupu energii elektrycznej przez KWK „Pniówek" (brutto) 
Table 4.1. Volume and price electric power in "Pniówek" n:une 

Rok/miesiąc 
GZE S.A. Skojarzony układ Razem 

Rok/miesiąc Ilość 
[MWhl 

Cena 
[zł/MWhl 

Ilość 
[MWh] 

Cena 
[zł/MWh] 

Ilość 
[MWh] 

Cena 
[zł/MWh] 

I 13.845 235 3.060 161 16.905 221 
II 11.670 242 3.016 161 14.686 226 

11.430 236 2.864 163 14.294 222 2002 12.900 223 3.455 162 16.355 211 
V 12.167 220 3.070 162 15.237 208 
VI 12.166 224 2.387 162 14553 214 

I-VI 2002 r. 74.178 230 17.852 162 92.030 216 

4.2. Kopalnia „Krupiński 

Wykorzystanie energii wyprodukowanej w układzie skojarzonym KWK „Krupiński" 
przedstawiono w tablicy 3.2, natomiast tablica 4.2 przedstawia relacje ekonomiczne dotyczące 
zakupu energii elektrycznej do KWK „Krupiński". 
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Tablica 4.2. Ilość i cena zakupu energii elektrycznej przez KWK „Krupiński" (brutto) 
Table 4.2. Volume and price electric power in "Krupiński" mine 

Rok/miesiąc 
GZE S.A. Skojarzony układ Razem 

Rok/miesiąc T ' ' 

I osc 
[MWh] 

Cena 
fzI/MWhl 

Ilość 
[MWh] 

Cena 
[zł/MWh] 

Ilość 
[MWh] 

Cena 
[zł/MWhl 

I 10.945 225 1.940 161 12.885 215 
II 9.066 227 1.774 161 10.840 216 

9.054 229 1.706 163 10.760 219 2002 9.650 215 2.149 163 11.799 205 
V 8.927 217 1.817 163 10.744 208 
VI 8.668 209 1.796 163 10.464 201 

I-VI 2002 r. 56.310 220 11.182 163 67.492 211 
Si nik gazowy w roku 2000 zużył 8135,0 tys. m"̂  CH4 natomiast w roku 2001 7202,9 tys. 

m^ CH4 

5. Wnioski końcowe 

1 

2. 

3. 

4. 

5. 

Zabudowa silników gazowych TBG 632 V16 dla wykorzystania metanu pokładów wę-
gla do produkcji w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła (realizacja w KWK „Kru-
piński") oraz do produkcji energii elektrycznej, ciepła i zimna w układzie centralnej 
klimatyzacji (realizacja w KWK ,Pniówek"), wykazuje wysoką efektywność tak tech-
niczną (sprawność ogólna) jak ekonomiczną (jednostkowe koszty produkcji) przedsię-
wzięcia. 
Zabudowa silników gazowych jako jednostek napędowych w skojarzonym układzie 
energetyczno-chłodniczym centralnej klimatyzacji KWK ,JPniówek" przynosi wymier-
ny efekt ekonomiczny tak dzięki taniemu, miejscowemu paliwu uzyskanemu niejako 
„przy okazji" wydobycia węgla, jak podwójnemu skojarzeniu energia elektryczna - cie-
pło - zimno oraz możliwości pracy członu chłodniczego przy postoju silnika (możli-
wość zasilania chłodziarek absorpcyjnych z kotłowni gazowej). 
Właściwe wkomponowanie silników gazowych w układy elektroenergetyczne i ciepło-
wnicze kopalń pozwala maksymalizować produkcję energii, która jest w całości zuży-
wana na potrzeby kopalni ograniczając tym samym zakup energii z zewnątrz i popra-
wiając średnią cenę zakupu energii obcej. 
Stosowany w JSW S.A. sposób rozliczenia kosztów produkcji układu skojarzonego 
i ustalania cen poszczególnych rodzajów energii pozwala z jednej strony uzyskać ko-
palni cenę zakupu poniżej ceny energii dostarczonej z dotychczasowych źródeł a produ-
centowi uzyskiwać cenę zbytu umożliwiającą szybką spłatę zaciągniętych kredytów in-
westycyjnych. 
Dotychczasowa praca układów skojarzonych opartych na silnikach gazowych pozwoliła 
wykorzystać znaczące ilości gazu ujętego odmetanowaniem, w roku 2000-12878,8 
tys.m^ CH4 a w roku 2001 - 21714,4 tys. m^ CH4, który to gaz w przypadku braku tych 
inwestycji zostałby wyemitowany do atmosfery. 
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Coal-bed methane as fuel in cogeneration combined energy-cooling 
installations - element of JSW S.A. energy supply 

Abstract 

In paper resources of coal-bed methane in mining field of JSW S.A. (with consideration of 
closed mines), specification of its occurrence as well as methods and technical capabilities of 
gas extraction during mining works are presented. On the instance of installations performed in 
the period 1999-2001 dynamics of growth in methane utilization is shown. Investment of gas 
engines TBG 632 V16 instalation for exploitation of coal-bed methane for electric energy, heat 
and coolness production in central air conditioning system (realization in "Pniówek" mine) is 
presented. Paper introduces also analysis of experiences in move reliability, construction cor-
rectness, achieved work-parameters and energetic efficiency of gas engines and the whole co-
generation energetic installations. In according to data about costs and incomes got from sold 
production economical result in the period 1999-2001 is shown. This paper presents the way of 
fitting producing units into electro-energetic and heating installations of mines, way of fuel 
supply and interdependences between unit-price in external electric energy (GZE S.A.) and 
heat (SEJ S.A.) suppliers and sell-pice achieved from production in cogenerated installations. 
Method of mutual accounts between mine and supplier, which makes possible quick pay off of 
credit incurred for investment realization with relatively low coolness price is shown on the in-
stance of cogenerated installation of energy-cooling central air conditioning in "Pniówek" 
mine. In summary a role of production achieved from coal-bed methane in mines supply in en-
ergy, its affect on decreasing unit-price of purchase energetic carriers and lowering costs bore 
by mines for de-methane as a result of incomes gained from gas selling is shown. 

Recenzent: prof, dr hab. int. Nikodem Szlązak 
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Analiza parametrów fal podmuchowych generowanych wybuchem 
górniczych materiałów wybuchowych 

Słowa kluczowe 

materiały wybuchowe górnicze - fale podmuchowe 

Streszczenie 

W pracy przedstawiono wyniki badań i analizę parametrów fal podmuchowych generowa-
nych wybuchem górniczych materiałów wybuchowych. Badania porównawcze przeprowadzo-
no dla emulsyjnych materiałów wybuchowych (MWE) i dynamitów. W pomiarach wykorzys-
tano czujniki ciśnienia o konstrukcji zapewniającej pomiar nadciśnienia w fali przechodzącej. 
Przeprowadzono analizę uzyskanych wyników pomiarów eksperymentalnych i obliczenia 
numeryczne pola ciśnień w sąsiedztwie ładunków materiału wybuchowego. Wyniki pomiarów 
i obliczeń numerycznych wskazują, że lepszym od doświadczalnego pomiaru prędkości deto-
nacji wskaźnikiem „siły" materiału wybuchowego jest wartość nadciśnienia fali podmuchowej. 

1. Wstęp 

Przebieg procesu detonacji w nieidealnych materiałach wybuchowych (MW), do których 
należą prawie wszystkie górnicze MW, jest zjawiskiem szczególnie złożonym. Wynika to 
z faktu, że ich poszczególne komponenty mają odmienne właściwości wybuchowe i fizykoche-
miczne. Ma to decydujący wpływ na stopień przemiany podstawowych składników nieideal-
nych materiałów wybuchowych w fali detonacyjnej i w fali rozrzedzenia. Dlatego wartość 
prędkości detonacji nieidealnych mieszanin wybuchowych nie jest kryterium na podstawie 
którego można określić jej^walory energetyczne [Omellas, 1982]. Również stosowane dotych-
czas standardowe metody pomiaru zdolności do wykonania pracy (wydęcie w bloku Trauzla, 
wahadło balistyczne) nie pozwalają uzyskać rzeczywistych wyników ilustrujących potencjał 
energetyczny MW, ze względu na stosowanie niewielkich ilości próbek pomiarowych [Persson 
iin., 1994]. 

Dlatego w niniejszej pracy, będącej kontynuacją wcześniejszych publikacji [Paszula i in., 
2002, Paszula i in., 2002], zaproponowano do określania zdolności do wykonania pracy meto-
dę pomiaru nadciśnienia fal podmuchu generowanych w powietrzu w wyniku detonacji ładun-
ku MW [Report AASTP-4, 1998]. Badania przeprowadzono dla czterech MWE typu LWC 
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oraz dwóch dynamitów. Wykonano również pomiary prędkości detonacji testowanych górni-
czych MW. Badania eksperymentalne uzupełniono o obliczenia numeryczne pola ciśnień 
w obszarze oddziaływania fali podmuchu. 

2. Badania eksperymentalne 

2.1. Badane materiały 

Do badań wytypowano cztery materiały wybuchowe emulsyjne i dwa dynamity, których 
ogólny skład i podstawowe parametry energetyczne przedstawiono w tablicy 2.1. 

W pierwszym etapie badań ładunki emulgitów o masie 500 ± 5 g i średnicy ok. 80 mm, 
umieszczano na stanowisku badawczym w odległości 1 m od czujnika pomiarowego. W dru-
giej części przeprowadzono badania jednego emulgitu i dwóch rodzajów dynamitu w ładun-
kach o masie około 450 ± 5 g oraz średnicy 36 mm. Parametry energetyczne badanych materia-
łów wybuchowych obliczono zgodnie z normą BN-80-6G91-42. 

Tablica 2.1. Skład i parametry energetyczne badanych materiałów wybuchowych 
Table 2.1. Composition and energetic parameters of testing explosives 

Parametr M W 
Nazwa materiału wybuchowego 

Parametr M W MWE Dynamity Parametr M W 
LWC AN 20 ALAN 1 ALAN 2 ALAN 3 10G5H 20G5H 

1—1 Oi) 
"BŁ 
O 
TS 
c/D 

Azotany 86,90 84,26 84,55 84,48 62,0 68,8 1—1 Oi) 
"BŁ 
O 
TS 
c/D 

Nitroestry - • — - 25,0 22,0 
1—1 Oi) 
"BŁ 
O 
TS 
c/D 

Giin - 2,07 4,00 5,00 • -

1—1 Oi) 
"BŁ 
O 
TS 
c/D 

Woda 3,65 4,02 3,53 3,27 • 

1—1 Oi) 
"BŁ 
O 
TS 
c/D 

Inne 9,44 9,65 7,95 7,25 13,0 9,2 
Gęstość MW, fkg/m^] 1100 1100 1100 1100 1620 1550 
Zdolność do wykonania pracy, [cm^] - - 329 310 360 -

Ciepło wybuchu, [kJ/kg] 3372,68 3640,60 4096,85 4307,29 • -

Temperatura wybuchu, [K] 2539 2668 2901 3006 - -

Ciśnienie wybuchu, [MPa] 942,93 953,65 1000,78 1021,13 - -

Idealna praca wybuchu, [kJ/kg] 2822,09 3046,38 3411,74 3581,13 - -

2.2. Pomiar nadciśnienia fali podmuchu i prędkości detonacji 

Pomiary nadciśnienia fali podmuchowej realizowano za pomocą czujnika ciśnienia PCB 
Piezotronics, Inc serii 137A21. Czujnik ten dzięki swojej konstrukcji pozwala na zarejestrowa-
nie nadciśnienia fali przechodzącej (ślizgającej się po powierzchni roboczej czujnika). Czujniki 
ciśnienia tej firmy są czujnikami elektromechanicznymi przetwarzającymi ciśnienie (stosunek 
działającej siły do powierzchni elementu czyimego czujnika) na proporcjonalny sygnał napię-
ciowy. Wyjściowy sygnał napięciowy uzyskiwany jest dzięki wykorzystaniu efektu piezoelek-
trycznego. W tablicy 2.2 przedstawiono dane tecłmiczne czujnika ciśnienia wykorzystywanego 
w pomiarach ciśnienia fal uderzeniowych. 
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Tablica 2.2. Parametry techniczne czujnika PCB wykorzystywanego w pomiarach 
Table 2.2. Technical parameters of used PCB pressure gauge 

Parametr 
Jednostka 

miary 
Czujnik I37A21 

Zakres pomiarowy [MPa] 34,50 
Rozdzielczość [kPa] 0,69 

Czułość [mV/kPa] 0,145 
Częstotliwość rezonansowa kHz >500 

Współczynnik czułości temp. [%rc] <0,054 
Element czuły materiał kwarc 

Diafragma materiał inwar 

Czujniki były zamontowane w gniazdach umocowanych do ścian bunkra. Odległości czuj-
nika i ładunku od ścian i podłoża bunkra były wystarczające aby zabezpieczyć się przed wpły-
wem fal odbitych na rejestrowane przebiegi ciśnienia. Schemat układu przedstawiono na rys. 
2.1. Określano ciśnienia maksymalne w fali uderzeniowej. Ładunki emulsyjnych materiałów 
wybuchowych inicjowano za pomocą zapalników elektrycznych ERG, natomiast ładunki dy-
namitów za pomocą zapalnika ERG i detonatora heksogenowo-glinowego. Prędkość detonacji 
mierzono za pomocą metody czujników zwarciowych. 

r 
A A O t t 

0 0 a H 0 0 H s 
A A O t t 

0 0 a H 0 0 H s 
A A 

O t t 
0 0 a H 0 0 H s 
O t t 
0 0 a H 0 0 H s 

Rys.2.1. Schemat układu pomiarowego. 1 - ładunek badanego materiału wybuchowego; 2 - czujnik 
ciśnienia PCB; 3 - wzmacniacz sygnału PCB; 4 - oscyloskop; r - odległość od ładunku do czujnika 
Fig. 2.1. Experimental set up. 1 - explosive charge; 2 - pressure gauge; 3 - PCB signal conditioner; 

4 - digital oscilloscope; r ~ distance from explosive charge to pressure gauge 

3. Wyniki pomiarów i dyskusja 

Na rys. 3.1 przedstawiono przykładową rejestrację nadciśnienia fali podmuchu 
generowanej w powietrzu uzyskaną dla ładunku materiału wybuchowego LWC AN 20 o masie 
500 g i gęstości 1226 kg/m^ w odległości 1 m od ładunku. Na podstawie zarejestrowanego 
przebiegu nadciśnienia określano maksymalne nadciśnienie w piku. W tablicy 3.1 
przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów nadciśnienia i prędkości detonacji uzyskane dla 
badanych MW. 
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Rys. 3.1. Przebieg nadciśnienia dla ładunku LWC AN 20 
Fig. 3.1. Overpressure vs time diagram for LWC AN 20 explosive 

Tablica 3.1. Wyniki pomiaru prędkości detonacji i nadciśnienia fali podmucłiu 
Table 3.1. Detonation velocity and overpressure for testing explosives 

Nazwa M W 
/ 

Średnica, [mm Gęstość, kg/m^ D, [m/s Nadciśnienie, [MPa] 

LWC AN 20 80 

1037 3820 -

LWC AN 20 80 

1040 3840 -

LWC AN 20 80 
1066 - 0,39 + 0,05 

LWC AN 20 80 
1090 3940 -

LWC AN 20 80 

1100 4040 • • 

LWC AN 20 80 

1226 - 0,28 ±0 .01 

ALAN I 80 
1060 - 0,42 ± 0,04 

ALAN I 80 
1240 - 0,41 ± 0 , 0 4 

ALAN 2 80 

1030 - 0,33 ± 0,03 

ALAN 2 80 
1060 3820 -

ALAN 2 80 1120 3890 -ALAN 2 80 
1126 - 0,29 + 0,03 

ALAN 2 80 

1370 3320 • 

ALAN 3 80 

1030 3750 

ALAN 3 80 
1100 3890 • 

ALAN 3 80 
1120 - 0,26 ± 0,03 

ALAN 3 80 

1190 3880 

ALAN 3 36 
1115 3840 0,87 ± 0,05 

ALAN 3 36 1200 3780 0,56 ± 0,05 ALAN 3 36 
1250 3520 0,45 ± 0,05 

10G5H 36 1620 6115 0,94± 0,01 
20G5H 36 1550 5550 0,67 ± 0,05 
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Wszystkie uzyskane wyniki dla ładunków o średnicy 80 mm i masie 500 g przedstawiono 
w postaci wykresów na rys. 3.2 i 3.3. Jak widać na rys. 3.2 eksperymentalne wyniki prędkości 
detonacji pozwalają uszeregować badane materiały wybuchowe w następującej kolejności (od 
największej do najmniejszej prędkości): LWC AN 20 - ALAN 2 - ALAN 3. Jest to kolejność 
odwrotna do parametrów energet>'cznych takich jak ciepło wybuchu i ciśnienie wybuchu. 

Jest to zrozumiałe jeśli weźmie się pod uwagę, że glin tylko w niewielkiej ilości przere-
agowuje w strefie reakcji. W związku z tym zachowuje się praktycznie jak dodatek inercyjny, 
który nagrzewa się, a przereagowuje dopiero za płaszczyzną Chapmana - Jouget'a po zmiesza-
niu z produktami wybuchu. Straty energii cieplnej na nagrzanie pyłu aluminiowego w konsek-
wencji prowadzą do obniżenia parametrów detonacji (w tym również prędkości detonacji). 
Nagrzane w strefie reakcji aluminium utlenia się co zwiększa wyraźnie sumaryczny efekt 
cieplny. Widoczne to jest na wykresie nadciśnienia fali podmuchu w funkcji gęstości przed-
stawionym na rys. 3.3. Jak widać dla części badanych ALAN-ów zmierzone ciśnienie jest 
wyższe niż uzyskane dla materiału LWC AN 20, który nie zawiera dodatku aluminium. Co za 
tym idzie pomiar nadciśnienia fali podmuchowej pozwala uszeregować materiały wybuchowe 
w sposób bliższy rzeczywistości. 
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Rys. 3.2. Zależność prędkości detonacji od gęstości badanych materiałów wybuchowych 
Fig. 3.2. Detonation velocity v: density for testing explosives 
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Rys. 3.3. Zależność nadciśnienia fali podmuchu od gęstości badanych materiałów wybuchowych 
Fig. 3.3. Overpressure vs density for testing explosives 

Na rysunku 3.4 przedstawiono wyniki pomiaru prędkości detonacji materiałów wybucho-
wych elaborowanych w ładunkach o średnicy 36 mm. Jak widać, wartości prędkości detonacji 
uzyskane dla dynamitów zdecydowanie przewyższają te wartości dla materiału wybuchowego 
emulsyjnego o około 30%. Wskazywałoby to, że dynamity posiadają zdecydowanie wyższe 
parametry energetyczne. Jednak analiza uzyskanych wyników pomiaru nadciśnienia fali pod-
muchu uzyskana dla tych materiałów (rys. 3.5) wskazuje, że wykorzystany w badaniach 
ALAN 3 pozwala uzyskać parametry fali podmuchowej w powietrzu zbliżone co do wartości 
do dynamitów. Może to v^nikać z faktu, że część egzotermicznych reakcji pomiędzy produk-
tami wybuchu zachodzi poza strefą fali detonacyjnej, a co za tym idzie nie ma wpływu na 
prędkość detonacji. Reakcje te (w szczególności reakcje utleniania proszku aluminium), mają 
wpływ na ogólny efekt energetyczny działania materiałów wybuchowych i w konsekwencji 
dłużej podtrzymują falę uderzeniową generowaną w chwili wybuchu. 
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Rys. 3.4. Prędkości detonacji dla badanych materiałów detonowanych w ładunkach o średnicy 36 mm 
Fig. 3.4. Detonation velocity for 36 mm diameter charges 

Rys. 3.5. Nadciśnienie dla materiałów detonowanych w ładunkach o średnicy 36 mm 
Fig. 3.5. Overpressure for 36 mm diameter charges 

Jak widać, pomimo zdecydowanej przewagi badanych dynamitów nad emulsyjnymi mate-
riałami wybuchowymi jeżeli chodzi o prędkość detonacji, efekt działania MWE (powietrzna 
fala podmuchu) jest porównywalny do uzyskiwanego dla dynamitów. 
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4. Numeryczna analiza pola wybuchu 

Porównanie parametrów fal podmuchowych generowanych przez różne rodzaje ładunków 
nastąpić może na drodze ekspei-ymentalnej bądź poprzez analizę numeryczną. Na rys. 4.1 
przedstawiony został rozkład ciśnienia wygenerowany na odległości 1 m wybuchem ładunku 
o masie 500 g. Przedstawiany rozkład ciśnienia określony został numerycznie przy 
wykorzystaniu pakietu programowego przeznaczonego do analizy numerycznej parametrów fal 
uderzeniowych i detonacyjnych generowanych w reaktywnych zawiesinach gazowych 
Papliński 1999]. Algorytm zastosowany w programie dobrze opisuje oddziaływanie na 

otaczający ośrodek produktów wybuchu jednorodnych materiałów wybuchowych, takich jak 
plastyczne materiały wybuchowe na bazie heksogenu, pentryt, tetryl, trotyl. W tych 
materiałach, strefa detonacji jest wąska, i praktycznie, w płaszczyźnie Chapmana - Jougueta 
osiągane jest pełne przereagowanie materiału. Stąd, parametry fali uderzeniowej w sposób 
bezpośredni odpowiadają parametrom detonacji. 
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Rys. 4.1. Rozkład ciśnienia w fali w>'generowanej wybuchem ładunku skondensowanego 
materiału wybuchowego po osiągnięciu przez czoło fali odległości I m. 

mMW = 0,5 kg; Qv = 2,82209 MJ/kg 
Fig. 4.1. Pressure profile for the blast wave that reached the 1 m distance 

W górniczych materiałach wybuchowych detonacja ma zwykle charakter nieidealny, część 
półproduktów doreagowuje za płaszczyzną Chapmana Jougueta. Ta dodatkowo wydzielona 
energia nie wnosi bezpośredniego wkładu do skoku ciśnienia osiąganego na czole fali 
uderzeniowej. Jakkolwiek jest obecna w fali podmuchu, zwiększając wartość impulsu z jakim 
fala oddziaływuje na obciążany ośrodek W przypadku przedstawianym na rysunku 4.1 
przyjmowano, że fala uderzeniowa generowana jest z energia wynosząca 2,82209 MJ/kg, co 
odpowiada idealnej pracy wybuchu dla materiału LWC AN 20 (por. tablica 2.1). Otrzymana 
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całkowita wartość ciśnienia na czole fali uderzeniowej wynosi 0,45 MPa (por. rys. 4.1), co 
odpowiada nadciśnieniu Ap = 0,35 MPa. Jest to wartość większa niż otrzymana 
eksperymentalnie (rys. 3.1). 

Stosowany pakiet programowy oparty jest na algorytmie numerycznym o podwyższonej 
dokładności, do opisu właściwości powietrza wykorzystywane jest rzeczywiste równanie 
stanu, ze zmiennym wykładnikiem politropy. Właściwości produktów detonacji opisywane są 
justyfikowanym empirycznie równaniem stanu JWL. W obliczeniach wykonywanych dla 
różnych ładunków wybuchowych, uzyskano bardzo dobrą zgodność wyznaczonych 
parametrów powietrznych fal uderzeniowych z danymi eksperymentalnymi, w przypadku 
jadań prowadzonych dla jednorodnych materiałów wybuchowych. 

Natomiast w odniesieniu do górniczych materiałów wybuchowych, tak jak to 
przedstawiono na rys. 4.1 dla materiału LWC AN 20, otrzymywane wartości ciśnienia 
(nadciśnienia) na czole fali uderzeniowej są zwykle nieco niższe niż wynikałoby to z całkowite 
wielkości energii wydzielanej w czasie przemiany wybuchowej. Jest to związane z tym, że 
w przypadku materiałów górniczych, które są heterogenicznymi mieszaninami wybuchowymi, 
wydzielanie energii następuje w dłuższym przedziale czasu, niż w przypadku jednorodnych 
materiałów wybuchowych (które są m,odelowane w num.erycznym pakiecie programowym.). 
Energia wydzielona po wygenerowaniu fali uderzeniowej zwiększa impuls fali podmuchowej, 
nie uwidacznia się natomiast w sposób bezpośredni, w wielkości skoku ciśnienia jaki może być 
zaobserwowany na froncie fali. 

Połączenie analiz teoretycznych i badań eksperymentalnych pozwala na pogłębienie 
rozpoznania właściwości fal obciążenia generowanych w otaczającym ośrodku wybuchem 
górniczych materiałów wybuchowych. Zagadnienia te będą przedmiotem dalszych prac 
autorów. 

5. Wnioski 

Przedstawiona w pracy metodyka pomiaru nadciśnienia fali podmuchu pozwala 
stosunkowo łatwo uzyskać parametr fizyczny, według którego można uszeregować materiały 
wybuchowe ze względu na ich „siłę" w sposób bliższy rzeczywistości, inaczej niż prędkość 
detonacji. Dlatego też naszym zdaniem dla materiałów wybuchowych nieidealnych, dla 
których standardowe próby określania zdolności do wykonania pracy (próby Trauzla i metoda 
wahadła balistycznego) nie mogą zostać zastosowane, należy dążyć do wprowadzenia innych 
metod określania zdolności do wykonania pracy. Doskonałą metodą określenia 
energetyczności materiałów wybuchowych nieidealnych jest pomiar zdolności do wykonania 
iracy za pomocą testu wybuchu podwodnego. Test ten pozwala uzyskać parametr fizyczny 
(energię wybuchu), który w bardzo dobry sposób określa potencjał materiału wybuchowego. 
Według autorów pracy konieczne jest opracowanie metodyki, i procedur pozwalających na 
wprowadzenie tego testu do badania zdolności do wykonania pracy nieidealnych materiałów 
wybuchowych. Działania takie zostały podjęte w Wojskowej Akademii Technicznej v.'e 
współpracy z firmą „BiasteKpol" z Duninowa. Obecnie prowadzone są wstępne prace związane 
z projektem badawczym finansowanym przez KBN. Jednak ze względów praktycznych dobrą 
i prostą metodą określania „siły" materiału wybuchowego jest pomiar nadciśnienia fali 
podmuchu generowanej przez ładunki badanego materiału wybuchowego w powietrzu. 
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Analysis of blast waves parameters of mining explosives 

Abstract 

In this paper analysis of blast waves parameters of mining explosives were discussed. 
Measurements by comparison for emulsive explosives and dynamites were done. Blast pres-
sure probe (PCB 137A) was used in measurements. Analysis of experimental data and numeri-
cal calculation of pressure field near explosive charge shows that better parameters of explo-
sive power is overpressure of blast waves than detonation velocity. 
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Wpływ przestojów frontu eksploatacyjnego na przebieg procesu 
przemieszczeń i deformacji górotworu w świetle wyników obserwacji 

Słowa kluczowe 

wpfyw eksploatacji — prędkość eksploatacji - przestoje frontów - obniżenia i deformacje 
terenu 

W oparciu o pomiary geodezyjne i tensometryczne przeprowadzone na kopalniach „We-
soła" i „Ziemowit" przeanalizowany został wpływ przestojów frontów ścianowych na przebieg 
dobowych przyrostów (prędkości) przemieszczeń pionowych i odkształceń poziomych po-
wierzchni. Stwierdzono bardzo szybkie ujawnianie się skutków zatrzymań i uruchomień frontu 
w czasie nie przekraczającym jednej doby dla obniżeń, względnie dwóch dób (dla odkształceń 
poziomych) oraz dużą ich intensywność. Skutki te przejawiają się dużymi zmianami dobowych 
przyrostów przemieszczeń i odkształceń, których wartości w wyniku zatrzymania frontu ma-
leją do 10-30 % maksymalnych wartości a następnie po uruchomieniu frontu wzrastają kilka-
krotnie w krótkim czasie. 

1, Przebieg i wyniki badań 

W artykule przedstawiona zostaje część wyników dokumentujących wpływy na powierzch-
nię dwu eksploatacji ścianowych prowadzonych w zbliżonych warunkach, jedna na kopalni 
„Wesoła", druga na kopalni „Ziemowit". Eksploatacje te miały pozwolić na dokładne: 
1) udokumentowanie intensywności dobowych zmian przyrostów przemieszczeń pionowych 

Aw [mm/dobę] oraz przyrostów odkształceń poziomych Ae [mm/m/dobę] powodowanych 
przestojami frontów ścianowych, 

2) określenie opóźnienia czasowego występowania tych zmian po zatrzymaniach 
i uruchomieniach frontów. 
W obu przypadkach prowadzone były pomiary geodezyjne przemieszczeń pionowych i od-

kształceń poziomych przez zespół pracowników Katedry Ochrony Terenów Górniczych Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pod kierunkiem E. Popiołka oraz pomiary tensome-
tryczne odkształceń poziomych przez zespół pracowników Instytutu Mechaniki Górotworu 
PAN w Krakowie pod kierunkiem J.Gustkiewicza. Szczegóły dotyczące aparatury i techniki 
pomiarowej znajdują się w naszej pracy z roku 2002 [Cygan J. i in. 2002". 

121 

mailto:popioIek@uci.agh.edu.pl


Knothe S., Popiołek E.: Wpływ przestojów frontu eksploatacyjnego na przebieg 

Tablica 1.1. Parametry i warunki w jakich prowadzono eksploatację górniczą 
Table 1.1. Parameters and conditions in which the exploitation was run 

K W K „Wesoła" K W K „Ziemowi t " 
Pokład 308 207 
Ściana 104 719 
Grubość pokładu 2.6 - 3.0 m; śr. 2.9 m 2.7 - 3.1 m; śr. 3.0 m 
Głębokość śr. 405 m 350 440 m 
Długość ściany 240 m 235 250 m 
Wybieg ściany 1170m 1750 m 
Średni postęp frontu* 7.8 m/dobę 4.1 m/dobę 
Nadkład: 
U czwartorzęd Piaski, gliny; 10 m Piaski, gliny; 1 0 - 2 5 m 
# trzeciorzęd Iły; 105 m Iły; 1 0 - 2 1 0 m 
# trias Margle, wapienie; 15 m Margle, wapienie; 10 - 50 m 

Geodezyjne linie obserwacyjne w obu przypadkach zostały zastabilizowane symetrycznie 
nad frontami ścianowymi, równolegle do kierunku przebiegu eksploatacji i w odległości od 
początkowej i końcowej krawędzi pola eksploatacji zabezpieczającej przed dodatkowymi od-
działywaniami. 
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Rys. I. I. Szkic usytuowania linii obserwacyjnych, geodezyjnych 
i tensometrycznych nad ścianą 104 KWK „Wesoła" 

Fig. 1.1. The orientation of the observation lines above the wall no: 104 the Wesoła Coal Mine 
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Rysunek 1.1 przedstawia usytuowanie geodezyjnej i tensometrycznej linii pomiarowej nad 
ścianą w pokładzie 308 kopalni „Wesoła". Niestety, warunki terenowe (gęsty las) uniemożli-
wiły stabilizację linii blisko siebie. Linia geodezyjna składała się z 20 baz o długościach ok. 10 
m, natomiast linię tensometryczną stanowiło 10 tensometrów o bazach długości 4 m. 

Rysunek 1.2 przedstawia usytuowanie linii geodezyjnej i blisko niej położonej linii tenso-
metrycznej, co umożliwiły korzystne warunki terenowe (dukt leśny). Linie geodezyjne składają 
się z 17 baz pomiarowych o długościach ok. 10 m, natomiast linia tensometryczną składa się 
z 10 tensometrów strunowych 4-metrowych. 
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Rys. 1.2. Szkic usytuowania hnii obserwacyjnych geodezyjnej 
i tensometrycznej nad ścianą KWK „Ziemowit" 

Fig. 1.2. The orientation of the observation lines above the wall 719 on the Ziemowit Coal Mine 

Uzyskane wyniki przeprowadzonych pomiarów okazały się bardzo interesujące 
i w przeważającej części przydatne dla osiągnięcia założonego celu. 

W przypadku pomiarów geodezyjnych wyniki pomiarów niwelacyjnych należy uznać 
w pełni za zadawalające dla wyznaczenia dobowych przyrostów obniżeń Aw, czyli prędkości 
osiadania y^ [m/dobę] z dużą dokładnością. Pomiary dokonywane codziennie pozwoliły na 
odtworzenie wpływu przestojów frontu ścianowego na przebieg procesu przemieszczeń pio-
nowych powierzchni. Natomiast dokładność pomiarów odległościowych okazała się zbyt małą 
dla określenia dziennych zmian odkształceń poziomych Ae, których wartości nie przekraczały 
0,1 mm/m/dobę. 

W przypadku pomiarów tensometrycznych okazało się, że jedynie część uzyskanych wyni-
ków jest miarodajna dla zobrazowania wpływu przestojów frontu, a mianowicie pomiary do-
konywane w czasie, gdy obszar na którym zainstalowane były tensometry podlegał odkształce-
niom ściskającym. Pomiary te, dokonywane co 3 godziny, pozwoliły na wyznaczenie dobo-
wych przyrostów odkształceń poziomych z dokładnością poniżej 0,01 mm/m/dobę. Natomiast 
wskazania tensometrów w okresie, gdy teren podlegał odkształceniom rozciągającym należy 
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uznać za niereprezentatywne, co przypuszczalnie należy przypisać w części sposobowi insta-
lowania tensometrów w gruncie. 

Analizę wpływów przestojów frontu ścianowego na przebieg procesu przemieszczeń i od-
kształceń powierzchni terenu oparto, uwzględniając ocenę przydatności przeprowadzonych 
pomiarów, o stwierdzone pomiarami geodezyjnymi dzienne przyrosty przemieszczeń piono-
wych oraz o dzienne przyrosty odkształceń poziomych stwierdzone pomiarami tensometrycz-
nymi. Analiza ta wykazuje okresowe zmiany wartości tych wskaźników - przyrostów dobo-
wych - Aw i Ae odpowiadające ściśle okresowym (sobotnio-niedzielnym) przestojom frontu 
ścianowego i występujące z minimalnym opóźnieniem. 

Bardzo wyraźne i z dużą regularnością występowały te zmiany w KWK „Wesoła". Przy-
kładowo przebieg dobowych zmian przyrostów obniżeń Aw punktu nr 4 i zmian dobowych 
przyrostów odkształceń poziomych Ae pomierzonych tensometrem nr 1 przedstawiony został 
na rys. 3 (punkt nr 4 i tensometr nr 1 znajdowały się w przybliżeniu w jednakowych odległo-
ściach od postępującego frontu ścianowego). 

Wartości przyrostów obniżeń w wyniku zatrzymania frontu spadają kilkakrotnie, najwięk-
szy spadek obserwowano w okresie najintensywniejszych ruchów terenu, po przejściu frontu 
i jego oddaleniu się na odległość od 90 do 170 m, a więc na odległość wynoszącą około 0,5 do 
0,9 promienia zasięgu wpływów głównych (0,5r do 0,9r). Maksymalne wartości przyrostów 
obniżeń po zatrzymaniu frontu ścianowego spadały o 73-85% (z 0,024 m/dobę do 0,007 
m/dobę czy z 0,025 m/dobę do 0,005 m/dobę), a nawet o 90% (z 0,023 m/dobę do 0,0024 
m/dobę). Spadek rozpoczynał się w pierwszej dobie po zatrzymaniu (w sobotę) frontu i trwał 
około 2 doby, do pierwszego dnia od jego uruchomienia (czyli do poniedziałku). 

Uruchomienie frontu ścianowego powodowało w krótkim czasie, nie przekraczającym jed-
nej doby, wzrost wartości dobowych przyrostów obniżeń, trwający około 3 doby. Maksymalny 
dobowy przyrost obniżenia, odpowiadający przyrostowi przy ciągłym postępie frontu, był 
osiągany w 3-4 dniu wznowienia eksploatacji (a więc w środę - czwartek) a jego wartość była 
7 do 11 razy większa od najmniejszej wartości, która była reakcją na zatrzymanie frontu. 

Zmiany, jakim podlegały odkształcenia poziome w odpowiedzi na przestoje frontu (rys. 
1.3) miały ten sam charakter jak zmiany przemieszczeń pionowych. Wartości dobowych przy-
rostów odkształceń poziomych zmieniały się w sposób następujący: 
- maksymalne wartości przyrostów odkształceń poziomych występowały w drugim dniu 

przerwy (w niedzielę) a więc 36-48 godzin po zatrzymaniu frontu ścianowego. Wartości te 
w kolejnych tygodniach po przejściu frontu wzrastały od 0,047 mm/m/dobę do 0,078 
mm/m/dobę; 

- po zatrzymaniu frontu wartości przyrostów odkształceń poziomych zaczynały maleć o 88 -
97% (średnio o 92%) do wartości 0,002 - 0,009 mm/m/dobę (średnio 0,005 mm/m/dobę). 
Te najmniejsze wartości występowały w drugim lub trzecim, rzadziej w pierwszym dniu od 
podjęcia eksploatacji; 

- po uruchomieniu frontu ścianowego, z opóźnieniem 0,5 do 2,5 doby, następował wzrost 
wartości przyrostów od 0,02 mm/m/dobę do 0,072 mm/m/dobę, średnio o 0,05 mm/m/dobę, 
a więc 7-krotnie, przy czym w jednej z badanych przerw przyrost odkształcenia wzrósł 
prawie 17-krotnie. 
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Rys. 1.3. Przebieg dobowych przyrostów odkształceń poziomych - tensometr nr 1 (góra) 
i obniżeń - punkt 4 (dół), KWK ,,Wesoła". 

Fig. 1.3. Daily increases of horizontal deformations - extensometer no. 1 (top) and subsidences 
- point 4 (bottom). Hard Coal Mine "Wesoła". 
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Podobnie jak w przypadku przyrostów obniżeń, tak i w przypadku przyrostów odkształceń 
zmiany następowały nadzwyczaj regularnie i odpowiadały charakterem przebiegowi zmian 
przyrostów obniżeń, z tym że czas początku reakcji na przyczynę (zatrzymanie frontu, uru-
chomienie frontu) w przypadku odkształceń poziomych był dłuższy (rys. 1.3) i wynosił około 
1-2 doby. 

Po zatrzymaniu frontu ścianowego w piątek, przyrosty dobowe odkształceń poziomych 
trwały jeszcze przez całą sobotę i zaczynały maleć dopiero w niedzielę. Okres zmniejszania 
przyrostów dobowych trwał zwykle 3 - 3,5 doby do wtorku, względnie środy, mimo urucho-
mienia frontu w poniedziałek. 

Po uruchomieniu frontu (w pierwszym dniu tygodnia) proces wyhamowywania dobowych 
przyrostów odkształceń poziomych trwa do drugiego - trzeciego dnia tygodnia (do wtorku -
środy), kiedy to następuje reakcja na uruchomienie frontu i wartości przyrostów odkształceń 
zaczynają wzrastać. Wzrost ten trwa do drugiego dnia przerwy eksploatacyjnej (do niedzieli), 
w którym następuje zmiana znaku przyrostu. 

Cechą charakterystyczną przebiegu procesu jest dłuższy czas reakcji odkształceń pozio-
mych na przyczynę (zatrzymanie - uruchomienie frontu) niż czas reakcji przyrostów obniżeń. 
Czas ten nie wystarcza na oełne uiawnienie się skutków ¡ednei z przyczyn, np. zatrzymania 

^ * w w * V V » w 

frontu, gdyż pojawia się już odpowiedź na drugą przyczynę, czyli ponowne uruchomienie 
frontu. W wyniku obraz rozkładu zachodzących zmian przypomina obraz piły o ostrych zę-
bach. 

Analizując przyrosty odkształceń poziomych, wyznaczane z pomiarów tensometiycznych, 
należy zwrócić uwagę przede wszystkim na przebieg zmian występujących w czasie oraz na 
względne zmiany wartości przyrostów odkształceń, które nie budzą zastrzeżeń. Pewne zastrze-
żenia mogą budzić bezwzględne wartości odkształceń poziomych, które są mniejsze od prze-
widywanych przed rozpoczęciem eksperymentu. 

Ma uwagę zasługuje prawie jednakowy przebieg badanego procesu w całym obszarze ob-
jętym pomiarami. Zmiany dobowych obniżeń poszczególnych reperów przebiegały dokładnie 
w tym samym czasie a wartości ich były bardzo zbliżone (uwzględniające odległość repera od 
frontu ściany). Odnosi się to również do zmian dobowych przyrostów odkształceń poziomych 
wyznaczonych z danych zarejestrowanych przez poszczególne tensometry. Przykładowo na 
rys. 1.4 pokazano przebiegi zmian pomierzonych w punkcie 9 linii geodezyjnej oraz zmian 
zarejestrowanych przez tensometr 8, ostatni w linii pomiarowej tensometrycznej. Porównanie 
z przebiegiem zmian, jakie zarejestrowano na początku linii tensometrycznej (rys. 1.3) wyka-
zuje daleko idącą zbieżność. 

Obserwacje przeprowadzone przez KWK „Ziemowit" nie dały tak jednoznacznego i prze-
konywującego obrazu jak w KWK „Wesoła". Na rysunku 1.5 pokazano przykładowo dobowe 
przyrosty odkształceń poziomych określone przy pomocy tensometru 5 oraz stwierdzone na 
położonym najbliżej tego tensometru punkcie geodezyjnym 206 dobowe przyrosty obniżeń. 

Pomiary obniżeń, mimo że były prowadzone z przerwami, wykazują wyraźnie skutki za-
trzymań i uruchomień frontu. Ich przebieg nie jest jednak tak regularny jak w przypadku KWK 
„Wesoła", a to z powodu znacznych wahań dziennych postępów frontu. Znacznie słabiej 
i nieregularnie zarysowuje się wpływ przestojów frontu na przebieg dobowych przyrostów od-
kształceń poziomych. 
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Rys. 1.4. Przebieg dobowych przyrostów odkształceń poziomych - tensometr nr 8 (góra) 
i obniżeń - punkt nr 9 (dół), KWK "Wesoła". 

Fig. 1.4. Daily increases of horizontal deformations - extensometer no. 8 (top) and subsidences 
- point no. 9 (bottom), Hard Coal Mine "Wesoła". 
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Rys. 1.5. Przebieg dobowych przyrostów odkształceń poziomych - tensometr nr 5 (góra) 
i obniżeń - punkt nr 206 (dół), KWK "Ziemowit". 

Fig. 1.5. Daily increases of horizontal deformations - extensometer no. 5 (top) and subsidences 
- point no. 206 (bottom), Hard Coal Mine " Ziemowit". 
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O ile w KWK „Wesoła" przebiegi zmian wartości dobowych przyrostów odkształceń po-
ziomych zarejestrowane przez wszystkie tensometry wykazują daleko idące podobieństwo, to 
w przypadku KWK „Ziemowit" przebiegi rejestrowane przez poszczególne tensometry różnią 
się między sobą; przykładowo przedstawione na rys. 1.6 przebiegi zarejestrowane tensome-
trami 5 i 7 (odległość między tensometrami 20 m). Przyczyną tego są przypuszczalnie od-
mienne warunki geologiczne oraz nieregularna prędkość postępu frontu ścianowego, średnio 
dwukrotnie mniejsza niż w przypadku KWK „Wesoła". 
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Rys. 1.6. Przyrosty dobowe odkształceń poziomych - tensometr nr 5 (góra) 
i nr 7 (dół) na polu KWK "Ziemowit". 

Fig. 1.6. Daily increases of horizontal deformations - extensometer no. 5 (top) and subsidences 
- point no. 7 (bottom), in the area of Hard Coal Mine " Ziemowit". 

129 



Wpływ przestojów 

Wnioski 

Przeprowadzone badania terenowe skutków zatrzymywań i ponownego urucłiamiania fron-
tów eksploatacji pozwalają na sformułowanie następującycti wniosków: 
1) Wpływy przestojów frontów ścianowych (zatrzymania i uruchomienia) ujawniają się na 

powierzchni w bardzo krótkim czasie, w warunkach KWK „Wesoła" w czasie od 1-szej 
doby do 2-ch dób i trwają od 2-ch dób do 3-ch dób. 

2) Wpływy przestojów przejawiają się dużymi zmianami prędkości (dużymi przyspiesze-
niami) przemieszczeń i odkształceń terenu; w przypadku regularnych przestojów (sobotnio-
niedzielnych) mogą to być zmiany okresowe, którym teren podlega wielokrotnie. 

3) Wpływy przestojów są intensywniejsze w przypadku większych prędkości postępów frontu 
eksploatacji. 

4) Potwierdza się w przypadku prowadzenia eksploatacji pod czułymi obiektami konieczność 
ograniczenia postępów frontu eksploatacyjnego względnie konieczność prowadzenia eks-
ploatacji bez przerw. 

Literatura 

1] Cygan J., Gustkiewicz J., Knothe S., Rogowska J., Popiołek E.: Wstępne wyniki badań nad szyb-
kością ujawniania się wpływów przestojów frontów eksploatacji. Materiały Szkoły Eksploatacji 
Podziemnej, Kraków 2002, 191-211. 

[2] Rogowska J., Knothe S., Popiołek E.: Ustalenie zależności pomiędzy koncentracją wydobycia, 
dynamicznymi wskaźnikami deformacji a uszkodzeniami obiektów wywołanymi eksploatacją 
górniczą. Kraków 1997. Projekt badawczy KBN 9 S60 1015 07 niepublikowany. 

The Influence of Breaks in Mine Exploitation in the Process of the Trans-
locations and Deformations of the Rock Mass, According to our Observa-
tions 

Abstract 

Based on surveying and tensometric measurements carried out in the mines „Wesoła" and 
,Ziemowit" the influence of breaks in exploitation of wall fronts on the daily growth (speed) of 
vertical translocations and horizontal deformations of the surface was analysed. A very fast 
revealing of the influence of stopping and stating again the exploitation within one or two days 
was found, as well as big intensity of these breaks. This influence manifests in great changes of 
annual growths of translocations and deformations, the values of which, as the result of a break 
decrease to 10-30 mm/m and then, after renewing the front grow several times in a short period 
of time. 
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O wpływie prędkości eksploatacji na zagrożenie obiektów budowlanych 

Słowa kluczowe 

prędkość eksploatacji - deformacje powierzchni - obiekty budowlane - naprężenia 

Streszczenie 

Stosowane ostatnio, dla uzyskania wymuszanej względami ekonomicznymi koncentracji 
wydobycia węgla, duże prędkości eksploatacji powodują zmniejszenie ekstremalnych defor-
macji powierzchni, do których dochodzi jednak w krótszym czasie. W efekcie może to spowo-
dować wzrost dodatkowych obciążeń konstrukcji obiektów budowlanych i ich uszkodzeń. 
Przedstawiono pogląd na rozpatrywane zjawisko uwzględniając reologiczne właściwości gó-
lotworu, podłoża gruntowego i konstrukcji budowlanych. Wskazano na przypadki, w których 
ograniczenie prędkości eksploatacji, jako profilaktyki górniczej z uwagi na ochronę obiektów 
budowlanych, jest uzasadnione. 

1. Wprowadzenie 

Względy ekonomiczne powodują potrzebę koncentracji wydobywania kopalin, między in-
nymi poprzez zwiększanie prędkości eksploatacji. Zmniejszeniu ulegają wówczas deformacje 
powierzchni, co z uwagi na ochronę znajdujących się na niej obiektów budowlanych jest zja-
wiskiem korzystnym. Do tych deformacji dochodzi jednak w krótszym czasie, niż w przypadku 
powolnego prowadzenia eksploatacji. Ta ostatnia okoliczność jest z uwagi na ochronę obiek-
tów budowlanych zjawiskiem na ogół niekorzystnym, gdyż w niektórych obiektach, zależnie 
od rodzaju konstrukcji i materiałów konstrukcyjnych, stan naprężenia spowodowany eksploa-
tacją górniczą zależy nie tylko od wartości, ale także od prędkości deformacji podłoża. Koń-
cowy skutek zwiększania prędkości eksploatacji w ochronie obiektów budowlanych jest więc 
efektem nakładania się na siebie wymienionych czynników i ostatecznie może być dla obiek-
tów zarówno korzystny, jak i niekorzystny. Za miarę niekorzystnego wpływu podziemnej eks-
ploatacji górniczej na obiekty budowlane, w aspekcie ich bezpieczeństwa, można uznać dodat-
kowe naprężenia, jakie powstają w konstrukcjach obiektów wskutek oddziaływania eksploata-
cji. Takie „naprężeniowe" podejście do rozpatrywanego zagadnienia zaprezentowano poniżej 
Kwiatek 1997, 2002]. Możliwe jest także podejście „odkształceniowe", szczególnie przydatne 

do oceny odporności na uszkodzenia obiektów na terenach górniczych [Muszyński 1999". 
W referacie przedstawiono wpływ na obiekty budowlane krzywizn i poziomych odkształceń 
powierzcłini w obszarze wypukłej części niecki obniżeniowej, w jej części wklęsłej zjawisko 
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przebiega analogicznie. Rozważania mają charakter porównawczy, a za stan odniesienia przy-
jęto skutki eksploatacji powolnej. 

2. Wpływ prędkości eksploatacji na deformacje powierzchni 

2.1. Koncepcja Teologicznego modelu deformacji powierzchni 

Deformacje powierzchni na terenach górniczych są zjawiskiem reologicznym zarówno 
z uwagi na zmieniający się w czasie stan wywołującej je eksploatacji, jak też z uwagi na pełza-
nie górotworu. Wśród spotykanych opisów tego zjawiska z uwzględnieniem czasu wyróżnić 
należy prace Knothego [Knothe 1953, 1980, 1984], opierające się na założeniu proporcjonalno-
ści prędkości obniżeń powierzchni do niezrealizowanej ich części opóźnionej i nie występowa-
nia obniżeń natychmiastowych. Ze stanowiska reologii jest to równoznaczne z przyjęciem dla 
górotworu modelu ciała Kelvina, W niektórych przypadkach może okazać się, że właściwe jest 
rozszerzenie teorii Knothego poprzez uwzględnienie bardziej złożonych modeli Teologicznych 
[Kwiatek 1997, 2002 ]. Taką możliwość przedstawiono poniżej. 

Rozpatrzono ścianową eksploatację górniczą w płaskim stanie odkształcenia, prowadzoną 
w poziomo zalegającym pokładzie na głębokości //, o grubości g, z prędkością v,-, w czasie t od 
-cx> do To- Wyeksploatowanie elementarnej objętości Ay pokładu w czasie t spowoduje przy-
rost Awa obniżenia punktu A na powierzchni (rys. 2.1) określony dla czasu t>x zależnością: 

(2.1) 

gdzie % jest krzywą wpływów dla punktu A, x(x) przedstawia położenie frontu eksploatacyj-

nego w czasie t , zaś funkcją charakteryzującą pełzanie górotworu, właściwą dla 
przyjętego modelu reołogicznego w opisie obniżeń powierzchni, przy czym powinno być 

(i —ł oo) = 1. Obniżenie punktu A w czasie f > To spowodowane eksploatacją w czasie od 

do To określa w analogii do zasady superpozycji Boltzrnanna [Nowacki 1963] zależność: 

w ( 0 = 

o 

co (2,2) 
—oo 

Uwzględniając w dalszym ciągu, że dV = g v,dT otrzymuje się: 

o 

(2.3) 
—OO 

Funkcja Czi^ charakteryzująca w powyższych zależnościach przebieg zjawiska w cza-
sie, może być określona na podstawie przyjęcia odpowiedniego, stosownie do wyników pomia-
rów terenowych, modelu reołogicznego [Kisiel i Łysik 1966, Kisiel i inni 1982.. 
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Stosując model Kelvina r]G otrzymuje się rozwiązanie przedstawione przez Knothego 

[Knothe 1953]. Opis niecki obniżeniowej uzyskany przy zastosowaniu modelu Zenem 

(Gi -y\\G2 przedstawiono w [Kwiatek 1997], a przy zastosowaniu dwuelementowego szere-

gowego modelu Kehina (rii Gi)-('n2 G2) przedstawiono w [Kwiatek 2002]. Powyżej 

r|,T]i \ r \ 2 o t b l z G,G\ i G2 oznaczają elementy A^^wiona oraz Hooke'a rozpatrywanych modeli. 

A 

Rys. 2.1. Wykres krzywej wpły\vów w odniesieniu do czasu 
Fig. 2.1. Diagram of impact curve with regard to time 

W przedstawionym rozwiązaniu uwzględniono, że zapełnienie przez skały stropowe pozo-
stawionej w pokładzie pustki następuje równocześnie z jej powstaniem. Zjawisko ma taki 
przebieg w przypadku słabych skał stropowych. W przypadku jednak skał mocnych obniżenie 
stropu, będące czynnikiem sprawczym deformacji górotworu, następuje sukcesywnie wraz 
z postępem frontu eksploatacyjnego. Możliwe rodzaje ugięcia stropu w rejonie frontu eksplo-
atacyjnego, w zależności od właściwości skał stropowych, zostały opisane w [Knothe 
i Walaszczyk 2001]. Omawiane zjawisko uwzględnia się w opisie nieustalonej niecki obniże-
niowej poprzez wprowadzenie pozornego opóźnienia wpływów eksploatacji, związanego z tak 
zwanym obrzeżem. 

2.2. Opis nieustalonej niecki obniżeniowej 

Przedstawiono przykładowo zastosowanie dwuelementowego szeregowego modelu Kehina 
o schemacie (rii Gj)-(r i2 G j ) do opisu niecki nieustalonej spowodowanej eksploatacją z zawa-

em stropu, prowadzoną na głębokości H - 480 m , z prędkością = 4,4 m/d , o promieniu 

mproszenia wpływów /- = 210m i końcowym obniżeniu w^ = l , 4 m . Uzyskano zadowala-
ące dopasowanie opisu teoretycznego do wyników pomiarów (rys. 2.2) uwzględniając pozorne 
opóźnienie wpływów eksploatacji równe 11 dni i przyjmując: 

G, G G-
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w^. m A 
1,5- =: 1,4 m 

wyniki pomiarów 

1,0-

0,5-

0,0 
O 50 100 150 200 t, d 

Rys. 2.2. Obniżenia punktu na powierzchni 
Fig. 2.2. Point depressions on the surface 

Wpływ prędkości eksploatacji na kształtowanie się krzywizn i poziomych odkształceń po-
wierzchni charakteryzują współczynniki określające stosunki ekstremalnych wartości tych 
wskaźników deformacji powierzchni przy prędkościach eksploatacji i ŷ  —>Odla części 
wypukłej i dla części wklęsłej niecki obniżeniowej. W szczególności dla części wypukłej niec-
ki stosunek ten określa zależność: 

1 
^ r 

T^Vs r . - i 
e - " (2.4) 

2 

Na rysunku 2.3 przedstawiono kształtowanie się współczynnika , przyjmując przyto-

czone wyżej dane przykładowe. 

0,0 1,0 2,0 12,0 v , , m / d 

Rys. 2.3. Ksztahowanie się współczynnika M 

Fig. 2.3. Shaping of coefficient 

W zastosowanej wersji przedstawionego modelu deformacji powierzchni przyjęto trójkątną 
ę wpływową, co prowadzi do wniosku, że czas t wzrastania krzywizn i poziomych od-
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kształceń powierzcłini od zera do maksymahiej wartości jest równy czasowi przejścia frontu 
eksploatacyjnego przez odcinek równy promieniowi r rozproszenia wpływów, wobec czego: 

r H 
t = — = 

V, tg P 
(2.5) 

gdzie: (3* - kąt zasięgu rozproszenia wpływów. 

3. Wpływ prędkości eksploatacji górniczej na obiekty budowlane 

3.1. Charakterystyka odpowiedzi obiektów na prędkość eksploatacji 

Współdziałanie obiektu budowlanego z podłożem na terenach górniczych stanowi problem 
reologiczny współdziałania ze sobą dwóch ciał o różnych właściwościach reologicznych, 
z których jedno, w rozpatrywanym przypadku podłoże, poddawane jest wymuszonym od-
kształceniom charakteryzowanym krzywiznami i poziomymi odkształceniami przypowierzch-
niowej warstwy gruntu. Równoczesne uwzględnienie reologicznych właściwości zarówno 
konstrukcji obiektu, jak i podłoża jest kłopotliwe. Analiza zjawiska wskazuje jednak na możli-
wość uproszczenia problemu w celach inżynierskich. Polega ono na przyjęciu dla konstrukcji 
Dbiektu cech ciała lepkosprężystego, a dla podłoża, uwzględniając występujące zazwyczaj 
Dodłoże gruntowe i mając na uwadze właściwości reologiczne spotykanych na terenach górni-
:zych gruntów oraz stosowane w nawiązaniu do tych właściwości, reprezentowanych przez 
:zasy relaksacji, długotrwałe deformowanie podłoża obiektów, na przyjęciu cech ciała spręży-
stego o trwałym module odkształcenia. W efekcie tego, rozpatrywane zagadnienie znacznie się 
jpraszcza i sprowadza do uwzględnienia zjawisk reologicznych tylko w konstrukcji obiektów 
budowlanych. W przedstawionych rozważaniach nie uwzględnia się stanów plastycznych 
^ podłożu gruntowym, jak również nie uwzględnia się uszkodzeń konstrukcyjnych elementów 
)biektów budowlanych. 

Stan naprężenia w konstrukcyjnych elementach obiektów budowlanych może w niektórych 
varunkach zależeć nie tylko od końcowych wartości, ale także od prędkości ich odkształcania. 
\by prędkość deformowania podłoża miała wpływ na obiekty budowlane, powinny być speł-
lione następujące warunki, dotyczące ich charakterystyki: 

Schemat statyczny - górnicze deformacje podłoża zmieniają stan naprężenia w obiektach 
budowlanych o niewyznaczalnym schemacie statycznym konstrukcji i tylko wówczas moż-
na oczekiwać, że prędkość eksploatacji może mieć wpływ na ich zagrożenie. W kon-
strukcjach statycznie wyznaczainych, zrealizowanych zgodnie z założeniami obliczenio-
wymi, deformacje podłoża nie zmieniają stanu naprężenia i wobec tego prędkość deforma-
cji podłoża nie ma w tym przypadku istotnego znaczenia. 
Sztywność konstrukcji - zmiana stanu naprężenia spowodowana eksploatacją górniczą 
powoduje odkształcenia konstrukcji zmniejszające wpływ na nie deformacji podłoża. Za-
leżnie jednak od sztywności konstrukcji, rola tych odkształceń może być znacząca lub po-
mijalna, wraz ze wzrostem sztywności dopasowanie konstrukcji do deformacji podłoża jest 
coraz to mniejsze i w tym przypadku prędkość eksploatacji ma coraz to mniejsze znaczenie. 
Właściwości materiału - upływający czas może mieć niepomijalne znaczenie dla stanu 
naprężenia w konstrukcjach obiektów na terenach górniczych tylko wówczas, gdy materiał 
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konstrukcyjny charakteryzuje się wyraźnymi cechami reologicznymi, w przeciwnym razie 
prędkość eksploatacji nie wpływa w istotnym stopniu na stan naprężenia w obiektach 
budowlanych na terenach górniczych. 
Z przedstawionych rozważań wynika, że w niektórych przypadkach, z uwagi na ochronę 

obiektów budowlanych, właściwe jest zmniejszanie prędkości defonTiowania podłoża obiek-
tów, a więc także zmniejszanie prędkości prowadzenia eksploatacji górniczej. W przypadku 
niektórych obiektów budowlanych nie jest to jednak uzasadnione. Zaliczają się do nich na 
przykład: wielokondygnacyjne budynki o fiindamentach skrzyniowych (duża szt3Avność kon-
strukcji), przemysłowe hale stalowe (materiał o małych właściwościach reologicznych) i mosty 
skonstruowane z płyt wolnopodpartych opartych na prawidłowych łożyskach i mających dos-
tateczne szczeliny dylatacyjne (ustrój statycznie wyznaczalny). Istotna jest natomiast prędkość 
eksploatacji w przypadku na przykład budynków o konstrukcji tradycyjnej (beton, mur z ce-

g ły ) -

3.2. Reologiczne właściwości betonu i muru z cegły 

Czas i zakres ujawniania się, w przybliżeniu takich samych, reologicznych właściwości be-
tonu i muru z cegły wskazują na celowość ich uwzględnienia w problemach współdziałania 
obiektów z podłożem górniczym. Na rys. 3,1 przedstawiono przykłady pełzania betonu i muru 
z cegły. Z doświadczeń wiadomo, że w tych materiałach po upływie jednego roku ujawnia się 
około 70% odkształceń opóźnionych, a stosunek odkształceń opóźnionych do odkształceń 
natychmiastowych wynosi około 1,5 [Janicki i Sikorski 1974, Kaufman 1956^. 

1 

T 

5 
T 

6 7 
T 
8 

T 
9 10 t , lata 

Rys. 3.1. Przykłady pełzania betonu (1) i muru z cegły (2): Yr - odkształcenie całkowite, 
Yy - odkształcenie sprężyste 

Fig. 3.1. Examples of concrete (1) and brickwork (2) creep: y^.- total strain, Ys-elastic strain 

Reologiczne właściwości betonu i muru z cegły opisano modelem ciała Zenem o schemacie 

{p^ -T]^G2 , gdzie Gx i G2 są elementami Hooke'a, a r\ jest elementem Newtona. Parame-

trami charakteryzującymi ten model są: 

r = 
G. 

r. = G 1 + G 2 
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Na podstawie podanych wyżej właściwości reologicznych betonu i muru z cegły oceniono, 
że średnio dla tych materiałów r2 =2,4 i r = 130dni. W modelu Zenem wpływ na napręże-
nia a(/) prędkości odkształcania, od stanu bezodkształceniowego do końcowej wartości od-
kształcenia, ze stałą prędkością w czasie od O do r , określa zależność 

a ( 0 = Pcy, (3.1) 
gdzie 

p = i + ( r 2 - i ) -
t ^ 

l - e 

V y 

Powyżej, a.v oznacza wartość naprężenia g przy nieskończenie powolnym odkształcaniu. 
Współczynnik P charakteryzuje wpływ prędkości odkształcania ośrodka na wartość naprężenia 
o. Przy bardzo małej prędkości r o« i P ^ 1. W przypadku natomiast bardzo dużej prędkości 
f ^ O i P ^ Ta. 

3.3. Naprężenia w konstrukcji obiektów 

Dla wstępnego rozwiązania zagadnienia zakłada się, że niezależnie od prędkości eksploata-
cji wartość odkształcenia w wybranym punkcie konstrukcji obiektu, wywołanego krzywizną 
lub poziomym odkształceniem powierzchni jest taka sama. Wartość odpowiadającego temu 
odkształceniu naprężenia będzie jednak różna. 

Rozpatrzono stan naprężenia, jaki wywołuje w wybranym punkcie konstrukcji obiektu bu-
dowlanego górnicza deformacja jego podłoża na wypukłym odcinku niecki obniżeń, spowo-
dowana krzywizną K lub poziomym odkształceniem e powierzchni. Przyjmując liniowe zależ-
ności pomiędzy naprężeniami w konstrukcji a wskaźnikami deformacji powierzchni, otrzymuje 
się dla eksploatacji górniczej o prędkości v.v —> O 

(3.2) 

gdzie oznacza krzywiznę A'o ^ub poziome odkształcenie eo powierzchni przy eksploatacji 
o prędkości v,—>0, Oq oznacza naprężenie odpowiadające deformacji podłoża charakteryzo-
wanej dowolnym z tych wskaźników, natomiast jest współczynnikiem proporcjonalności 
zależnym od rodzaju konstrukcji, rodzaju naprężenia, lokalizacji w konstrukcji wybranego do 
rozważań punktu i wybranego wskaźnika deformacji powierzchni. W przypadku prowadzenia 
eksploatacji z prędkością v̂ , wskaźniki deformacji powierzchni będą wynosiły M^^Dq, nato-
miast z uwagi na prędkość odkształceń powstające w konstrukcyjnych elementach obiektów 
dodatkowe naprężenia wzrosną P-krotnie. Powstałe wówczas w konstrukcji naprężenie a okre-
śla więc zależność 

o = ky mÜQ (3.3) 

gdzie wprowadzono oznaczenie m = P MWspółczynnik m określa stopień wzrostu naprę-
żeń w konstrukcyjnych elementach obiektów w zależności od prędkości eksploatacji, w sto-
sunku do naprężeń odpowiadających eksploatacji z prędkością —̂  O . Na rysunku 3.2 przed-
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stawiono kształtowanie się tego współczynnika, wykorzystując zależności (2.4), (2.5) 
i (3.1) oraz dane z przytoczonego przykładu i uwzględniając tgP* = 2. 

0.0 1,0 2,0 V,, m/d 

Rys. 3.2. Współczynnik m dla różnych warunków górniczych 
Fig. 3.2. Coefficient m for different mining conditions 

Powyżej uwzględniono wpływ prędkości eksploatacji na zmniejszanie się maksymalnych 
wartości krzywizn K i poziomych odkształceń e . W niektórych przypadkach wpływ ten jest na 
tyle niewielki, że można przyjąć =1 i wówczas m = P . Na rysunku 3.3 przedstawiono 

kształtowanie się współczynnika P według zależności (3.1), uwzględniając tgP* = 2 , czas t 
według zależności (2.5) oraz parametry reologiczne dla betonu lub muru z cegły. 

r I 
0,0 1,0 2,0 V,, m/d 

Rys. 3.3. Graniczne współczynniki (3 dla obiektów w przypadku różnych warunków górniczych 
Fig. 3.3. Coefficients p for objects in case of different mining conditions 

Przedstawione rozważania dotyczyły stałej prędkości eksploatacji. W praktyce mogą mieć 
miejsce przerwy eksploatacyjne, oddzielające okresy eksploatacji z prędkościami , powodu-
jące przyrosty AD krzywizn lub poziomych odkształceń powierzchni. Po przeprowadzeniu n 
cykli eksploatacyjnych naprężenie a w konstrukcji obiektów, pomijając część jego relaksacji, 
będzie równe a = nki^AD = k^^D^, gdzie D^ =nAD jest całkowitą krzywizną lub poziomym 
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odkształceniem. Przerwy eksploatacyjne, w zakresie wymodelowania ich wpływu na podłoże 
deformacjami „ciągłymi", nie mają dla obiektów istotnego znaczenia [Kwiatek 2002]. Przypi-
suje się im jednak dużą szkodliwość [Sroka 1999]. Może ona być spowodowana występowa-
niem w niektórych rodzajach górotworu zjawisk, które nie mają miejsca w przypadku eksplo-
atacji ze stałą prędkością (deformacje nieciągłe, wstrząsy). Prace badawcze nad tym zagadnie-
niem są prowadzone, a dotyczą go między innymi opracowania [Cygan i inni 2002/1, 2002/2, 
Drzęźla 1995, Kowalski 1993, Zych 2002 

4. Wnioski 

Przedstawiony w referacie ogólny pogląd na wpływ prędkości eksploatacji na zagrożenie 
obiektów budowlanych pozwala sformułować następujące wnioski: 
1. Zagadnienie ma charakter interdyscyplinarny, a do jego rozwiązania potrzebne jest, oprócz 

tradycyjnych specjalności w zakresie szkód górniczych, włączenie reologii skał i gruntów 
oraz reologii konstrukcji budowlanych. 

2. Wyniki niektórych obserwacji terenowych pozwalają na formułowanie zaleceń praktycz-
nych, jednak nie zawsze są one podbudowane udokumentowanymi badaniami. Wskazane 
jest prowadzenie dalszych badań, przy czym powinny to być badania kompleksowe gómi-
czo-budowlane, zarówno doświadczalne, jak i teoretyczne. 

3. Z uwagi na duże znaczenie praktyczne i atrakcyjność teoretyczną, szczególnie wskazane 
jest prowadzenie prac badawczych, zmierzających do wyjaśnienia wpływu przerw eksplo-
atacyjnych na górotwór i obiekty budowlane. 

4. Przedstawione w referacie wywody potwierdzają tezę o możliwym niekorzystnym wpływie 
zwiększania prędkości eksploatacji na obiekty budowlane, przy czym dotyczy to przede 
wszystkim obiektów odkształcalnych, o konstrukcji statycznie niewyznaczalnej, wykona-
nych z żelbetu, betonu lub murów z elementów drobnowymiarowych. Pozostałe rodzaje 
obiektów wykazują znacznie mniejszą czułość na prędkość eksploatacji lub takiej czułości 
nie wykazują. 

5. Zagrożenie obiektów budowlanych czułych na prędkość eksploatacji \vyraźnie rośnie wraz 
z jej wzrostem do prędkości 2 - ^ 5 m/d, zależnie od głębokości eksploatacji, a następnie 
ulega praktycznie stabilizacji lub nawet może się zmniejszać. Wzrost głębokości eksploata-
cji jest dla obiektów korzystny. 

6. Przy ocenie potrzeby wykonania i projektowaniu zabezpieczeń obiektów budowlanych 
przed szkodami górniczymi zaleca się stosować doraźne moduły odkształcenia materiałów 
konstrukcyjnych, bez uwzględniania współczynników zmniejszających te moduł)/ z uwagi 
na powolność procesu deformacji podłoża na terenach górniczych. 

7. Odporność obiektów budowlanych na wpływ eksploatacji górniczej określona na podstawie 
metod statystycznych powinna być weryfikowana stosownie do różnic prędkości i głęboko-
ści eksploatacji przewidywanej i będącej podstawą metody. 
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Impact of extraction velocity on threat to constructional objects 

Abstract 

The recently applied high extraction velocities in order to obtain coal output concentration, 
forced by economic reasons, cause the reduction of extreme surface deformations which, how-
ever, are being reached within a shorter time period. This event can cause the increase of addi-
tional construction loadings of building objects, and their damages. A view regarding the con-
sidered phenomenon was presented, taking into account rheological properties of rock mass, 
ground foundation and building constructions. Cases were indicated, where the limitation of 
extraction velocity, as mining prevention relating to the protection of constructional objects, is 
reasonable. 

Recenzent: prof, dr hab. inż. Edward Popiołek 
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Przyrząd do szybkiego oznaczania zawartości części niepalnych stałych 
w strefach zabezpieczających przed wybuchem 

Słowa kluczowe 

wybuch - pomiar - pył - kamienny - pył węglowy 

Streszczenie 

Referat opisuje prototyp i wyniki badań przyrządu do szybkiego oznaczenia zawartości 
części niepalnych stałych w strefach zabezpieczających przed wybuchem pyłu węglowego. 
Dotychczas istniejące metody nie pozwalają na szybkie uzyskanie wyniku kontrolnego, a tym 
samym właściwe zabezpieczenie wyrobiska. Jako zasadę działania wybrano zależność natęże-
nia odbicia światła w zakresie podczerwieni i zawartości części niepalnych stałych w próbce 
pyłu pobranej w wyrobisku. Pomiar będzie wykonany w miejscu pobrania próby. Urządzenie 
ma zakres 0-100% części niepalnych, bezpośredni odczyt, zasilanie autonomiczne. Ciężar nie 
przekroczy 0,5 kg, będzie pracować w warunkach zagrożenia metanowego. 

1. Wstęp 

Dodawanie do osiadłego w wyrobiskach pyłu węglowego niepalnego pyłu kamiennego -
konkretnie pyłu węglanu wapnia - jest podstawowym zabezpieczeniem przed przenoszeniem 
wybuchu pyłu węglowego. Proces ten nazywany opylaniem wyrobisk lub neutralizacją pyłów 
osiadłych jest powszechnie stosowany w górnictwie światowym. Neutralizacja jest uważana za 
ważniejszą od stosowania zapór przeciwwybuchowych, które są skuteczne jeżeli są rozmiesz-
czone w odległości powyżej 60 m od miejsca zapoczątkowania wybuchu. Obszar pomiędzy 
miejscem zapoczątkowania wybuchu a zaporą^ w którym znajduje się dużo ludzi i sprzętu 
może być chroniony tylko przez neutralizację osiadłego pyłu. Stąd we wszystkich przepisach 
krajowych akcentuje się obowiązek neutralizacji pyłu, natomiast niekonieczne jest stosowanie 
zapór przeciwwybuchowych. 

Skuteczność neutralizacji bardzo silnie zależy od zawartości części niepalnych w miesza-
ninie pyłowej, nazywanej często pyłem kopalnianym. W wyniku badań [Cybulski 1973] usta-
lono, że zawartość ta powinna wynosić 70 % części niepalnych w pyle osiadłym w wyrobis-
kach w pokładach nie metanowych i 80% w pokładach metanowych. Polskie przepisy wyma-
gają tworzenia stref zabezpieczających, na ogół długości 200 m od miejsc możliwego zapo-
czątkowania wybuchu. Przepisy wielu państw wymagają opylania wszystkich wyrobisk, nawet 
niezależnie od stosowania zapór. 
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Opylanie wyrobiska pyłem kamiennym jest trudne i pracochłonne, co wynika po części 
z wymaganej dużej ilości części niepalnych. Dotrzymywanie wymagań przepisów wymaga 
częstego uzupełniania opylania (stale osiada nowy pył węglowy), a przede wszystkim wyko-
nywania kontrolnych oznaczeń zawartości części niepalnych. Oznaczenia takie wykonuje się 
w laboratorium na próbkach pobranych zgodnie z normą PN-G-04037:1998. Oznaczenie 
polega na spaleniu odpowiednio spreparowanej próbki w piecu o temperaturze 480°C 
i określeniu - wyrażonego w procentach masy całości próbki - udziału pozostałości, czyli 
części niepalnych. Takie oznaczenie mimo, że jest oznaczeniem bezpośrednim, nie 
wymagającym kalibracji ma podstawowe wady: 
- jest długotrwałe; czas oznaczenia wynosi 6 godzin od momentu dostarczenia próbki do 

aboratorium, co oznacza, uwzględniając czas na pobranie i transport próbki do laborato-
rium, że informację o stanie zabezpieczenia wyrobiska otrzymuje się w najlepszym razie po 
24 godzinach, 

- przenoszenie próbki do laboratorium nie wyklucza manipulacji mających na celu „popra-
wę" wyniku. 
W Kopalni Doświadczalnej „Barbara" Głównego Instytutu Górnictwa podjęto wspólnie 

z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym EWIMAR WB zadanie wykonania przyrządu 
do szybkiego oznaczania zawartości części niepalnych stałych w strefach zabezpieczających 
przed wybuchem pyłu węglowego. Zadanie jest wykonywane w ramach projektu celowego 
finansowanego przez Komitet Badań Naukowych. 

Przyrząd ma być lekki, łatwy w użyciu i tani. W chwili gdy oddajemy artykuł do druku 
przyrząd jest w stanie konstrukcji i badań laboratoryjnych a jego wersja prototypowa będzie 
gotowa w styczniu 2003 r. 

W referacie przedstawiamy podstawowe założenia konstrukcyjne przyrządu w oparciu 
o wyniki wcześniejszych badań modelowych. 

2. Regulacje prawne dotyczące stref zabezpieczających 

Nowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych stawia następujące wymagania; 

§312 
2. W wyrobiskach zaliczonych na podstawie odrębnych przepisów, do klasy A lub B zagroże-

nia wybuchem pyłu węglowego utrzymuje się strefy zabezpieczające przed przeniesieniem 
wybuchu. 

3. W strefach zabezpieczających zmywa się wodą lub opyla pyłem kamiennym wyrobiska na 
całym obwodzie, łącznie z obudową, na długości co najmniej 200 m od miejsc możliwego 
zapoczątkowania wybuchu pyłu węglowego określonych odrębnymi przepisami. 

4. Pył kopalniany usuwa się z maszyn i urządzeń znajdujących się w wyrobisku w strefie za-
bezpieczającej. 

5. W polach metanowych oprócz stref zabezpieczających, o których mowa w ust. 2, dodatkowo 
utrzymuje się strefy zabezpieczające: 
1) na całej długości wyrobiska przewietrzanego za pomocą lutniociągu, 
2) w wyrobiskach zaliczonych do pomieszczeń ze stopniem „C" niebezpieczeństwa wybu-

chu metanu na odcinkach z zainstalowanymi kablami lub przewodami elektroenerge-
tycznymi. 
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6. W wyrobisku korytarzowym, we wszystkich kierunkach od miejsc zabudowy rozdzielni, 
stacji transformatorowych, prostowników i stycznikowni utrzymuje się streiy zabezpiecza-
jące na długości co najmniej 25 m, a od miejsc połączeń kabli wykonanych za pomocą muf 
skorupowych metalowych w sieciach o napięciu powyżej 230 V prądu przemiennego -
długości co najmniej 5 m we wszystkich kierunkach od tych połączeń. 

na 

§314 
1. Zawartość części niepalnych stałych w pyle kopalnianym w strefie zabezpieczającej, ozna-

czona zgodnie z Polskimi Normami, powinna wynosić co najmniej: 
1) 70% w polach niemetanowych, 
2) 80% w polach metanowych. 

5. Częstotliwość kontroli zawartości części niepalnych stałych lub wody przemijającej w pyle 
kopalnianym, o którym mowa w ust. 1-4, w strefie zabezpieczającej, dokonywanych przez 
służby dla zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, ustala kierownik ruchu za-
kładu górniczego w zależności od intensywności osiadania pyłu. Kontrole te powinny być 
przeprowadzane nie rzadziej niż co 30 dni. 
Stan zabezpieczeń i ilości używanego w kopalniach pyłu kamiennego są przedstawione po-

niżej. Tradycyjnie stosuje się opylanie pyłem kamiennym w strefach zabezpieczających, któ-
rych łączna długość wynosiła, według stanu na 31.12.2001 r. - 1323 km wobec 1317 km 
w 2000 r.). Całkowite zużycie pyłu kamiennego wynosi 50700 ton na rok (w 2000 było to 
52900 ton), w tym 19200 ton pyha wodoodpornego (w roku 2000 było to 25400 ton). Według 
danych uzyskanych od producentów pyłu, jego zużycie w ostatnich ośmiu łatach kształtowało 
się następująco: 

Tablica 2.1. Zużycie pyłu kamiennego w latach 1994-2001 
Table 2.1. Use of rock dust in the years 1994-2001 

Rok Zużycie całkowite pyłów 
w tys. ton 

Zużycie pyłów wodoodpornych 
w tys. ton 

% pyłu wodoodpornego 

1994 89 49 55 

1995 87 49 56 

1996 83,5 45,7 54,7 

1997 74 38,4 51,9 

1998 71 34,5 48,2 

1999 57,5 22,0 38,2 

2000 52,9 25,4 48,0 

2001 50,7 19,2 37,8 

Kopalnie mają zasadnicze kłopoty z utrzymaniem wymaganych przepisami zawartości czę-
ści niepalnych stałych. Jak stwierdzają pomiary kontrolne wykonywane przez specjalistów 
Urzędu Górniczego Badań Kontrolnych nierzadkie są przypadki, że zawartość ta przekracza 
zaledwie połowę wymaganej ilości. Stan ten jest również przyczyną podjęcia niniejszej pracy. 
Ze zbioru ponad 800 oznaczeń wykonanych na próbach pobranych w różnych miejscach przez 
pracowników Kopalni Doświadczalnej „Barbara" wynika że: 
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- 27% próbek zawierało poniżej 50% części niepalnych, 
- 20% próbek zawierało 50-70% części niepalnych, 
- 16% próbek zawierało 70-80 % części niepalnych, 
- 37% zawierało powyżej 80 % części niepalnych. 

Rzeczywista zawartość części niepalnych zawiera się więc w szerokich granicach co ozna-
cza, że konstruowany przyrząd powinien mieć zakres pomiarowy w granicach 40 do 100%. 
Przyrząd nie ma służyć wyłącznie do odpowiedzi na pytanie „czy ilość części niepalnych jest 
zgodna z przepisami czy nie", ale również do odpowiedzi na pytanie , jaki jest rzeczywisty stan 
zabezpieczenia i co trzeba zrobić, aby doprowadzić do zgodności z przepisami". 

3. Istniejące rozwiązania przyrządów do szybkiego oznaczania zawartości części 
niepalnych 

W latach 70. opracowano w Kopalni Doświadczalnej „Barbara" dwie wersje urządzenia 
Inflabar: laboratoryjną - INFLABAR L i przenośną INFLABAR PC. Zostały one szczegółowo 
opisane przez Krzystolika i Lebeckiego [1985^. 

Zasada pomiaru opiera się na zależności intensywności wstecznie rozpraszanego promie-
niowania beta od zawartości części niepalnych w badanej próbie. Uzyskiwana dokładność 
pomiaru wynosiła 1-2% zawartości części niepalnych stałych dla próbek suchych. Urządzenia 
INFLABAR są nadal stosowane w niektórych kopalniach. Mają one jednak szereg niedogod-
ności: 
- zawierają źródło promieniotwórcze, które mimo wszelkich zabezpieczeń i dopuszczeń 

Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej budzi znaczne opory w stosowaniu. 
Opory te narosły po katastrofie Czemobylskiej, 

- pomiar jest obarczony znacznym błędem wynikającym z wilgotności próbki. Przyczyny 
tego są całkowicie fizyczne i nie ma możliwości ich usunięcia. 
W roku 1997 Centrum EMAG [Dziubiński i Sikora 1995] opracowało miernik zawartości 

części niepalnych stałych PYLOX, działający na zasadzie fluorescencji rentgenowskiej. Polega 
ona na analizie wtórnego promieniowania próbki wzbudzonego przez pochłonięcie promie-
niowania gamma ze źródła. Autorzy nie podają rodzaju i aktywności źródła promieniowania. 
Urządzenie PYLOX, skonstruowane w latach 90- tych jest już w pełni skomputeryzowane 
i pozwala na szybkie pomiary. Nie usuwa ono jednak żadnej z podanych wyżej niedogodności. 

Jedną z nich - uniknięcie stosowania źródła promieniotwórczego usuwa amerykańskie roz-
wiązanie w postaci urządzenia RDM (Rock Dust Meter) [Sapko 1985]. Zasada działania przy-
rządu jest oparta na zależności barwy próbki pyłu od zawartości w niej części niepalnych sta-
łych. RDM jest więc urządzeniem, które reaguje na barwę próbki i w wyniku kalibracji daje 
cyfrowe wskazanie zawartości części niepalnych stałych. Podstawowym elementem przyrządu 
jest dioda LED emitująca światło i fotodioda, odbierająca światło odbite od ośrodka. W ekstre-
malnych przypadkach powierzchnia idealnie biała dawałaby 100% odbicie, powierzchnia do-
skonale czarna dawałaby całkowitą absorpcję czyli zerowe odbicie. Między tymi skrajnymi 
przypadkami znajduje się cała gama szarości. Tworzą ją na przykład próbki pyłu węglowego 
z dodatkiem białego pyłu wapiennego. Idea przyrządu polega więc na doborze odpowiedniego 
źródła światła, konstrukcji obwodów elektronicznych do przetwarzania sygnałów światła od-
bitego wraz z końcowym przetwarzaniem w sygnał cyfrowy, będący miarą zawartości części 
niepalnych stałych w próbce. Samo źródło światła może być umieszczone w sondzie połączo-
nej luźno z blokiem przetwarzania sygnałów i zasilania. Urządzenie takie, wspomniany Rock 
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Dust Meter (RDM) zostało wykonane w formie modelu i zbadane w połowie iat osiemdziesią-
tych w byłym US Bureau of Mines i z nie zrozumiałych względów zarzucone. Już po likwida-
cji US Bureau of Mines został wykonany jeden egzemplarz w wersji nadającej się do próbnych 
badań. Badania takie zostały wykonane w Kopalni Doświadczalnej „Barbara", a ich wyniki są 
przedstawione poniżej. 

4. Badania modelu przyrządu RDM 

Podstawowym testem na wiarygodność zasady pomiaru jest porównanie wyników pomia-
rów otrzymanych przy pomocy RDM i metodą określoną w normach. 

Aby można było wykonywać badania na otrzymanym z USA modelu należało dokonać 
zmian w obwodach zasilania (modele są zasilane z sieci) celem ich dostosowania do standar-
dów europejskich (220 V, 50 Hz). Drugą czynnością było wykalibrowanie przyrządów według 
zalecanej procedury, z użyciem próbki o zawartości części niepalnych stałych około 65% dla 
danego typu węgla. Do pomiarów porównawczych wykonano kilka serii prób o różnych za-
wartościach części niepalnych, z zastosowaniem pyłu węglowego o różnych naturalnych za-
wartościach części niepalnych. Dla każdej z prób wykonano zgodne z normą oznaczenia za-
wartości części niepalnych stałych przez spalanie w piecu laboratoryjnym. Wyniki pomiarów 
porównawczych przedstawiają tablice 4.1,4.2 i 4.3. 

Tablica 4.1. Mieszanki pyłu wapiennego stearyn o wan ego produkowanego przez „Labtar" 
i pyłu węglowego z KWK „Zofiówka" (24.3% cz. niepalnych) 

Table 4.1. Tlie calibration mixtures rock-coal dust (waterproof dust produced by Labtar Co, coal dust 
Zofiówka 24.3 % of natural incombustible) 

Zawartość części niepalnych Zawartość części niepalnych 
ł 

Średnia zawartość części niepalnych 
wyznaczona wagowo, [% wyznaczona przy pomocy przyrządu wyznaczona przy pomocy przyrządu 

55,4 
55,6 

54,2 55,8 55,5 
55,1 
55,6 
74,6 
74,8 

72,3 73,2 73,9 
73,1 
74,0 
87,7 
87,3 

84,9 86,8 86,9 
86,2 • 

86,8 
90,8 
91,8 

89,5 91,6 91,6 
91,6 
92,4 

Próba użyta do cechowania zawierała 61.8 % części niepalnych 
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Tablica 4.2. Mieszanki pyłu wapiennego stearyn cwanego produkowanego przez „Labtar" 
i pyłu węglowego „Barbara" (38,4% cz. niepalnycli) 

Table 4.2. Tłie calibration mixtures rock- coal dust (waterproof dust produced by Labtar Co, coal dust 
Barbara 38,4% of natural incombustible) 

Zawartość części niepalnych Zawartość części niepalnych 
f 
Średnia zawartość części niepalnych 

wyznaczona wagowo, [%] wyznaczona przy pomocy przyrządu wyznaczona przy pomocy przyrządu 

57,4 
58,6 

58,4 57,1 58,1 
58,8 
58,4 
75,6 
76,0 

74,6 75,5 75,9 
76,5 

1 76,1 
83,7 
83,6 

83,5 83,8 83,5 
83,6 
83,0 
88,0 
87,8 

87,5 87,6 87,8 
87,6 
88,0 
96,1 
95,9 

95,4 96,3 96,1 
96,3 
96,1 

Próba użyta do kalibracji zawierała 63,4 % części niepalnych 
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Tablica 4.3. Mieszanki pyłu wapiennego stearyn o wan ego produkowanego przez „Labtar" 
i pyłu węglowego z KWK „Murcki" (11.3% cz. niepalnych) 

Table 4.3. The calibration mixtures rock- coal dust (waterproof dust produced by Labtar Co, coal dust 
Murcki, 11.4 % of natural incombustible) 

Zawartość części niepalnych Zawartość części niepalnych Średnia zawartość części niepalnych 
wyznaczona wagowo, [%[ wyznaczona prz^' pomocy przyrządu wyznaczona przy pomocy przyrządu 

56,1 
55,8 

55,3 55,8 56,1 
56.8 
56,2 
70,6 
70,9 

69,6 71,1 70,7 
69,8 
71,0 
82,5 
83,2 

82,2 84,2 82,9 
82,4 
82,3 
91,0 
90,8 

89,4 91,6 90,9 
91,6 
89,4 

Próba użyta do cechowania zawierała 68.2 % części niepalnych 

Wybrany do badań porównawczych pył wapienny stearynowy produkowany przez Przed 
5iębiorstwo „Labtar" S.A. jest powszechnie używany w polskich kopalniach. 

Pyły węglowe dobierano tak, aby posiadały one różne zawartości naturalnych części nie 
walnych stałych. 

Powyższe wyniki potwierdziły realność konstrukcji przyrządu. 

5. Podstawowy element przyrządu - fotoreflektor 

Fotoreflektor jest zintegrowanym zestawem optycznym składającym się z nadajnika 
odbiornika promieniowania. Elementy te są tak rozmieszczone, że do odbiornika dociera 

lajsilniej promieniowanie odbite od ośrodka znajdującego się w odległości zwanej odległością 
)gniskową. Nadajnikiem jest dioda LED emitująca promieniowanie w paśmie widzialnym lub 
)odczerwieni. Odbiornikiem jest fotodioda lub fototranzystor. Fotoreflektory są stosowane 
lajczęściej w układach detekcji dwustanowej opartej o zmianę barwy pomiędzy czernią 
I bielą. Typowe obszary aplikacji to detekcja obecności papieru w drukarkach i kopiarkach, 
)ołożenia klawiszy w instrumentach muzycznych, czy lokalizacja obiektu, np. monety 
V automatach do sprzedaży. Część fotoreflektorów posiada wyjście komparatorowe umożli-
viając detekcję tylko stanów krańcowych. Do detekcji zmian barwy mieszanin pyłowych po-
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trzebne są elementy reagujące zmianą sygnału analogowego na zmieniający się stopień bieli 
mieszaniny. Równanie przetwarzania takiego elementu przedstawia poniższa zależność. 

D K 
K 

xlOO % (5.1) 

gdzie: 
Dfc - procentowa zawartość części niepalnych w masie badanej próbki, 
Up - sygnał pomiarowy uzyskany w badanej próbce, 

sygnał pomiarowy uzyskany w próbce pyłu węglowego, 
^Af- sygnał pomiarowy uzyskany w próbce pyłu kamiennego, 
k - stała określona w procesie kalibracji. 

Analiza rynkowej oferty fotoreflektorów wykazała, że najlepiej rokujące w omawianym za-
stosowaniu są elementy japońskiej firmy Hamamatsu. Do badań wybrano fotoreflektory: 
r 2005, P 2058 i P7ol6 o odległości ogniskowej 3 mm. Elementy umieszczono w sondach 
posiadających wzierniki zapewniające zachowanie tej odległości: 
- sonda 1 ; P 2 0 0 5 , R 2 = 1 M ^ , 
- sonda 2; P 7816, R2 = 697 
- sonda 3; P 2058, R2 = 7,8 kQ, 
- sonda 3; P 2058, R2 = 9,3 kQ. 

Badania wykonano w układzie bezpośredniego otoczenia elektronicznego (rys. 5.1) złożo-
nego z wtórnika napięciowego i wzmacniacza wstępnego o wzmocnieniu 16. 

Cl 

+5 V 

Nad y^x ^^^ 

R1 R2 Up 

Rys. 5.1. Schemat układu pomiarowego 

Fig. 5.1. Measurement circuit 
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Jako warunki normalne badań, przyjęto: 
temperaturę otoczenia: 18°C - 25°C utrzymywana z dokładnością! 2°C, 

50% 70% utrzymywana z dokładnością! 10%, 
86 kPa H- 108 kPa utrzymywane z dokładnością ± 3 kPa, 
5 V± 0.1 V z zasilacza stabilizowanego, 
1 cm poniżej powierzchni próbki. 

Celem badań było określenie charakterystyk przetwarzania fotoreflektorów i wpływu wiel-
kości klimatycznych dla sformułowania wymagań konstrukcyjnych, metrologicznych 
i funkcjonalnych konstruowanego przyrządu. 

- wilgotność względną: 
- ciśnienie: 
- zasilanie: 
- głębokość zanurzenia sondy: 

5.1. Badania charakterystyk przetwarzania 

Wyniki badań charakterystyk przetwarzania przedstawiono na rysunkach 5.2, 5.3 i 5,4 
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Rys. 5.2. Sygnały sond pomiarowych w mieszaninach pyłu węglowego 
„Barbara" d 85 z pyłem wapiennym stearynowanym. 

Fig. 5.2. Measurement probe signal from mixtures of "Barbara d 85 dust - waterproof rock dust 

149 



Lebecki K., Trzcionka S.: Przyrząd do szybkiego oznaczania zawartości... 

0.6 

^ 0.4 
0 
tx 1 o o. 
« c 
OJO 

c/3 

0.0 

O 

• Sonda 1 
— o - - Sonda 2 

- Sonda 3 
— V - • Sonda 4 

T 

20 

T 1 r 
40 60 80 

Zawartość części niepalnych | % j 
100 120 

Rys. 5.3. Sygnały sond pomiarowycłi w mieszaninach pyłu węglowego 
„Barbara" d 85 z pyłem wapiennym zwykłym 

Fig. 5.3. Measurement probe signal from mixtures of "Barbara d 85 dust - rock dust 
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Rys. 5.4. Sygnały sond pomiarowych w mieszaninach pyłu węglowego 
„Barbara" d 25 z pyłem wapiennym zwykłym 

Fig. 5.4. Measurement probe signal from mixtures 
of "Barbara" d 25 dust - waterproof rock dust 
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5.2. Wpływ zmian temperatury na sygnał fotoreflektorów 

Badania wykonano w szafie klimatycznej w stałych warunkach wilgotności, w zakresie 
temperatur O -i- +40 

Stwierdzono, że zmiana sygnału pomiarowego we wszystkich sondach jest podobna 
i wynosi od 6 mV/ do 8 mV/ sygnał wzrasta ze wzrostem temperatury. Nie jest to wynik 
zmiany barwy badanych próbek lecz dryft temperaturowy fotodiody odbiornika. Z uwagi na 
stwierdzone wartości czułości przetwarzania wpływ temperatury jest relatywnie najmniejszy 
na wskazania sondy 2. 

5.3. Wpływ zmian wilgotności na sygnał fotoreflektorów 

Badania wykonano w zakresie wilgotności względnej pyłów od 40 rh do 95 rh. Wpływ 
zmian wilgotności względnej na wskazania jest pomijalnie mały. 

Zmywanie przodka i ociosów wodą przed wykonaniem strzelania jest jednym ze środków 
zabezpieczających przed wybuchem pyłu węglowego, W wyniku badań wpływu zmian wilgot-
ności bezwzględnej na wskazania sond, stwierdzono: 
- pył stearynowany wchłania wodę w znikomym, stopniu i jej obecność w mieszaninie pyłów 

nie wpływa na sygnał pomiarowy, 
- pył zwykły wchłania wodę zmieniając barwę, co powoduje znaczącą zmianę sygnału 

w kierunku niższych zawartości części niepalnych; zaniżanie wskazań dochodzi do 30 % 
gdy mieszanina pyłu z wodą osiąga konsystencję płynną. 

5.4. Czas odpowiedzi ustalonej fotoreflektorów 

Podczas skokowych zmian oświetlenia sondy osiągały ustaloną wartość odpowiedzi 
w czasie < 1 s. Podczas pomiarów w mieszaniach pyłów czas odpowiedzi ustalonej był mniej-
szy niż 3 s. 

6. Wnioski z badań 

1. Wszystkie badane elementy wykazują zdolność konwersji zmiany koloru mieszaniny py-
łów - będącej wynikiem zmian zawartości części niepalnych - na sygnał elektryczny. Naj-
wyższą czułość przetwarzania wykazuje fotoreflektor F7816. 

2. Na wartość sygnału pomiarowego wpływają następujące parametry mieszaniny pyłów: 
- zawartość części niepalnych, 
- granulacja pyłu węglowego, 
- rodzaj pyłu kamiennego, 
- rodzaj pyłu węglowego. 
Kalibrację przyrządu należy przeprowadzać dla konkretnych: pyłów węglowego 
i kamiennego, występujących w rejonie kopalni gdzie będą wykonywane pomiary. Wpływ 
granulacji należy ograniczyć na etapie przygotowania próby do badań (np. odrzucając pył 
o średnicy ziaren wyższej niż zadana). 

3. Elementy detekcyjne mają nieliniowe charakterystyki przetwarzania. Charakter nieliniowo-
ści umożliwia korekcję w oparciu o max. trzy proste aproksymujące. 
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4. Stwierdzony wpływ zmian temperatury na sygnał pomiarowy wymaga korygowania pod-
czas pomiarów w oparciu o dodatkowy czujnik temperatury. 

5. Wpływ zmian wilgotności bezwzględnej może być ograniczany odpowiednią procedurą 
pobierania lub przygotowania próby do pomiaru. Korekcja tego wpływu na podstawie wy-
ników równoległych pomiarów wilgotności bezwzględnej dodatkowym czujnikiem jest 
trudna z uwagi na konieczność adaptacji istniejących rozwiązań czujników do wymagań 
budowy iskrobezpiecznej î . 

6. W badaniach stwierdzono wpływ głębokości zanurzenia sondy na wskazania w różnych 
warunkach oświetlenia zewnętrznego. Konstrukcja mechaniczna sondy powinna ten wpływ 
eliminować. 

7. Założenia dla rozwiązania układowego przyrządu 

1. Konieczność linearyzacji charakterystyki przetwarzania oraz eliminacja wpływów wielkoś-
ci klimatycznych wymaga zastosowania sterownika mikroprocesorowego. Antycypując 
stopień złożoności programu i ilość niezbędnych zmiennych kalibracyjnych, sterownik po-
winien posiadać następujące podstawowe parametry: 
- 4 kB pamięci programu, 
- 128 B pamięci RAM, 
- 64 B pamięci EEPROM, 
- 3 kanały przetwornika A/D o rozdzielczości 8 b, 
- magistrala I C. 

2. Proces kalibracji i zmiany nastaw przyrządu powinny się odbywać przy pomocy 3. klawi-
szowej klawiatury, bez zewnętrznych elementów nastawczych. 

3. Wyniki pomiarów i komunikaty powinny być wyświetlane na wyświetlaczu alfanumerycz-
nym LCD 2 X 8, z podświetlaniem. 

4. Procedury programowe powinny po każdym włączeniu proponować kalibrację lub pomiar. 
W przypadku zastosowania czujnika wilgotności bezwzględnej, program powinien umoż-
liwiać wyłączenie procedur korekcyjnych w przypadku pomiarów mieszanin z pyłem ste-
arynowanym. 

5. Zewnętrzna sonda pomiarowa powinna być łączona z przyrządem przewodem 5. żyłowym 
o długości 1 m. Sonda powinna zawierać fotoreflektor P 7816 i czujnik temperatury TMP 
36. Należy przewidzieć miejsce na ewentualne zastosowanie czujnika wilgotności bez-
względnej. 

6. Przyrząd powinien być zasilany z wewnętrznej baterii akumulatorów i posiadać autonomię 
zasilania min. 16 h. 

7. Rozwiązanie układowe powinno spełniać wymagania budowy przeciwwybuchowej właści-
we dla cechy Eex ia I/lIA T4, a obudowa powinna spełniać wymagania IP 54. 

8. Rozwiązanie konstrukcyjne powinno zapewniać obsługę przyrządu jedną ręką. Waga przy-
rządu nie może przekraczać 400 g. 

Schemat blokowy proponowanego rozwiązania przedstawia rysunek 7.1. 
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Rys. 7.1. Schemat blokowy przyrządu do szybkiego oznaczania zawartości części niepalnych 
w pyle węglowym 

Fig. 7.1. General Scheme of the Instrument 

8. Wnioski 

1. Przyrząd przenośny do szybkiego, bezpośredniego oznaczania zawartości części niepalnych 
stałych w strefach zabezpieczających przed wybuchem pyłu węglowego oparty na zależno-
ści intensywności odbicia światła od składu chemicznego pyłu jest możliwy do skonstru-
owania w wykonaniu iskrobezpiecznym. 

2. Rozstrzygnięcia wymaga problem eliminacji wpływów wilgotności bezwzględnej. Ponie-
waż prace konstrukcyjne mogą biec niezależnie do finalnej wersji oprogramowania, poszu-
kiwania rozwiązania tego problemu nie wpłyną na opóźnienie prac nad projektem. 

Literatura 

1 
2 

ł 

Cybulski W. B. 1973.: Wybuchy pyłu węglowego i ich zwalczanie. Wydawnictwo Śląsk; 
Dziubiński J., Sikora T. 1999; Pomiar zawartości części niepalnych stałych w pyłach kopalnia-

w 

nych za pomocą miernika PYLOX - Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 
(wyd. WUG) nr 10, 
Krzystolik P. i in. 1985; Portable Coal Dust /Stone Dust Analyzer, Proceedings of the 2"̂  US 
Mine Ventilation Symposium, Rotterdam, A. A. Balkema ed. 
Krzystolik P., Lebecki K. 1985: Further Development of the Anlyzer for Quick Control of Solid 
Incombustibles Content; Proceedings of the 2Ith International Conference of Safety in Mines Re-
searche Institutes, Roterdam, A. A. Balkema ed. 

153 



Lebecki K., Trzcionka S.: Przyrząd do szybkiego oznaczania zawartości... 

[5] Lebecki K. i in. 1976: Laboratoryjne urządzenie do pomiaru zawartości części niepalnych stałych 
w strefach opylanych metodą radiometryczną; Przegląd Górniczy, nr 6. 

6] PN-G-04037:1998: Zabezpieczenie przeciwwybuchowe zakładów górniczych - Zabezpieczenie 
przed wybuchem pyłu węglowego - Oznaczanie zawartości części niepalnych w pyle kopalnia-
nym. 

[7] Sapko M.J., Watson R.W. 1985: A novel rock dust meter, Proceedings of the Intemational 
Conference of Safety in Mines Research Institutes Sydney, 21-25 October, Rotterdam, Boston. 

Instrument for quick determination of incombustible content in deposited 
dust as a protection against coal dust explosion propagation 

Abstract 

The prototype and test results of the instrument for quick determination of incombustible 
content in deposited dust as a protection against coal dust explosion propagation are presented. 
Presently existing methods do not permit obtain a quick information about incombustible con-
tent, then the proper protection of workings. As an operation principle of the instrument the 
dependence of reflection of infrared radiation intensity on incombustible content in the sample 
is chosen. The measurement will be done in the sampling site. The range of the instrument is 0-
100% of incombustible, reading direct, supply autonomous, weight no more than 0.5 kg, in-
trinsic safe. 

Recenzent: prof, dr hab. inż. Nikodem Szlązak 
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Podporność sekcji obudowy pola pasa oporowego w wyrobisku 
wydobywczym 

Słowa kluczowe 

górnictwo węglowe - obudowy ścianowe - podporność obudów - pasy oporowe 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono obudowę dwusekcyjną przeznaczoną do ochrony stropu w polu 
pasa oporowego przed rozwarstwieniem i łamaniem skał, umożliwiającą wykonywanie pasa 
oporowego o pożądanych parametrach. Określono zadania pasa oporowego. Podano kryterium 
dla oceny stopnia zagrożenia w polu pasa oporowego i doboru podpomości sekcji obudowy. 
Przedstawiono propozycje wyznaczania podpomości wstępnej i roboczej sekcji obudowy. 

1. Wstęp 

Na rynku dostępne są w skali masowej, a więc względnie tanie materiały szybkowiążące 
i uzyskujące dobrą wytrzymałość na ściskanie. Ze względu na te walory, mogą być one 
przydatne do budowania pasa oporowego w ścianowych wyrobiskach wydobywczych. Ich 
dostępność umożliwia budowanie pasów oporowych o pożądanych parametrach, spełniających 
nakładane zadania. 

Dla potrzeb górnictwa węglowego opracowano technologię budowania pasa oporowego 
i zestaw obudowy, umożliwiającej wybieranie kopaliny ze ściany oraz wykonywanie pasa opo-
rowego, przeznaczonej do utrzymywania stropu w polu pasa oporowego [ 1 , 2 . 

Utrzymywanie stropu w polu pasa oporowego w dobrym stanie jest bardzo istotne. Strop 
w dobrym stanie warunkuje właściwe wykonanie pasa. Pas oporowy wykonany pod stropem 
niepołamanym i nierozwarstwionym będzie mógł w takim stanie utrzymać strop, a przez to 
będzie mógł zrealizować zakładane zadania. Utrzymanie stropu w dobrym stanie nad polem 
pasa oporowego o znacznej rozpiętości w odniesieniu do wysokości wyrobiska jest głównym 
problemem w technologii wykonywania pasa oporowego równocześnie z wybieraniem 
kopaliny. Utrzymanie stropu w dobrym stanie może zapewnić odpowiednie oddziaływanie na 
niego obudową. Niezbędne więc jest określenie wymaganej podpomości dla obudowy pasa 
oporowego i dobranie podpomości sekcji tej obudowy do podpomości wymaganej [3]. Ważną 
kwestią jest ustalenie zagrożeń, jakie wystąpić mogą w polu pasa oporowego. 
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2. Lokalizacja pasa oporowego 

Pas oporowy w ścianowym wyrobisku wydobywczym wykonywany jest wzdłuż chodnika 
przyścianowego, który zachowany ma być przez dłuższy czas, aby umożliwić wybieranie ko-
paliny z sąsiedniego pola (rys. 2.1). Zadaniem pasa jest więc ochrona chodnika, by nie był za-
ciskany działaniem górotworu. Pas oporowy może także chronić zasoby kopaliny z sąsiedniego 
pola, przeznaczone do późniejszego wybierania. W tym celu powinien utrzymać skały stropu 
nad sobą i chodnikiem w stanie zwartym, by szczelnie odgradzać zroby od niewybranego po-
kładu. 

Przestrzeń tworzona na wskutek wybierania kopaliny za polem pasa oporowego jest likwi-
dowana zawałem stropu. Gruzowisko skał zawałowych obsypuje pas oporowy chroniąc go 
przed rozgniataniem, co wspomaga pas w wykonaniu założonych zadań. Wykonanie zadań 
przez pas oporowy mogą ułatwić także kotwy wprowadzane do stropu chodnika (rys. 2.1). 

pas oporowy 

Rys. 2-1. Usytuowanie pasa oporowego w wyrobisku 
Fig. 2.1. Position of resistance strip in a working 

3- Obudowa do pola pasa oporowego 

Pojedynczy zestaw obudowy wg projektu [1] składa się z dwóch sekcji i jest wystarczający 
do utrzymywania stropu w polu pasa oporowego. Obie sekcje mają szersze od standardowych 
stropnice. Sekcje ustawione są jedna za drugą (rys. 3.1). Sekcja pierwsza, przyścianowa wyko-
nana jest w wyniku przystosowania sekcji standardowej, z których zestawiona jest obudowa 
w wyrobisku ścianowym. Pomiędzy sekcjami standardowymi i sekcją ustawioną w polu pasa 
oporowego znajduje się tzw. sekcja przejściowa. Różni się od standardowych sekcji tym, że ma 
przedłużoną stropnicę. 

Sekcja pierwsza zestawu obudowy pola pasa oporowego poza tym, że ma poszerzoną 
stropnicę, ma jeszcze stropnicę tyiną, rozpieraną dwoma stojakami ustawionymi na osłonie od-
zawałowej. W zestawie zastosowano jako pierwszą sekcję lemniskatową dlatego, że tego ro-
dzaju sekcje stosowane są powszechnie w ścianach węglowych, szczególnie górnictwa krajo-
wego. 

Sekcja druga, ustawiona za pierwszą jest sekcją podpornościową, rozpieraną czterema sto-
jakami. Wyposażona jest w zbiornik szalunkowy. Obie sekcje połączone są ze sobą siłowni-
kami hydraulicznymi służącymi jako przesuwniki. Sekcja pierwsza wykonuje te same sekwen-
cje ruchowe co pozostałe sekcje tworzące obudowę wyrobiska ścianowego. Sekcja pierwsza 
wydziela z wyrobiska przedział technologiczny dla maszyn wybierających kopalinę. 
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Rys. 3.1. Ustawienie sekcji obudowy w polu pasa oporowego 
Fig. 3.1. Setting of supports section in the field of resistance strip 

Sekcja druga służy do budowania odcinkami pasa oporowego. Czas wykonywania odcinka 
pasa oporowego limitowany jest czasem wiązania materiału budującego pas. Ze względu na 
czas wiązania materiału, dobierana jest długość odcinka i ilość cykli wybierania kopaliny stan-
dardowym zabiorem. Długość odcinka pasa oporowego jest na ogół wielokrotnością zabioru, 
jakim wybierana jest kopalina. Wobec tego, sekcja druga obudowy przesuwana jest za sekcją 
pierwszą co dwa zabiory kombajnu. Na skutek tego, że sekcje obudowy przesuwane są różny-
mi odcinkami, w cyklu technologicznym wybierania kopaliny i budowania pasa oporowego 
zmienia się rozpiętość pasa oporowego (rys. 3.Ib). Rozpiętość pasa oporowego Lpmin lub 

wyznaczona jest ociosem czołowym ściany kopaliny i ociosem czołowym pasa oporo-
wego, gotowym do utrzymywania stropu w polu pasa oporowego. Strop nad polem pasa opo-
rowego utrzymywany jest nie tylko sekcjami obudowy, ale również pasem oporowym pokła-
dem kopaliny. Zasadne jest więc pytanie: jak oddziaływać na strop sekcjami obudowy, aby nie 
niszczyć tym działaniem skał stropu, szczególnie z jego warstwy zewnętrznej, a w jakim stop-
niu obciążyć stropem ociosy pokładu kopaliny i pasa oporowego. Pytanie zasadnicze to: w ja-
kich warunkach strop nad polem pasa oporowego zostanie utrzymany przez pas oporowy i po-
kład kopaliny oraz jakie w jego ociosach wywołane zostaną skutki ciśnieniem eksploatacyjnym 
[4]. 
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4. Zagrożenia dla ociosów pola pasa oporowego 

Dla ociosów pola pasa oporowego zagrożeniem podstawowym jest ciśnienie eksploatacyj-
ne. Jeżeli wyrobisko jest bez obudowy, maksymalną wartość ciśnienia eksploatacyjnego 
w ociosach można wyznaczyć z zależności [4]: 

cr. 
(l + a ) ( l - v ) - v 

max l - v 
yU (4.1) 

Ciśnienie eksploatacyjne można wyznaczyć, gdy znane są: 
H - głębokość górotworze, na jakiej znajduje się wyrobisko, 
7 - przeciętny ciężar objętościowy skał nadległych nad wyrobiskiem, 

V - właściwa dla danej głębokości i skały w ociosie liczba Poisson'a, 
a - współczynnik kształtu wyrobiska zależny od ilorazu rozpiętości i wysokości 

wyrobiska. 

Dla danych warunków (y, V, H) ciśnienie eksploatacyjne będzie zmieniało się wraz ze 
współczynnikiem kształtu wyrobiska, a więc ze zmianąjego rozpiętości lub wysokości. 

Jeżeli iloraz rozpiętości i wysokości wyrobiska mieści się w przedziale [1, 5], współczyn-
nik jego kształtu dla dowolnej rozpiętości i wysokości wyrobiska można wyznaczyć z zależno-
ści: 

a^ =0,84 + 0,29 
L 

\ 

h 
1 

V 

(4.2) 

Współczynnik kształtu wyrobiska będzie powiększał się dla danej wysokości h wraz ze 
wzrostem rozpiętości wyrobiska Lx. Tak samo będzie powiększał się przy danej rozpiętości 
wyrobiska Lx, gdy malała będzie jego wysokość h. Gdy L = h, współczynnik kształtu wyrobi-
ska jest najmniejszy i maksymalne ciśnienie eksploatacyjne jest o 84% większe od składowej 
pionowej pz pierwotnego stanu naprężenia. W danych warunkach w wyrobisku o stałej wyso-
kości, przy uwzględnieniu dużej rozpiętości wyrobiska, jego ociosy mogą zostać zagrożone ci-
śnieniem eksploatacyjnym. Jeżeli wraz z rozpiętością wyrobiska rośnie ciśnienie eksploatacyj-
ne, to maleje napięcie w skałach stropu i spągu. W wyrobiskach o względnie dużej rozpiętości 
ochrony wymagają ociosy, a nie strop i spąg [4]. Realne zagrożenie dla ociosów wyrobiska jest 
wtedy, gdy ciśnienie eksploatacyjne osiągnie wartość wytrzymałości skały Rc. Szczególnie 
niebezpieczne jest, gdy przekroczy wartość wytrzymałości na ściskanie, czyli gdy 

^ z max ^ ^c (4.3) 

W tych przypadkach maksymalna wartość ciśnienia eksploatacyjnego przemieszcza się 
z powierzchni ociosu w głąb calizny skalnej i skała z ociosu może być gwałtownie wyrzucana 
do wyrobiska. 

Zjawiska dynamiczne, a także samozagrożenie ociosów ciśnieniem eksploatacyjnym w da-
nych warunkach (y, //, a) zależy od rodzaju skały w ociosie. Skały w danych warunkach (y, H, 
a ) mają różne liczby Poisson'a. W tablicy 4.1 podano przykładowe liczby Poisson'a dla węgla 
kamiennego i łupka w zależności od głębokości zalegania. Skały w ociosach mające mniejszą 
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liczbę Poisson'a będą, bardziej zagrożone ciśnieniem eksploatacyjnym. Ze względu na to, że 
pole pasa oporowego z uwagi na konieczność wprowadzenia do niego dwóch sekcji obudowy 
(rys. 3.1), ma względnie dużą rozpiętość, szczególnie gdy wybierany pokład ma małą grubość, 
konieczna jest w nim obudowa dla ochrony jego ociosów. Podpomości sekcji obudowy po-
winny być dobrane w zależności od zagrożenia ociosów ciśnieniem eksploatacyjnym. Szcze-
gólnie starannie należy dobierać podporność wstępną sekcji pierwszej. 

Tablica 4.1. Wartości liczby Poisson'a 
Table 4.1. Poisson ratio value 

Skała 
H,m 

Skała 
400 450 500 550 600 

Węgiel 

i • 

0,3977 0,4076 0,4167 0,4252 0,4330 

Łupek 0,1448 0,1562 0,1671 
1 

0,1776 
1 

0,1877 
u 

5. Dobieranie podpomości sekcji obudowy 

W polu pasa oporowego nie ma zagrożenia dla jego ociosów, jeżeli ciśnienie eksploata 
cyjne spełnia warunek: 

(5.1) 

Jeżeli ciśnienie eksploatacyjne w ociosach pola oporowego nie spełnia warunku (5.1), za-
grożenie dla ociosów można zniwelować doprowadzając obudową do jego zmniejszenia. Taki 
efekt można uzyskać skracając sekcją obudovi^ rozpiętość pola albo redukując w odpowied-
nim stopniu składową pionową pierwotnego stanu naprężenia. Można zmniejszyć ciśnienie 
eksploatacyjne stosując jednocześnie oba działania, wykorzystując odpowiednio sekcję pierw-
szą i drugą obudowy. 

Wykorzystanie sekcji drugiej obudowy do skracania rozpiętości pola pasa oporowego moż-
liwe jest z uwagi na warunki jej pracy. Sekcja ta podpiera strop już naruszony działaniem sek-
cji pierwszej i po określonym czasie od jego odsłonięcia. Dlatego może być rozpierana pod-
pornością wstępną większą od tej, jaką rozpierana jest sekcja pierwsza. Ewentualne roz-
gniecenie i połamanie skały z warstwy zewnętrznej stropu nie stwarza problemu, ponieważ 
sekcja będzie przesuwana do nowego miejsca posadowienia dopiero po podbudowaniu stropu 
wykonanym odcinkiem pasa oporowego. Sekcja druga obudowy ma chronić strop dopóki od-
cinek pasa oporowego nie uzyska pełnej nośności i przejmie funkcję podpierania stropu. Prak-
tycznie, sekcja druga może być rozpierana podpornością wstępną odpowiadającą wytrzymało-
ści pasa oporowego na ściskanie Rep- Sekcja druga rozparta podpornością wstępną, generującą 
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pomiędzy stropnicą i stropem nacisk równy wytrzymałości na ściskanie pasa oporowego skra-
ca przedział technologiczny o długość swojej stropnicy (rys. 3. Ib). 

Sekcja druga, podporowa (w postaci ramy), rozpierana czterema stojakami powinna mieć 
stojaki każdy o podpomości określonej zależnością; 

P = R sw cp 
' F ' 

^ st 

\ J 
(5.2) 

gdzie 
Fst - powierzchnia stropnicy sekcji przenosząca podporność stojaków na strop. 

Sekcja może mieć stojaki o podpomości roboczej dowolnie większej od podpomości 
wstępnej wyznaczonej z zależności (5.2). Wykorzystanie podpomości roboczej sekcji zależne 
jest tylko od działania stropu i nie musi być pełne [5^. 

Rozparcie sekcji drugiej zestawu obudowy w polu pasa oporowego podpornością wstępną 
skutkującą naciskiem na strop równym wytrzymałości pasa oporowego na ściskanie przez to, 
że skraca rozpiętość pola i zmniejsza ciśnienie eksploatacyjne w jego ociosach. Sekcja pierw-
sza obudowy pola pasa oporowego znajduje się bezpośrednio przy ociosie kopaliny. Przypiera-
na jest do stropu w krótkim czasie po jego odsłonięciu, aby opóźnić konwergencję skał. Pod-
porność wstępna nie powinna niszczyć skały z zewnętrznej warstwy stropu. Aby jednak neu-
tralizowała zagrożenie ociosu ciśnieniem eksploatacyjnym powinna mieć podporność wstępną 
skutecznie zmniejszającą działanie stropu na niego. 

Podporność wstępną można wyznaczyć z dwóch warunków: 
- nacisk, jaki stropnica sekcji wywiera na strop podpomością wstępną powinien równoważyć 

nacisk pochodzący od ciężaru stropu bezpośredniego, 
- nacisk wywierany stropnicą sekcji rozpieranej podpornością wstępną na strop powinien 

zmniejszać składową pionową pierwotnego stanu naprężenia w górotworze tak, aby 
ciśnienie eksploatacjne spełniało warunek: 

0•^max = (^i + " Pcpz )" Ph = ^r (5-3) 

Na podstawie warunków (5.3), po uwzględnieniu związku występującego pomiędzy skła-
dowymi pierwotnego stanu naprężenia p . i p n otrzymuje się zależność wyznaczającą ciśnienie 
^ akim stropnica przypierana podpornością wstępną stojaków oduziaływuje na strop: 

Ciężar stropu bezpośredniego grubości Ho wywiera na stropnicę nacisk określony zależno-
ścią: 

P G = r H o (5.5) 

Sekcja pierwsza jest sekcją lemniskatową. Rozpierana podpomością wstępną stojaków P^w 
przekazuje przez stropnicę na strop siłę wg zależności [5]: 
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P ~ P 7 i'w -'aw Aw (5.6) 

Prosta działania tej siły przechodzi przez punkt na długości stropnicy, położenie którego za-
leży od wysokości rozparcia i współczynnika tarcia pomiędzy stropnicą i stropem (rys. 5.1). 

i = c o n s t 
^ = c o n s t 

p I k I . . . .n. j i -n— ipwn^u ipn^nif 

Rys. 5.1. Charakterystyka podpornościową sekcji lemniskatowej w zależności od 
położenia prostej działania podpomości 

Fig. 5.1. Supporting strength characteristics of lemni scale section according to 
the straight line aspect of supporting strength operation 

Przekazywana na strop siła a szczególnie położenie jej prostej działania na długości 
stropnicy, odmierzane od osi pionowej środka geometrycznego przegubu łączącego stropnicę 
z osłoną odzawałową, jest wynikiem nierównomiernego rozkładu nacisku przenoszonego na 
strop. Przyjmuje się więc, że nacisk pochodzący od podpomości wstępnej stojaków wyrażający 
podpomość sekcji jest przenoszony odcinkiem stropnicy, którego środkiem geometrycznym 
jest punkt przyłożenia prostej działania podpomości jako wypadkowej nacisku. Odcinek ten 
wyznacza różnica współrzędnych położenia prostej działania podpomości odpowiadającej roz-
parciu siłownika zastrzałowego przestrzenią podtłokową Tî pti i nadtłokową ^^^tł (^ys. 5.1). Na 
podstawie przedstawionych założeń można wyznaczyć podpomości stojaków dla ciśnień 
podanych zależnością (5.4) i (5.5). 

Z zależności (5.4) otrzymuje się: 

P ' swpz 
l - 2 v + a ( l - v ) 

y H - R , / ̂ pRznil ) t (5.7) 

Natomiast z zależności (5.5) otrzymuje się: 

^swG - y ^ ii pRzptl pRzntl (5.8) 
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gdzie 
t - szerokość stropnicy sekcji. 

Jeżeli sekcja obudowy ma dwa stojaki, podporność wstępna jednego jej stojaka równa jest 
podpomości wstępnej, wyznaczonej z zależności (5.7) lub (5.8). 

Podporność robocza stojaków sekcji pierwszej może być znacznie wyższa od podpomości 
wstępnej. Podporność robocza sekcji wynikająca z podpomości roboczej jej stojaków nie ma 
wpływu na utrzymanie skał stropowycłi. Wykorzystanie sekcji kształtowane jest zachowaniem 
się skał stropu, W krytycznych warunkach może być w pełni wykorzystana i może uchronić 
skały stropu przed rozwarstwieniem do zasięgu strefy zawałowej stropu. 

6. Zakończenie 

Wykorzystanie pasa oporowego w ścianowych wyrobiskach wydobywczych z materiałów 
szybkowiążących i uzyskujących wymaganą wytrzymałość na ściskanie, potrzebną do utrzy-
mania stropów w stanie zwartym wprowadzone zostanie do praktyki, jeżeli pasy oporowe 
spełniać będą oczekiwania. Pasy oporowe wykonywane zgodnie z zaprezentowaną technologią 
1 ] mają szanse spełnić założone zadania, jeżeli budowane będą pod stropem pola pasa oporo-

wego utrzymanym w dobrym stanie. Dobry stan stropu nad polem pasa oporowego możliwy 
jest do zachowania właściwym oddziaływaniem na niego obudową. Właściwe oddziaływanie 
może być wypracowane tylko w praktyce. Dla wypracowania właściwego oddziaływania obu-
dową na strop pola pasa oporowego tak, aby nie ulegał rujnowaniu, potrzebne są ukierunkowa-
nia dla eksperymentów i zbierania doświadczeń. Dla właściwego ukierunkowania ekspery-
mentów niezbędne są teorie. Taką próbę rozważań teoretycznych przedstawiono w niniejszym 
referacie. 
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Supporting Strength of Supports Section Resistance Strip Field in Mining 
Working 

Abstract 

The article presents the two section supports destinated for a rock protection in the field or 
resistance strip against a delamination and breaking, enabling the resistance strip construction 
of demanded parameters. The tasks of the resistance strip have been defined. The criterion for 
an assessment of hazard state in the field of resistance strip as well as supporting strength 
selection of supports section have also been given. The proposition of assignment of initial and 
operating supporting strength of supports section has been presented. 

Recenzent: prof, dr hab. inż. Krzysztof Krauze 
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Naruszenie eksploatacją górniczą filarów ochronnych szybów 
na przykładzie KWK „JAS-MOS" 

Słowa kluczowe 

węgiel kamienny -filary ochronne szybów 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono wyniki analizy wpływu eksploatacji okołofilarowej oraz we-
wnątrzfilarowej prowadzonej w KWK „JAS-MOS" na deformacje powierzchni terenu oraz de-
formacje rur szybowych. Analizie poddano filary szybowe dwóch szybów Jas-III i Jas-V, które 
naruszono eksploatacją górniczą. Wykorzystując wyniki pomiarów geodezyjnych, jakie wyko-
nano w warunkach naturalnych pokazano, że w warunkach kopalń węgla kamiennego istnieje 
możliwość częściowego naruszenia wyznaczonych granic filarów szybowych nie powodując 
uszkodzeń i deformacji tych szybów. Wydłużony w ten sposób bieg ścian pozwala w sposób 
beznakładowy uzyskać dodatkowe wydobycie. 

1. Wstęp 

Podczas eksploatacji węgla dla ochrony szybu i obiektów związanych z szybem, 
a znajdujących się na powierzchni pozostawia się nie wybraną część złoża nazywaną filarem 
ochronnym. Filar ochronny wyznacza się korzystając z odpowiednich instrukcji i przepisów, 
a jego wielkość zależy od warunków górniczo-geologicznych i górniczo-technicznych [5, 6]. 

Konieczność pozostawiania w otoczeniu szybów nienaruszonego filara przy jednoczesnym 
zwiększaniu głębokości eksploatacji, sprawia, że ilość węgla uwięzionego w filarze staje się 
ogromna (lys. 1.1). Dlatego też kapitalnego znaczenia nabierają sposoby sięgnięcia do tych 
uwięzionych rezerw. Jedną z możliwości jest prowadzenie eksploatacji ścianowej, naruszającej 
częściowo wyznaczone granice filarów szybowych [1]. 

W niniejszym referacie przedstawiono wybrane wyniki badań deformacji rury szybowej 
oraz powierzchni terenu, dla szybów Jas-III i Jas-V, których filar kilkakrotnie naruszony został 
działalnością górniczą 
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Rys. 1.1. Kształt filara ochronnego szybu z pokładami uwięzionymi wewnątrz filara 
Fig. 1.1. The shape of a safety pillar of a pit shaft with deposits trapped inside the pillar 

2. Eksploatacja okołofilarowa w KWK „JAS-MOS" 

Po raz pierwszy granice filara ochronnego szybu kopalnia „JAS-MOS" naruszyła w latach 
80-tych, sześcioma ścianami, prowadząc eksploatację w filarze szybu Jas-III. Prowadzono 
wówczas eksploatację na podsadzkę płynną. Ściany nr 39, 40 i 41 w pokładzie 417/1-2 w la-
tach 1980-^1981 naruszyły filar na maksymalną głębokość 87 m, natomiast ściany 38, 39 i 40 
w pokładzie 416/3 w latach 1980^1983 naruszyły granice filara na głębokość 122 m. 

Na rys. 2.1 przedstawiono układ parcel eksploatacyjnych wokół szybu Jas-III w 1983 roku, 
gdy ściana 40 w pokładzie 416/3 naruszyła ustanowiony filar ochronny. 

Doświadczenia z eksploatacji prowadzonej wewnątrz filara oraz względy ekonomiczne 
spowodowały, że od roku 2001 eksploatację taką prowadzi się również w filarze szybu Jas-V. 
Filar szybowy szybu Jas-V naruszony został w 2001 roku ścianą nr 29 w pokładzie 417/1 na 
długości 180 m. Obecnie prowadzona jest eksploatacja ściany nr 24 w pokładzie 502/1, której 
zakończenie planowane jest na 2003 rok, a całkowite naruszenie granic filara wyniesie 150 m. 

W ciągu najbliższych 5 lat KWK „JAS-MOS" zamierza kontynuować ścianową eksploata-
cję wewnątrzfilarową w filarze szybu Jas-V (ściana nr 40 w pokładzie 505/1) oraz w filarze 
szybów głównych - Jas-I, Jas-II i Jas-IV (ściana nr 45a w pokładzie 505/1), a także planuje 
dalsze wybieranie złoża w brzeżnej części filara ochronnego szybów głównych ścianą 42 
w pok adzie 505/1 i ścianą 18 w pokładzie 510/1. 
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Rys. 2.! . Naruszenie granic filara ochronnego szybu JA.S I!I w pokładzie 416 w 1983 roku 
Fig. 2.1. Disturbance of the safety pillar boundaries of the pit shaft JAS III in the seam 416 in the year 

1983 

3. Analiza wpływu elisploatacji prowadzonej woliół filarów ochronnycłi 

Wpływ eksploatacji górniczej na górotwór i powierzchnię określa się analizując wartości 
wskaźników deformacji. W przypadku ochrony szybów za podstawowe wskaźniki uważa się 
przemieszczenia pionowe i poziome oraz pochodne tych przemieszczeń, takie jak: odkształce-
nia pionowe, wychylenie osi szybu z pionu, krzywiznę osi szybu, odkształcenia poziome 
i skręcenie szybu [T. 

Przemieszczenia pionowe uważa się za najistotniejszy wskaźnik deformacji, który decyduje 
o wielkości ewentualnych uszkodzeń i zachowaniu się szybu w czasie eksploatacji. Przy opra-
cowywaniu prognoz wielkości deformacji, właśnie odkształcenia pionowe decydują o podjęciu 
decyzji lub też rezygnacji z wybierania nowego pola eksploatacyjnego, lub zmiany postępu 
wybierania pokładu, czy zmiany sposobu kierowania stropem. Jak wykazują doświadczenia ru-
chowe, parametr ten ma istotne znaczenie przy prognozowaniu deformacji powierzchni, nato-
miast w szybach mogą zachodzić znaczne dyslokacje rury szybowej, pomimo niskich mierzo-
nych wartości osiadań. Obserwacje te sugerują, że o wielkości i zakresie uszkodzeń w szybach 
nie zawsze decydują odkształcenia pionowe lecz istotne są tutaj również przemieszczenia po-
ziome [2]. 

Szyby zaliczone są do obiektów II kategorii ochrony, dla której wartości graniczne wskaź-
ników deformacji wynoszą: nachylenie terenu T = 5,0 mm/m, promień krzywizny terenu R = 
12 km, odkształcenia poziome 8 = 3 mm/m. Dodatkowo określana intensywność osiadań wy-
nosi dla obiektów II kategorii ochrony iw = 6 mm/dobę. 

Wpływy eksploatacji zewnętrznej, tj. za granicą fdara szybowego, na szyb i podszybia wy-
znacza się wzorami stosowanymi dla górotworu. Dopuszczalne wartości deformacji szybu mu-
szą być większe lub równe sumarycznym wpływom eksploatacji dokonanej na zewnątrz gra-
nicy filara ochronnego. 
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3.1. Pomiary deformacji powierzchni 

Rozmieszczenie punktów geodezyjnych na powierzchni w otoczeniu szybu Jas-III przed 
stawiono na rysunku 3.1. Umieszczono na nim wszystkie punkty ciągów poligonowych I-I i II 
II oraz przedstawiono dodatkowe repery powierzchniowe [2, 3]. Całkowita długość linii po 
miarowej I-I wynosi ok. 1650 m, natomiast linii pomiarowej II-II - ok. 1200 m. 
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Rys. 3.1. Rozmieszczenie reperów na liniach pomiarowych w filarze szybu Jas-III 
Fig. 3.1. Dislocation of measurements data crossing the pillar of the pit-shaft Jas-III 

Na rysunkach 3,2 i 3.3 przedstawiono wartości osiadań, jakie odnotowano w wybranych la-
tach eksploatacji wokół szybu Jas-III. Na szczególną uwagę zasługują lata 1980, 1983, bowiem 
na początku lat osiemdziesiątych naruszono filar szybowy. Przebieg osiadań w roku 1980 
i 1983 jest jednak praktycznie taki sam. Z rysunku 3.2 wynika, że profil niecki osiadań wzdłuż 
linii I-I jest najmocniej wykształcony w części zachodniej filara w odległości ok. 380^-750 m 
(repery nr 15, 89 i 41) od szybu Jas-III. Po stronie wschodniej filara niecka osiadań tworzy się 
dopiero w odległości ok. 600-^900 m od szybu Jas-III. 

Z pomiarów geodezyjnych prowadzonych wzdłuż linii Il-II wynika (rys. 3.3), że wielkość 
osiadań po stronie północnej filara jest prawie czterokrotnie większa niż po stronie połu-
dniowej. Profil niecki obniża się dopiero w odległości ok. 200 m na północ od szybu Jas-III i w 
odległości ok. 700 m (reper nr 586) od szybu obniżenie przyjmuje wartość maksymalną. Po 
stronie południowej filara niecka poeksploatacyjna jest znacznie mniejsza, lecz i w tym przy-
padku znajduje się ona dopiero w odległości ok. 200-^350 m od szybu Jas-III. 
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Rys. 3.2. Charakterystyka osiadania powierzchni terenu na skutek prowadzonej eksploatacji, wzdłuż linii 
pomiarowej I-I przechodzącej przez szyb 

Fig. 3.2. Characteritsics of subsidence of ground surface due to conducted exploitation depicted along the 
measurement line I-I crossing the pit shaft 
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Rys. 3.3. Charakteiystyka osiadania powierzchni terenu na skutek prowadzonej eksploatacji, wzdłuż linii 
pomiarowej II-II przechodzącej przez szyb. 

Fig. 3.3. Characteritsics of subsidence of ground surface due to conducted exploitation depicted along the 
measurement line II-II crossing the pit shaft. 
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Pomiary geodezyjne w filarze szybu Jas-V prowadzone są na stopacłi zastrzałów wieży 
szybowej, na głowicy szybu oraz na budynku dyflizora i wentylatorów [4]. Obserwacje geode-
zyjne wskazywały, że do czasu rozpoczęcia eksploatacji ściany nr 29 (lipiec 1999) osiadania 
fundamentów i budynku następują wolno i równomiernie (rys. 3.4). Różnica osiadań przez cały 
okres trwania pomiarów utrzymywała się na stałym poziomie wynosząc, Aw = 20 mm/rok. 
Wpływ eksploatacji był najbardziej widoczny w czwartym miesiącu eksploatacji w filarze 
ochronnym, gdy osiadania na punktach pomiarowych wyniosły ok. -30 mm. W pozostałych 
okresach czasu osiadania zmieniają się od - 7 do - 1 mm. 
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Rys. 3.4. Osiadania reperów zabudowanych na budynkach szybu Jas-V 
w czasie wybierania ściany 29 oraz bezpośrednio po zakończeniu eksploatacji ściany 

Fig. 3.4. Subsidence of measurements points fixed on the pit-shaft Jas-V buildings during longwall No 29 
working and directly after working 

Z pomiarów wynika zatem, że naruszenie granic filara nie powoduje istotnych zmian 
wskaźników deformacyjnych na reperach zastabilizowanych na powierzchni filara, pod którym 
prowadzona jest eksploatacja. 

3.2. Badania stateczności szybu 

W szybie Jas-III prowadzone były pomiary przemieszczeń pionowych oraz poziomych na 
podszybiach czterech poziomów: -h70 m, O m, -120 m, -240 m, zatem na głębokości 175.7 m, 
245.7 m, 365.7 m i 485.7 m [2, 3]. 

Na podstawie analizy wyników pomiarów geodezyjnych można stwierdzić, że 
przemieszczenia poniżej poziomu O m praktycznie nie występują. Ich sumaryczna zmiana 
w okresie prowadzonych badań, który obejmuje lata 1980-^1999 wynosiła na poziomie -120 m 
- 9 mm, a na poziomie -240 m - 7 mm. Jednocześnie można zauważyć, że największe osiadania 
nastąpiły w roku 1988, kiedy to na powierzchni wyniosły one 72 mm, na poziomie +70 m były 
równe 16 mm, a na pozostałych poziomach wyniosły 2 mm. Rok 1988 jest pierwszym rokiem, 
kiedy zaobserwowano obniżenie punktu pomiarowego na poziomie -240 m. Pomimo, iż nie są 
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to wielkości znaczące z punktu widzenia stateczności szybu, to należy zauważyć, że następny 
co do wielkości osiadań rok 1995 charakteryzują kolejno przemieszczenia: 30 mm, 6 mm, 4 
mm, 1 mm i 2 mm. Są one zatem ok. 2.5-krotnie niższe od maksymalnych osiadań stwier-
dzonych w analizowanym okresie czasu. Wielkość osiadań reperów zainstalowanych w szybie 
Jas-III na powierzchni oraz na podszybiach wszystkich istniejących poziomów +70 m, O m, -20 
m i -240 m w latach 1980 -5-1999 przedstawiono na rysunkach 3.5 i 3.6. 

o CD 
O •O 

O CO O) 
O 

- 100 

•200 

co O) 
cg (D o 

fO O) 
Ci 

co O) O) 0) 
(O <0 o 

N 
co O) 

co (D a> 
O) 
co Oi 

o O) (3) O) 0) 
cg O) O) 

co 0> 0> 
Tf OJ CJl 

in 
o o 

(O o o 
N C7) O) 

CD O o> 
O) O) 

E . 3 0 0 
5 "c 
ra •o ęg 
w 
O 

- 4 0 0 

- 5 0 0 -

- 6 0 0 

- 7 0 0 

- 8 0 0 

/̂ov/ierzchnia 
poŁioni +70rn 

Lata 

Rys. 3.5. Osiadania reperów zainstalowanych w szybie Jas-III - odcinek górny 
Fig. 3.5. Measuring points subsidence fixed in tlie pit-shaft Jas-III - upper section 
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Rys. 3.6. Osiadania reperów zainstalowanych w szybie Jas-III - odcinek dolny 
Fig. 3.6. Measuring points subsidence fixed in the pit-shaft Jas-III - lower section 

Ponieważ największe zmiany wskaźników deformacji odnotowano w górnej części szybu, 
przeanalizowano również zmiany odkształceń poziomych oraz skręcenia szybu Jas-III w latach 
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eksploatacji wewnątrzfilarowej. Na rys. 3.7 i 3.8 przedstawiono odpowiednio przemieszczenia 
poziome na dźwigaracłi podtrzymujących konstrukcje szybu do 149 m jego głębokości. 

Na podstawie analizy wyników pomiarów geodezyjnych wykonanych w szybie można 
stwierdzić, że największe przemieszczenia poziome wystąpiły w latach 1995-^1997. Na 
głębokości ok. 150 m były one największe, wynosząc ok. 0.52 m, nieco mniejsze na odcinku 
0-^50 mb oraz 200-^300 mb szybu, gdzie osiągnęły wartość 0.38^-0.42 m. Na początku lat 
osiemdziesiąt nie stwierdzono deformacji poziomych, które mogłyby świadczyć o wpływie 
eksploatcji w granicach ochronnego na stan obudowy szybu Jas-III. 

Wyniki pomiarów kąt skręcenia pozwalają stwierdzić, że kąt pod jakim zachodzą 
odkształcenia poziome waha się pomiędzy 137° a 179°. Największe zmiany kierunku 
wychylenia szybów w płaszczyźnie poziomej notowano w latach 1984-^1987 (rys. 3.9), kiedy 
to na górnym odcinku szybu (do ok. 100 mb) przeważają kąty mniejsze, a więc 
przemieszczenia mają kierunek południowo-wschodni, następnie na odcinku pomiędzy 100 
a 400 mb przeważa kąt ok. 180°, a więc kierunek odkształceń jest południowy, natomiast 
poniżej 400 mb ponownie południowo-wschodni lub wschodnio-południowo-wschodni. Po 
1987 roku górny 100-metrowy odcinek szybu wychyla się w kierunku południowym, 
natomiast poniżej 100 mb w kierunku wschodnio-południowo-wschodnim, a różnica w azy-
mucie wynosi max. 22°. Kierunek odkształceń poziomych szybu Jas-III związany jest z inten-
sywną eksploatacją dokonaną po tej stronie filara szybowego. 

Z przedstawionych wykresów wynika, że do roku 1987 zmiany osiadań, szczególnie od po-
ziomu O m, były minimalne, tak jak wychylenia poziome, których największy wzrost nastąpił 
w latach 1984-^1987. Ponieważ naruszenie granic filara szybu Jas-III nastąpiło w latach 
1980-^1983 można stwierdzić, że nie znalazły one odzwierciedlenia w deformacjach rury szy-
bowej. 

Dotychczas nie prowadzono pomiarów deformacji rury szybowej szybu Jas-V. 
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Rys. 3.7. Przemieszczenia poziome odnotowane w poszczególnych latach w wybranych częściach szybu, 
będące podstawą badania wpływu eksploatacji na stan szybu. 

Fig. 3.7. Horizontal dislocations stated in particular years in chosen parts of the pit shaft being the base of 
the survey of the impact of exploitation on the state of pit shafts. 
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Rys. 3.8. Efekt skręcenia szybu odnotowany w poszczególnych latach w wybranych częściach szybu 
Fig. 3.8. Effect of the twist of the pit shaft stated in particular years in chosen parts of the pit shaft 

4. Wnioski 

Materiał zebrany podczas badania wpływów eksploatacji okołofilarowej oraz eksploatacji 
prowadzonej wewnątrz filarów szybów Jas-III i Jas-V pozwala stwierdzić, że naruszenia 
filarów ochronnych szybów nie spowodowały zbyt dużych deformacji górotworu i powierzchni 
terenu. Z analizy wykonanych pomiarów kopalnianych wynika, że istnieje możliwość 
częściowego naruszania granic filara ochronnego eksploatacją ścianową. 

Wartości wskaźników deformacji rejestrowane na reperach geodezyjnych na powierzchni 
filarów nie wykazały istotnych zmian wraz z prowadzoną eksploatacją ścianową. Jednocześnie 
analiza zmian położenia geodezyjnych punktów pomiarowych zastabilizowanych na różnych 
głębokościach w szybach dała możliwość porównania deformacji rur szybowych (skręceń, 
przemieszczeń poziomych i przemieszczeń pionowych) z faktami uszkodzeń obudowy szybów 
w poszczególnych latach eksploatacji. Eksploatowane parcele nie zagroziły funkcjonalności 
szybu, a dały wymierne efekty ekonomiczne. 

Dotychczasowa oraz projektowana eksploatacja w rejonie filarów ochronnych szybów 
Jas-III i Jas-V pozwoliła na wydłużenie biegu ścian, co pozwoliło i pozwoli w sposób 
beznakładowy uzyskać dodatkowe wydobycie. W przypadku szybu Jas-III uzsyskano 
wydobycie w wysokości ok. 50.2 tys. ton odpowiednio: 
- 0.1 tys. ton ze ściany 39 w pokładzie 417/| poprzez wydłużenie biegu o 5 m, 
- 6.1 tys. ton ze ściany 40 w pokładzie 417/i poprzez wydłużenie biegu o 20 m, 

17.1 tys. ton ze ściany 40 w pokładzie 417/i poprzez wydłużenie biegu o 40 m, 
- 0.7 tys. ton ze ściany 38 w pokładzie 416/3 poprzez wydłużenie biegu o 14 m, 

10.0 tys. ton ze ściany 39 w pokładzie 416/3 poprzez wydłużenie biegu o 27 m, 
- 16.2 tys. ton ze ściany 40 w pokładzie 416/3 poprzez wydłużenie biegu o 54 m. 
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W przypadku szybu Jas-V uzyskano wydobycie w wysokości 126 tys. ton ze ściany 29 
w pokładzie 417/i poprzez wydłużenie jej biegu o 180m. Natomiast eksploatacja obecnie 
prowadzonej ściany 24 i planowanej ściany 40 pozwoli na uzyskanie dodatkowych: 

185 tys. ton ze ściany 24 w pokładzie 502/i poprzez wydłużenie biegu o 265 m, 
- 325 tys. ton ze ściany 40 w pokładzie 505/i poprzez wydłużenie biegu o 270 m. 

Ogółem z eksploatacji w granicach filaru szybu Jas-V pozyskane zostanie dodatkowe 636 
tys. ton węgla. 

Literatura 

1 

7 

Borecki M., Zych J. 1978: Wpływ eksploatacji zewnętrznej na obiekty chronione filarami. Filary 
ochronne szybowe. Podstawowe problemy pomiaroznawstwa wentylacji górniczej. Wydawnictwo 
SITPH, Katowice 1978. 
Lubryka M. 2000 - Wpływ eksploatacji górniczej w rejonie filara ochronnego na deformacje po-
wierzchni terenu i zachowanie się rury szybowej. Praca doktorska (niepublikowana), Kraków 
2000. 
Majcherczyk T., Lubryka M. 1998: Analiza stateczności szybu Sz/M-P3 Jas w KWK "Jas-Mos" 
oraz sposób naprawy zniszczonej obudowy szybowej. Materiały konferencyjne Zimowej Szkoły 
Mechaniki Górotworu, Zakopane - Kościelisko 1998, 293-302. 
Majcherczyk T., Małkowski P,, Majchrzak J. 2002: Analiza wybranych skutków eksploatacji 
górniczej dokonanej w filarze ochronnym szybu Jas-5. Prace Naukowe GIG, seria konferencje nr 
41 - „Problemy ochrony terenów górniczych", Katowice 2002, 315-322. 
Popiołek E., Krawczyk J. 1996: Aktualne poglądy na rolę filarów ochronnych w górnictwie pod-
ziemnym. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej CPFGSMIE PAN, Kraków 1996,223-232. 
Praca zbiorowa pod kierunkiem J. Kwiatka 1997: Ochrona obiektów budowlanych na terenach 
górniczych. Wydawnictwa Głównego Instytutu Gómictwa. Katowice 1997. 
Zych J. 1996: Czynniki wpływające na wielkość i rozkład deformacji w szybie. Materiały Szkoły 
Eksploatacji Podziemnej CPPGSMiE PAN, Kraków 1996, 233-244. 

Pit-shaft pillars disturbance by the longwall working on coal-mine 
"Jas-Mos" example 

Abstract 

Results of the analyses of the impact of exploitation carried out inside and near the 
boundary of the pit shaft safety pillars on surface deformations and damage to pit shaft pipes 
have been presented in this paper. Two pit shaft pillars have been analyzed - pit shaft Jas-III 
and pit shaft Jas-V, both disturbed by the longwall mining. Making use of measurements 
gained in natural conditions it has been shown that in the conditions of hard coal mines there is 
a possibility of partial disturbance of defined boundaries of pillars of pit shafts without 
damaging and deforming these pit shafts. The course of walls prelonged in this way allows to 
win back additional extraction without additional expenses. 

Recenzent: prof, dr hab. inż. Edward Popiołek 
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Wpływ zagęszczenia obudowy mieszanej na siły osiowe w kotwach 

Słowa kluczowe 

obudowa wyrobisk górniczych ~ monitoring obudowy 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów sił w kotwach będących elementem obudowy 
mieszanej przy jej różnym stopniu zagęszczenia. Wyniki pomiarów kopalnianych porównano 
z obliczeniami numerycznymi wykonanymi na etapie projektowania wyrobiska, 
zamieszczono wyniki obserwacji endoskopowych uzyskanych bezpośrednio po wykonaniu 
wyrobiska oraz po okresie kilku miesięcy. Uznano, że na wartość sił osiowych w kotwach 
w znacznej mierze wpływa zasięg i wielkość strefy spękań w stropie wyrobiska. 

I u i iautO 

1. Wstęp 

Doświadczenia uzyskane podczas drążenia wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla 
kamiennego wykazały, że wymierne korzyści nie tylko ekonomiczne, ale i w zakresie bezpie-
czeństwa pracy uzyskuje się przy zastosowaniu w wyrobiskach właściwego zagęszczenia obu-
dowy mieszanej [6]. Optymalny dobór obudowy i jej pełne wykorzystanie możliwe jest jedynie 
po przeprowadzeniu badań zarówno przed wykonaniem wyrobiska jak i w trakcie jego funk-
cjonowania. Monitoring pracy obudowy w wyrobiskach korytarzowych pozwala na porówna-
nie rzeczywistego zachowania się obudowy z prognozowanym. Wyniki takich badań są po-
mocne przy projektowaniu kolejnych wyrobisk znajdujących się w porównywalnych warun-
kach górniczo-geologicznych. 

Obecne przepisy obligują do szczegółowej kontroli pracy jedynie w przypadku stosowania 
samodzielnej obudowy kotwowej. Obowiązku takiego nie ma przy stosowaniu obudowy mie-
szanej, tj.: podporowo-kotwowej lub kotwowo-podporowej. Powoduje to, że ilość informacji 
w zakresie współpracy obudowy mieszanej z górotworem jest niewielka. Natomiast o przy-
datności obudowy mieszanej, a w szczególności możliwościach rozrzedzania obudowy, świad-
czą przy kłady je j zastosowania [4, 7, W . 

Ostatnie lata przyniosły większe możliwości w kontroli pracy obudowy stosowanej do za-
bezpieczenia wyrobisk korytarzowych. Do metod dobrze znanych takich jak: pomiar konwer-
gencji, bezpośrednie pomiary własności wytrzymałościowych górotworu, pomiar rozwarstwień 
za pomocą rozwarstwieniomierzy, pomiar siły wyrywającej kotwy dołączyły nowe metody ta-
kie jak: ocena strefy spękań poprzez badania endoskopowe lub kotwy ekstensometryczne, po-
miary sił w kotwach [3, 5], pomiary obciążenia obudowy poprzez dynamometry. W oparciu 
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o wymienione metody badawcze można zweryfikować w sposób wysoce dokładny wszelkie 
założenia przyjmowane na etapie projektowania obudowy. 

W niniejszym artykule zawarto analizę porównawczą takich elementów monitoringu jak: 
siły w kotwach oraz zasięg strefy spękań w stropie wyrobiska korytarzowego wykonanego 
w obudowie podporowo-kotwowej przy różnym stopniu zagęszczenia. 

2. Charakterystyka miejsca prowadzonych badań 

Prezentowane wyniki pomiarów uzyskano w pochylni Izn pokład 358/1 KWK „Budryk". 
Wyrobisko nie jest poddane wpływowi ciśnień eksploatacyjnych oraz uskoków, a najbliższe 
wyrobisko równoległe występuje w odległości ok. 50 m. Ponadto pochylnia drążona była po 
kilkunastu miesiącach od zakończenia ściany zawałowej będącej również w odległości 50 m. 

Pochylnia Izn w pokładzie 358/1 znajduje się na głębokości ok. 90 m. Pokład w tym rejonie 
ma miąższość od 2,3 m do 2,9 m przy nachyleniu do 6° w kierunku południowym i południo-
wo-wschodnim. Strop bezpośredni pokładu stanowią łupki ilaste i łupki piaszczyste, powyżej 
których występuje piaskowiec. Lokalnie piaskowiec może zalegać w stropie bezpośrednim po-
kładu. Strop zasadniczy zbudowany jest zwykle z naprzemianległych warstw łupków ilastych 
i piaszczystych bądź piaskowców. Spąg w analizowanym rejonie tworzą zwykle łupki ilaste 
i piaszczyste. 

Analizowany odcinek pochylni Izn ma długość 250 m (rys. 2.1). Zastosowano tam dwa 
schematy obudowy każdy na długości ok. 100 m: 
- schemat I - od 25 mb do 125 mb wykonano obudowę V29/9 o rozstawie odrzwi 1,2 m przy 

wzmocnieniu dwoma parami kotwi zabudowanymi w stropie, 
- schemat II - od 125 mb do 225 mb wykonano obudowę V29/9 o rozstawie odrzwi 1,5 m 

przy wzmocnieniu dwoma parami kotwi zabudowanymi w stropie. 
Obudowa kotwowa budowana była z opóźnieniem ok. 20^30 m za czołem przodka. Kotwy 

były wklejane, a ich długość całkowita wynosiła 2,5 m. 

Schemat 

A i 

Kotwy 1/1 i 1/2 
76.2mb 

Schemat I 

km i i 

Pochylnia Izn 

Otwór Gp-49/2001/1 
82.9mb 

Kotwy 2/1 i 2/2 
187,Omb 

Otwór Gp-49/2001/2 
174mb 

Pochylnia Iwn 

• Kotwy oprzyrządowane O 

Stanowisko do pomiaru 
konwergencji 

Otwór penetrometryczno 
- endoskopowy 

Rys. 2.1 Rozmieszczenie stanowisk pomiarowych w pochylni Izn pokład 358/1 KWK „Budryk" 
Fig. 2.1. Distribudon of measuring positions in the Izn ramp, seam 358/1, the „Budryk" coal-mine 
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3. Wyniki badań 

3.1. Pomiary sił w kotwach 

Do pomiaru sił w kotwach wykorzystano kotwy oprzyrządowane wykonane przez firmę 
\rnall Poland (rys.3.1). 

Rys. 3.1 Zainstalowana para kotew oprzyrządowanych wraz z urządzeniem odczytowym 
Fig. 3.1. The installed pair of equipped bolts with a reading instrument 

Kotew oprzyrządowana może służyć do pomiaru; 
- sił osiowych w kotwi, 
- momentów zginających generowanych w kotwi, 
- długości wklejenia kotwi. 

W kotwi pomiarowej wykorzystuje się zmianę oporności czujników tensometrycznych, na-
klejonych na kotwi. Każda para czujników jest tak umieszczona, aby określić również mo-
menty zginające (ścinanie) działające w kotwi. Na długości kotwi można umieścić do 9 par 
czujników, rozmieszczonych w dowolnych odległościach od siebie. Gniazdo przyrządu pomia-
rowego jest połączone z końcem kotwi przewodem, co pozwala na zdalny odczyt wykonywany 
Drzy użyciu specjalnego przyrządu pomiarowego lub też odczyt poprzez przewody teletech-
niczne bezpośrednio na komputerze. 

Zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 2.1, omawiane kotwy zostały zabudowane 
odpowiednio na 76,2 mb oraz na 187 mb wyrobiska. W każdym miejscu zabudowano po dwie 
<otwy oprzyrządowane jako jedną parę wzmacniającą łuk stropnicowy obudowy podporowej. 
Dd chwili zainstalowania kotwi przeprowadzono pięć serii pomiarów kontrolnych. 

Na rysunku 3.2 przedstawiono wyniki pomiarów sił w kotwach 1/1 i 1/2 zabudowanych na 
Ddcinku obudowy o rozstawie 1,2 m. 
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Siły osiowe w kotwi 1/1 - pochylnia Izn 
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Rys. 3.2. Wyniki pomiarów sił w kotwach l/I i 1/2 zlokahzowanych na 76,2 mb pochylni Izn przy 
rozstawie odrzwi obudowy 1,2 m 

Fig. 3.2. Measurement results of forces in bolts 1/1 and 1/2 positioned at the 76,2 running metre of the Izn 
ramp with lining sets' spacing of 1,2 m 

Na podstawie powyższych wykresów można sformułować następujące wnioski: 
- wartości sił w kotwach z upływem czasu rosną, 
- charakter zmian obciążeń w poszczególnych kotwach jest bardzo zbliżony; wynika to nie-

wątpliwie z bliskiego sąsiedztwa dwóch kotew oraz równomiernych przemieszczeń warstw 
skalnych w otoczeniu zamontowanych kotew, 

- maksymalne wartości sił w kotwach są porównywalne i wynoszą 30^35 kN, jednak miejsca 
(głębokości) występowania maksymalnych sił są różne; w przypadku kotwy 1/1 maksimum 
występuje na głębokości l,2m natomiast w kotwi 1/2 na głębokości 2,Im, 

- występowanie dużej siły na końcu długości kotew związane jest z naciągiem wstępnym 
i zastosowaniem w tym miejscu ładunku szybkowiążącego. 
Na kolejnym rysunku tj. 3.3 pokazano wyniki pomiarów sił w kotwach zabudowanych na 

odcinku obudowy o rozstawie 1,5 m. 
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Rys. 3.3 Wyniki pomiarów sił w kotwach 2/1 i 2/2 zlokalizowanych na 187,0 mb pochylni Izn przy roz-
stawie odrzwi obudowy 1,5 m 

Fig. 3.3. Measurement results of forces in bolts 2/1 and 2/2 positioned at the 187,0 running metre of the 
Izn ramp with lining sets* spacing of 1,5 m 

Z przedstawionych wykresów wynika, że: 
- następuj e'przyrost obciążeń z upływem czasu, 
- zauważalna jest znaczna różnica w przebiegu obciążenia kotwy 2/1 i kotwy 2/2 mimo, że 

kotwy te zabudowane są w jednej parze, 
- maksymalne obciążenie w punktach pomiarowych na poszczególnych kotwach jest zbli-

żone i osiąga ok. 90 kN, inne są jednak poziomy występowania tego obciążenia, 
- występowanie sił ściskających w kotwi 2/2 może mieć związek z nierównomiernym od-

kształcaniem skał stropowych w miejscu zabudowania kotwi; ponadto istnienie odrzwi 
obudowy podporowej może powodować, że warstwy stropowe przemieszczając się w kie-
runku wyrobiska wspierają się na obudowie i powodują ściskanie pakietu skał bezpośred-
nio nad obudową, 

- znaczna wartość siły rozciągającej na końcu długości kotwy 2/2 wynika prawdopodobnie 
z dużego naciągu wstępnego zadanego podczas instalowania kotwi, fakt ten potwierdza wy-
soka siła już podczas pierwszego pomiaru kontrolnego. 
Ogólnie można stwierdzić, że pomiar siły w kotwi jest znacznie bardziej dokładnym sposo-

bem oceny je j pracy niż np. próba wyrywania. Nie wpływa na to nawet fakt, że na kotwach są 
zamocowane pary tensometrów o długości ok. 1 cm. W stosunku do długości kotew jest to 
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więc pomiar punktowy i odnosi się on do ściśle określonego miejsca. Zastosowane kotwy 
oprzyrządowane posiadały cztery pary tensometrów, natomiast każda dodatkowa para tenso-
metrów powodować będzie niewątpliwie dokładniejsze odwzorowanie rzeczywistych warun-
ków pracy kotew. Interesujące jest, że przy zastosowaniu kotew w połączeniu z obudową mie-
szaną w pewnych przedziałach długości można spodziewać się obciążenia ściskającego kotew, 
co jest mało prawdopodobne przy zastosowaniu samodzielnej obudowy kotwowej. 

Doświadczenia uzyskane podczas prowadzonych badań wykazują, że duże znaczenie na 
otrzymane wyniki ma min. sposób zamontowania kotwi, rodzaj stosowanych ładunków (czas 
wiązania) oraz czas jaki upłynie od wprowadzenia żerdzi kotwowej do otworu do chwili nada-
nia naciągu wstępnego. Na wartości sił na początkowych długościach kotew ma wpływ do-
kładność i wielkość zapełnienia otworu klejem. 

3.2. Endoskopowy pomiar rozwarstwień 

Na charakter pracy kotwi wklejanej w górotworze ma wpływ niewątpliwie wielkość strefy 
spękań w stropie wyrobiska. Od wielkości rozwarstwień oraz ich ilości będzie zależała nie tyl-
ko maksymalna wartość siły w kotwi, ale również miejsce jej występowania. Z tego też wzglę-

< 1 1 • 1 "i r /^T • . /> T* • 

au przeprowaozono ooserwacje enuosKOpowe [^j zasięgu strefy spękań w analizowanej po-
chylni Izn. Do tego celu wykorzystano rdzeniowe otwory wiertnicze rozmieszczone odpo-
wiednio na 82,9 mb oraz na 174,0 mb wyrobiska, a więc w miejscu zastosowania obudowy 
o rozstawie odpowiednio 1,2 m oraz 1,5 m. 

Badania, których wyniki przedstawiono na rys. 3.4, przeprowadzono bezpośrednio po wy-
konaniu otworów, a następnie po ok. 6 miesiącach. 

Na podstawie prezentowanych schematów wyraźnie uwidacznia się różnica tak w zasięgu 
strefy spękań, jak i w ilości spękań. Uwzględniając niewielką różnicę w litologii oraz w wy-
trzymałościach skał badanych penetrometrycznie należy zauważyć, że zasięg spękań 0,85 m 
w otworze Gp 49/2001/1 zlokalizowanym w odcinku wyrobiska z obudową o rozstawie odrzwi 
1,2 m jest znacznie mniejszy niż dla otworu Gp 49/2001/2, gdzie zasięg ten osiąga 4,4 m. 
Przyjmując nawet, że to dalej zlokalizowane pęknięcie może nie być związane z wykonanym 
wyrobiskiem, to i tak zasięg spękań wynosi 2,0 m. Równie mocno uwidocznił się wpływ za-
gęszczenia obudowy mieszanej na sumaiyczne rozwarstwienie. 

Dla otworu Gp 49/2001/1 wynosi ono tylko 8mm, a dla otworu Gp 49/2001/2 wynosi aż 43 
mm. Można więc przypuszczać, że wysoka wartość rozwarcia szczelin na odcinku z obudową 
o rozstawie odrzwi 1,5 m jest wynikiem rejestrowania wysokich wartości sił osiowych w ko-
twach zlokalizowanych w tym miejscu. Jak już wcześniej zaznaczono, również miejsce obcią-
żenia kotwi zależeć będzie od głębokości rejestrowanych spękań, jednak w tym konkretnym 
przypadku niedostateczna ilość punktów pomiarowych na kotwi nie pozwala na określenie do-
kładnych zależności. 
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Rys. 3.4 Wyniki obserwacji endoskopowych w otworach rdzeniowych zlokalizowanych w pochylni Izn 
Fig. 3.4. Results of endoscopic observations in core drill-holes posidoned in the Izn ramp 

3.3. Obliczenia numeryczne sił w kotwach 

Pomiar sił w kotwach w warunkach kopalnianych jest rzeczywistym odzwierciedleniem 
obciążenia kotwi. W celu prognozy takiego obciążenia korzysta się najczęściej z modelowania 
numerycznego [2, 10]. 

Wykonane na etapie projektowania pochylni Izn obliczenia numeryczne przeprowadzono 
w płaskim stanie odkształcenia [l]. Założono występowanie warstw skalnych o miąższościach 
i własnościach określonych na podstawie rozeznania geologicznego. Ponadto przyjęto, że 
górotwór zachowywał się będzie sprężyście, a poszczególne warstwy są jednorodne i izotro-
powe. Obudowę podporową zamodelowano jako elementy „belkowe", natomiast kotew jako 
ilementy „prętowe". Dla tak zamodelowanych kotew obciążenie przenosi się poprzez 
leformację siatki elementów. Założono również, że wartość naciągu wstępnego kotew wynosić 
)ędzie 0,02 MN, a nośność całkowita kotwi równa będzie 0,24 MN, co odpowiada minimalnej 
lośności pary kotew przypiętej do obudowy za pomocą zamka. Dla modeli sprężystych 
cońcowe deformacje górotworu występują natyclimiast po wykonaniu wyrobiska i wówczas 
;iły w kotwach przyjmują maksymalną wartość. 

Jak wynika z przedstawionych map (rys. 3.5 i rys. 3.6) przebieg ostatecznego rozkładu siły 
)siowej rozciągającej wzdłuż kotwi jest podobny dla rozstawu odrzwi 1,2 m oraz 1,5 m. Wraz 
: długością następuje systematyczny choć nierównomierny spadek wartości siły. Zauważalne 
est jednak znacznie mniejsze obciążenie kotwi zamodelowanych dla rozstawu obudowy 
nieszanej 1,2 m. Dla obydwu wykresów uzyskano porównywalne wartości siły na końcu 
Iługości kotew 0,04-0,06 MN. 

181 



Majcherczyk T, Niedbalski Z.: Wpływ zagęszczenia obudowy mieszanej... 

, ^ . ' V 
. ; * ^ i \ ł V > • % 

^ ^ ^ ̂  M - • Vj -r-r-t •r-r-rr 

« ^ 
« » * \ 

» • • • ł 

Fmin-0.0412 MN 

1.1 V i •' . i i I J j M 

rn "rnVrr 
I i 

r-^-—-r ' ' ; 
I •' I. 

7-rnrr-r"rrT- • • r — f 

< ; / 

» I P 
f 9 » 

Fniax»0.132 MN 
T ^ -

' / ' 

* M.pImi t ^ 

'.i f 
i 

' ' r ! •' r ' • / l i 

f f ' ^ I 

— 

/ 

, f 

TTI If ffT?Tv;'V 

t ' t ; ( V • -

/ f 

Rys. 3.5. Mapa rozkładu wektorów przemieszczeń wraz 2 wykresami sił osiow>'ch w kotwach 
dla rozstawu odrzwi 1,2 m 

Fig. 3.5. The map of shift vectors alongside with the charts of axial forces in bolts 
for sets' spacing of 1,2 m 
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Rys. 3.6 Mapa rozkładu wektorów przemieszczeń wraz z wykresami sił osiowych w kotwach 
dla rozstawu odrzwi 1,5 m 

Fig. 3.6. The map of shift vectors alongside with the charts of axial forces in bolts 
for sets' spacing of 1,5 m 

Z przedstawionych map wynika, że znaczny wpływ na wartość siły osiowej mają własności 
wytrzymałościowo-odkształceniowe skotwionych warstw. Uwidacznia się to szczególnie na 
rys. 3.6, gdzie zmiana litologii z ośrodka bardziej odkształcalnego (łupek ilasty) na mniej 
odkształcalny (łupek piaszczysty) powoduje znaczny spadek wartości sił w kotwach. 

W celu porównania wyników obliczeń numerycznych z pomiarami w warunkach 
naturalnych należy pamiętać o przyjętej w obliczeniach numerycznych maksymalnej nośności 
odpowiadającej parze kotwi tj. 0,24 MN. W związku z tym należy zsumować wartości sił 
w dwóch kotwach pomiarowych. Na tej podstawie można stwierdzić, że obserwuje się pewną 
różnicę pomiędzy prognozowanym obciążeniem kotwi a jej rzeczywistą wartością. 
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Maksymalne zmierzone wartości sił dla obydwu rozstawów odrzwi obudowy mieszanej są 
niższe niż obliczone. Istnieją jednak przesłanki do stwierdzenia, że postępujący w warunkach 
in situ wzrost sił może znacząco zbliżyć się do wartości obliczonych. Należy dodać, że w ob-
liczeniach uwzględniono odpowiednie wartości współczynników bezpieczeństwa. 

Istnieje również pewna rozbieżność pomiędzy obliczeniami i pomiarami w zakresie miejsca 
wystąpienia wartości maksymalnych, ale wynika ona w dużej mierze z warunków 
technologicznych montowania kotew pomiarowych. Pewien wpływ na otrzymane wyniki ma 
także sposób modelowania numerycznego oraz przyjęcie założeń upraszczających, jakie 
zawsze się czyni odwzorowując zjawisko rzeczywiste. 

Pomimo pewnych różnic uzyskiwanych w obu metodach badawczych przy określaniu sił 
w kotwach można powiedzieć, że metody numeryczne pozwalają w krótkim czasie 
prognozować obciążenia, nie tylko kotwi, ale i innych elementów obudowy. Bardzo ważne 
jest, że wyniki obliczeń numerycznych nie wykazują zaniżonych wartości, co daje poczucie 
bezpieczeństwa w projektowaniu obudowy. 

4. Podsumowanie i wnioski końcowe 

Na podstawie powyższych rozważań można stwierdzić, że: 
1. Pomiar siły w kotwach pozwala na stosunkowo dokładną analizę obciążeń w poszczegól-

nych, dowolnie wybranych kilku punktach kotwi. Prowadzone pomiary wskazują, że przy 
zastosowaniu obudowy podporowo-kotwowej, tj. z przykotwionymi łukami stropnicowymi 
istotne znaczenie ma zagęszczenie obudowy. 

2. Większe siły w kotwach zostały zarejestrowane przy rozstawie odrzwi 1,5 m niż przy 
rozstawie 1,2 m. Ponadto uwidacznia się pewna specyfika współpracy obudowy 
podporowo-kotwowej z górotworem poprzez wystąpienie sił ściskających w kotwi. Na 
wartość otrzymanych sił w kotwach ma wpływ niewątpliwie technologia instalacji między 
innymi: równomierność wypełnienia otworu klejem, wielkość naciągu wstępnego i czas 
jego zadania. 

3. Pomiary endoskopowe zasięgu strefy spękań wykazały, że na wartości sił w kotwach 
wpływa bezpośrednio wielkość zniszczeń w stropie wyrobiska. Badania te potwierdziły, że 
dla rozstawu odrzwi 1,5 m tak zasięg, jak i sumaryczne rozwarcie szczelin jest większe niż 
dla rozstawu 1,2 m. 

4. Prezentowane wykresy sił osiowych uzyskane na drodze obliczeń numerycznych na etapie 
projektowania wyrobiska odbiegają nieco od zarejestrowanych w warunkach in situ. Jednak 
przyjęte współczynniki bezpieczeństwa dające nieco wyższe wartości od rzeczywistych 
czynią metodę wiarygodną i przydatną dla praktyki. 

). Przeprowadzone badania wykazują, że w określonych warunkach górniczo-geologicznych 
możliwe jest rozrzedzenie tradycyjnej obudowy łukowej przy jednoczesnym wzmocnieniu 
stropu kotwami. 

Podziękowania: Autorzy dziękują serdecznie Kierownictwu kopalni KWK ,,Budryk" za 
wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań w wybranych wyrobiskach kopalni, natomiast 
ugr inż. Marianowi Pytlikowi za pomoc przy realizacji pomiarów. 
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The influence of density of mixed lining on axial forces in bolts 

Abstract 

The paper presents the results of measurement of forces in bolts in mixed lining with vari-
ous degree of density. The results of coal-mine research are compared to numerical calcula-
tions made in the phase of designing the working. Furthermore, the results of endoscopic ob-
servations collected directly after making the working and after the period of several months 
are presented. It was assumed that the size and range of fracture zone in the roof would largely 
influence the value of axial forces in bolts. 

Recenzent: prof, dr hab. int. Krzysztof Krauze 
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Wentylator WR-1 - nowe skuteczne urządzenie w prowadzeniu akcji 
ratowniczych 

Słowa kluczowe 

modułowy górniczy wentylator ratowniczy WR-1 ~ zagrożenia skojarzone - akcja 
ratownicza 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono nowy modułowy górniczy wentylator ratowniczy WR-1 prze-
znaczony do przewietrzania wyrobisk górniczych w czasie prowadzenia akcji ratowniczych 
w warunkach zagrożeń skojarzonych i przy zapewnieniu bezpieczeństwa pracy ratowników 
oraz zagrożonych ludzi. Omówiono założenia konstrukcyjne, wyniki badań urządzenia do-
świadczalnego oraz modułów serii próbnej wentylatora WR-1 na stanowisku badawczym 
CMG-KOMAG i sztolniach ćwiczebnych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Byto-
miu. Urządzenie powstało w trakcie realizacji prac badawczo-rozwojowych projektu celowego 
nr 9T12A 114 98 C/4091, dofinansowanego przez Komitet Badań Naukowych, którego wyko-
nawcą była Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu a realizatorem Centrum 
Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach [1 

I. Wstęp 

Prowadzenie akcji ratowniczych zmierzających do likwidacji skutków zawałów w wyro-
biskach górniczych wymaga ciągłego doskonalenia, w celu poprawienia zarówno efektywności 
akcji, jak i stworzenia maksymalnie bezpiecznych warunków pracy ratowników. 

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego podjęła intensywne działania mające na celu 
unowocześnienie i uzupełnienie wyposażenia posiadanego w ramach swojej struktury 
organizacyjnej specjalistycznych służb ratowniczych. Konieczność podjęcia powyższych 
działań wynika z analizy przebiegu i doświadczeń uzyskanych podczas ostatnich akcji 
ratowniczych. 

Potrzeba stosowania nowych rozwiązań technicznych i nowoczesnego sprzętu nabiera za-
sadniczego znaczenia w związku z koniecznością realizacji wniosków ustalonych przez spe-
cjalne komisje do zbadania przyczyn i okoliczności wypadków zbiorowych powołane przez 
Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego po tragicznych skutkach tąpnięć m.in. w KWK „Nowy 
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Wirek" i KWK ,Zabrze- Bielszowice". 
Specyficzne warunki występujące po zaistnieniu zawału skał, a wynikające z faktu towa-

rzyszenia im z reguły innych zagrożeń, w tym między innymi gazowego, pożarowego, wodne-
go lub trudnych warunków mikroklimatu, narzucają konieczność posiadania przez ratownic-
two górnicze specjalistycznego wyposażenia zapewniającego jego skuteczność i szybkość 
prowadzenia prac ratowniczych oraz umożliwiającego podejmowanie działań przy zapewnie-
niu maksimum możliwego do osiągnięcia bezpieczeństwa dla ratowników oraz maksymalnie 
sprawną pomoc dla osób zagrożonych. 

Aktualnie w czasie akcji ratowniczej związanej z likwidacją skutków zawału skał w wy-
robiskach górniczych używany jest każdy dostępny i przydatny sprzęt, który umożliwia sku-
teczne i szybkie prowadzenie prac ratowniczych. 

Uwzględniając doświadczenia wyniesione z przeprowadzonych akcji ratowniczych 
stwierdzono, że zasadniczymi warunkami działania zmierzającymi do szybkiego rozpoczęcia 
akcji ratowniczej i jej dalszego efektywnego kontynuowania są: 
- szybkie dostarczenie powietrza do strefy zawału, w której znajdują się uwięzieni ludzie, 
- szybkie dotransportowanie niezbędnego sprzętu i materiałów do miejsca prowadzenia akcji, 
- odmetanowanie (odgazowanie) ślepego wyrobiska oraz odcinków wyrobisk przyległych, 

w których nastąpił zanik przepływu powietrza na skutek powstania zawału lub tąpnięcia 
w celu likwidacji atmosfery wybuchowej lub palnej. 
Pierwszy z tych warunków umożliwia uratowanie uwięzionych ludzi, którzy przeżyli samo 

tąpnięcie lub zawał. Drugi i trzeci pozwalają na szybkie podjęcie działań umożliwiających 
dotarcie do uwięzionych i ich ratowanie. 

Działania takie prowadzone były dotychczas przy użyciu aktualnie dostępnego sprzętu, 
który nie jest przystosowany do szybkiego transportu i możliwości podłączenia do istniejących 
na dole kopalni urządzeń i instalacji energetycznych. 

2. Wymagania i założenia techniczno - ruchowe dfa modułowego górniczego wentylatora 
ratowniczego 

Usprawnienie wentylacji chodników ratowniczych oraz odmetanowanie (odgazowanie) 
podziemnych wyrobisk górniczych w świetle doświadczeń wyniesionych z przeprowadzonych 
akcji ratowniczych powinny uwzględniać: 
- dobór odpowiednich urządzeń do przewietrzania wyrobisk (wentylatory), 
- dobór odpowiednich urządzeń służących do przesyłania powietrza (lekkie przewody 

lutniowe), opracowanie sposobu szybkiego odmetanowania ślepych odcinków wyrobisk. 
Urządzenie, które umożliv/iłoby usprawnienie wentylacji chodników ratowniczych oraz 

szybkie odmetanowanie (odgazowanie) podziemnych wyrobisk górniczych, powinno 
charakteryzować się: 
- małą masą - umożliwiającą ręczny transport przez ratowników, 
- wydajnością- umożliwiającą aktywną wentylację chodników ratunkowych, 
- spiętrzeniem - dostosowanym do przesyłania powietrza lutniociągami o średnicy 200 do 

300 mm na odpowiednią odległość w zależności od występujących warunków górniczo-
technicznych w rejonie prowadzonej akcji ratowniczej, 

- napięciem zasilania - dostosowanym do wartości typowych napięć występujących w wy-
robiskach podziemnych kopalń, 

- możliwością łączenia urządzenia w zestawy w celu podniesienia wydajności oraz spiętrze-
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ma, 
- gabarytami nie przekraczającymi 0,7 m dla każdego wymiaru przestrzennego, 
- dopuszczeniem Wyższego Urzędu Górniczego do pracy w podziemnych wyrobiskach 

górniczych. 
Z przeprowadzonej analizy i przeglądu oferowanych przez producentów aktualnych 

rozwiązań wentylatorów wynikało, że wentylator lutniowy dla celów ratownictwa górniczego 
nie był (w kraju i na świecie) przedmiotem prac badawczych i konstrukcyjnych. 

Obecnie żaden producent krajowy, w tym również główny producent wentylatorów 
lutniowych dla górnictwa w Polsce, tj. POWEN SA w Zabrzu, nie dysponuje typami 
wentylatorów, które spełniałyby wszystkie wymagania dla urządzenia umożliwiającego 
sprawne przeprowadzenie wentylacji chodników ratowniczych oraz odmetanowania wyrobisk. 

Nie dysponuje nim również górnictwo zachodnio-europejskie i światowe, Stan ten 
potwierdzały liczne kontakty zagraniczne i wymiana doświadczeń pomiędzy Centralną Stacją 
Ratownictwa Górniczego w Bytomiu a stacjami ratownictwa górniczego w Wielkiej Brytanii, 
Niemczech, Francji, USA, Czechach, Słowacji, Australii, czy Chinach. 

Z uwagi na brak możliwości bezpośredniego doboru odpowiedniego wentylatora dla 
potrzeb ratownictwa górniczego z aktualnych ofert producentów krajowych i zagranicznych, 
niezbędnym było zaprojektowanie, a następnie przeprowadzenie prac konstrukcyjnych oraz 
badawczych celem wdrożenia do ratownictwa górniczego lekkiego wentylatora o konstrukcji 
modułowej, umożliwiającej łączenie tych modułów w zestawy. 

W celu zapewnienia warunków dla efektywnej pracy lekkiego modułowego wentylatora 
niezbędnym było również dobranie odpowiedniego przewodu lutniowego do współpracy z tym 
wentylatorem. 

Biorąc pod uwagę pożądane parametry dla przewodów lutniowych w świetle potrzeb 
ratownictwa górniczego stwierdzono, że najodpowiedniejszym przewodem lutniowym jest 
przewód elastyczny o średnicy 200 mm typu 
PLT-200 wykonany z tkaniny LUTNIOWiNyL-GG-83/96. 

Dla potwierdzenia trafności doboru i przydatności wybranego przeAvodu lutniowef^o, a w 
szczególności jego efektywnej współpracy z lekkim modułowym wentylatorem ratowniczym, 
przeprowadzono próby ruchowe na specjalnym stanowisku badawcz^'m Vv wyrobiskach 
ćwiczebnych i doświadczalnych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. 
Uzyskane wyniki badan pozwoliły stwierdzić, że parametry techniczne - modułu górniczego 
wentylatora ratowniczego powinny być następujące: 
- masa - umożliwiająca ręczny transport przez dwu ratowników (mniejsza niż 60 kg), o 
- wydajność -30 m /min, 
- spiętrzenie - 1200 Pa, 
- napięcie zasilania - 500 V, 
- dostosowanie do przesyłania powietrza przewodami lutniowymi 0 200 mm, 
- gabaryty nie przekraczające 0,7 m dla każdego wymiaru przestrzennego, 
- możliwość łączenia wentylatorów w zestawy dla podniesienia wydajności oraz spiętrzenia, 
- dostosowanie połączenia modułów wentylatorów w sposób sztywny lub elastyczny. 

Przeprowadzone przez CSRG działania związane z realizacją zmusiły do pozyskania 
odpowiedniego silnika elektrycznego do projektowanego wentylatora. 

W wyniku wykonanego rozeznania ustalono, że producentem silnika odpowiadającego 
parametrom założonym dla projektowanego układu przepływowego jest TAMEL - Tarnów. 
Firma ta oferowała silnik elektryczny ESKg 90L-2A o mocy 1,5 kW. 
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Istotnymi parametrami przy doborze silnika elektrycznego były: 
- jego masa, znacznie mniejsza niż 60 kg, 
- moc silnika, która powinna wynosić 1,5 kW w celu zapewnienia możliwości uzyskania 

założonej wydajności 30 m^/min oraz spiętrzenia 1200 Pa, 
- gabaryty silnika, umożliwiające wykonanie konstrukcji wentylatora o średnicy wewnętrznej 

obudowy nie większej niż 350 mm, 
- napięcie zasilania 500 V dostosowane do wartości typowego napięcia występującego 

w wyrobiskach podziemnych kopalń. 
Rozważano również możliwość podniesienia parametrów przepływowych projektowanego 

wentylatora przez zastosowanie silnika elektrycznego typu ESKg 90L-2B o mocy 2,2 kW, 
w tej samej obudowie. Odstąpiono jednak od tej koncepcji ze względu na to, że zwiększyłoby 
to masę wentylatora o 2 kg. 

40 mVmin (0,67 mVs) 
1300 Pa 
350 mm 
2950 min'' 
<1,5 kW 
1,18 kg/m^ 
54 m/s 

3. Obliczenia aerodynamiczne i optymalizacja układu przepływowego modułowego 
wentylatora ratowniczego 

Na podstawie analizy ustalono następujące parametry wejściowe do obliczeń układu 
przepływowego wentylatora: 

Wydajność 
Przyrost spiętrzenia całkowitego 
Największa średnica wirnika 
Liczba obrotów wirnika 
Moc silnika elektrycznego 
Gęstość powietrza C 
Maksymalna prędkość obwodowa wirnika 

Ocena wskaźników pracy układu przepływowego wentylatora (wydajność, ciśnienie oraz 
szybkobieżność) wykazała jego wysokie obciążenie aerodynamiczne, któremu nie są w stanie 
sprostać klasyczne rozwiązania układów przepływowych, opartych na założeniu 

Cjn =const i rxACu =const 

(zasada swobodnego wiru). Układ przepływowy zdolny do zrealizowania założonych wysokich 
obciążeń aerodynamicznych może być zrealizowany tylko przez wirnik z przyspieszeniem 
merydionalnym strumienia. 

Przepływ z merydionalnym przyspieszeniem strumienia jest przepływem przestrzen-
nym, a jego optymalizacja jes t możliwa tylko przez odpowiedni program komputerowy. 
Z tych powodów obliczenia zlecono do wykonania Przedsiębiorstwu Usługowo-Produkcyjne 
„WIROPOL", które jako jedyne w kraju dysponuje unikalnym programem MlAG, umożli-
wiającym profesjonalną realizację obliczeń, zapewniających, z dużym prawdopodobień-
stwem, uzyskanie założonych parametrów pracy w obiekcie rzeczywistym. W programie za-
łożono 6 wariantów obliczeń dla różnych stosunków średnic wirnika i wielkości wirnika. 
Obliczenia wykonano dla 12, 14 i 16 łopatek wirnika. W trakcie prowadzenia obliczeń pro-
wadzona była na bieżąco analiza wyników. 
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W wyniku prowadzonych prac ustalono następujące, podstawowe parametry układu prze-
pływowego, który powinien spełnić założone parametry aerodynamiczne: 
- średnica zewnętrzna wirnika 350 mm, 
- średnica wewnętrzna wirnika, większa 262,5 mm, 
- średnica wewnętrzna wirnika, mniejsza 200 mm. 

Na podstawie szczegółowego toku obliczeń Przedsiębiorstwo „WIROPOL" opracowało 
szczegółowe tablice oraz rysunki stanowiące główne wytyczne do konstrukcyjnego opracowa-
nia kształtu łopatek wirnika i kierownicy charakteryzujących się stałą grubością oraz do wyko-
nania szablonów dla łopatek wirnika. 

4, Próby i badania stanowiskowe urządzenia doświadczalnego 

Próby i badania stanowiskowe urządzenia doświadczalnego wykonanego przez Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe WIROMAG S.A. przeprowadzono na stanowisku do badania wenty-
latorów w CMG-KOMAG w Gliwicach. Celem badań było określenie charakterystyk wentyla-
tora: 
- Spiętrzenie całkowite (zredukowane) w fiinkcji wydajności: Apcz = f(V) 
- Sprawność całkowita w funkcji wydajności: r) = f(V) 
- Moc zespołu (zredukowana) w funkcji wydajności: Nei2 = f(V) 

Redukcję odpowiednich parametrów przeprowadzono dla gęstości 1,2 kg/m powietrza na 
wlocie do wentylatora. Celem określenia wyżej wymienionych zależności wykonano pomiary 
szeregu parametrów stałych i zmiennych, a dla wybranych punktów pomiarowych charaktery-
styki przeprowadzono ocenę niepewności obliczeń wyżej wymienionych zależności spiętrze-
nia, sprawności i mocy w funkcji wydajności. 

Podstawą do wyznaczenia charakterystyki wentylatora były: norma PN-93/M-53950/01 pt.: 
Pomiar strumienia masy i strumienia objętości płynów za pomocą zwężek pomiarowych oraz 
sprawozdanie Nr 5/69 (ZKMPW-CMG-KOMAG) pt.: Obliczenia charakterystyk wentylato-
rów. Szczegółowy tok obliczeń przeprowadzono wg specjalistycznego programu komputero-
wego, opracowanego w CMG-KOMAG, do obliczeń charakterystyk wentylatorów. Uzyskane 
charakterystyki wentylatora przedstawione na rys. 1, przedstawiające średnie wartości obliczo-
nych parametrów charakterystyki i określonych wartości skrajnych, redukowanych do gęstości 
1,2 kg/m^ powietrza na wlocie do wentylatora. 

Przedstawiony na rys. 4.1 wykres zależności Apcz = f (V) wykazuje, że charakterystyka 
wentylatora zmienia się w sposób monotoniczny, tzn. wraz ze spadkiem wydajności wentylato-
ra jego spiętrzenie całkowite ciągle wzrasta. Jest to bardzo korzystna cecha wentylatora, gdyż 
umożliwia łączenie go w moduły do pracy szeregowej lub równoległej. 
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Rys. 4.1. Charakterystyki pracy wentylatora 
Fig. 4.1. Characteristics of the fan operation 
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W całym zakresie pracy wentylatora nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej mocy 
1,5 kW na wale silnika elektrycznego, nie istnieje więc możliwość jego przegrzania. 

Określone, na podstawie charakterystyki, parametry wentylatora w punkcie obliczeniowym 
dla którego przyjęto wydajność wentylatora qv= 6,7 m /min wynoszą: spiętrzenie całkowite 
Apcz = 974 985 Pa, średnio 979 Pa, przy zmierzonej liczbie obrotów wirnika n = 2862 min"'. 

Dla ww. wydajności obliczeniowej założono spiętrzenie 1200 Pa. Założenia (qv= 6,7 
m^/min, Ap^z = 1200 Pa, n = 2950 min"^) dotyczą układu przepływowego wirnik - kierownica, 
natomiast wyniki pomiarów obejmują wentylator zawierający, oprócz wirnika i kierownicy 
różne niezbędne elementy konstrukcyjne, które powodujące obniżenie parametrów osiąganych 
przez układ przepływowy wirnika i kierownicy o 265 Pa. 

5. Próby techniczno - ruchowe urządzenia doświadczalnego 

Zasadniczym celem prób techniczno - ruchowych było: 
- dokonanie oceny parametrów urządzenia doświadczalnego górniczego wentylatora ratow-

niczego w akcjach ratowniczych, 
dokonanie oceny modułu wentylatora, a w szczególności jego walorów ergonomicznych, 
przydatności i funkcjonalności w warunkach występujących w podziemnych wyrobiskach 
górniczych, (dostosowania do sprawnego transportu, montażu itp.). 
Do przeprowadzenia tych prób wytypowano wyrobiska ćwiczebne - badawcze Centralnej 

Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, w których warunki gwarantov/ały przeprowadze-
nie całości zaplanowanych badań (ocenę parametrów, określenie uwag w odniesieniu do kon-
strukcji modułu wentylatora). 

Jako przewody lutniowe wykorzystano: 
- lutniociąg z lutni elastycznych PLT-200 o średnicy 200 mm o długości 122 m, 
- rurociąg z rur plastikowych o średnicy 160 mm o dużym stopniu gładkości powierzchni 

wewnętrznej o długości 102 m. 
Urządzenie doświadczalne dołączone było oddzielnie do każdego z tych przewodów. 
Pomiar strumienia objętości powietrza na końcu przewodu wykonano używając anemome-

tru. W tym celu urządzenie doświadczalne podłączono najpierw z lutniociągiem elastycznym 
0200 mm i mierzono prędkość powietrza na jego końcu anemometrem A-1200 Exi o średnicy 
czaszy 0 6 0 mm. Kolejne pomiary dokonywano skracając długość lutniociągu. 

W dalszej kolejności urządzenie doświadczalne dołączono do rurociągu plastikowego 0160 
rnm dokonując pomiarów na wylocie rurociągu, skracanego o kolejne odcinki. 

Na podstawie analizy wyników pomiarów stwierdzono, że parametry doświadczalnego 
urządzenia górniczego wentylatora ratowniczego odpowiadają założeniom projektowym. 
W szczególności: wysokie spiętrzenie wentylatora (maks. do 1393 Pa - wg opracowania CMG 
KOMAG z czerwca 2000 r.) umożliwia pokonanie oporów ponad 100 m przewodu hitniowego, 
z utrzymaniem zadawalającej ilości przepływu powietrza na końcu tego przewodu tj. 20,75 m^ 
/min dla przewodu elastycznego 0 200 mm oraz 12,33 m^/min dla przewodu plastikowego 
0160 mm. 
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6. Seria próbna modułowego górniczego wentylatora ratowniczego WR-1 

Wnikliwa analiza konstrukcji i cech ergonomicznych urządzenia doświadczalnego na sta-
nowisku badawczym w CMG-KOMAG oraz w trakcie badań w sztolni ćwiczebnej Centralnej 
Stacji Ratownictwa Górniczego wykazała konieczność dokonania odpowiednich zmian kon-
strukcyjnych, w celu jego przystosowania do łatwego transportu przez dwóch ratowników oraz 
możliwości jego łatwego połączenia ze współpracujący lutniociągiem, i szeregowego lub rów-
noległego łączenia modułów. Wiązało się to z koniecznością obniżenia masy całkowitej wenty-
latora oraz wyposażenia go w odpowiednio szerokie uchwyty umożliwiające bezpieczny trans-
port oraz podwieszenie do kolejki lub obudowy wyrobiska. Konieczność łączenia poszczegól-
nych modułów pomiędzy sobą lub wymóg szybkiego połączenie wentylatora ze współpracują-
cym lutniociągiem, wymagało odpowiedniego ukształtowani jego wlotu i wylotu. 

Na podstawie konsultacji z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego, w CMG-KOMAG 
opracowano dokumentację modułowego górniczego wentylatora ratowniczego WR-1 do serii 
próbnej, uzyskując obniżenie jego masy całkowitej do 74 kg. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
WIROMAG S.A. w Dobrym Mieście wykonało wg tej dokumentacji trzy sztuki takich wenty-
latorów. Na podstawie pozytywnych wyników badań atestacyjnych przeprowadzonych przez 
JEDNOSTKĘ CERTYFIKUJĄCĄ WYROBY GIG-Katowice, CENTRUM ,JEMAG"- Kato-
wice, oraz GIG KD „BARBARA" w Mikołowie, modułowy górniczy wentylator ratowniczy 
WR-I produkowany przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIROMAG S.A. w Dobrym 
Mieście, uzyskał decyzją Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dopuszczenie do stosowania 
w podziemnych zakładach górniczych zgodnie z właściwościami określonymi cechą budowy 
przeciwwybuchowej ExdI/IIBT4 i znak dopuszczenia GM - 190/01. 

Rys. 6.1. Modułowy górniczy wentylator ratowniczy WR-1 
Fig. 6.1. WR-1 module mine rescue fan 
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Rys. 6.2. Transport ręczny modułowego górniczego wentylatora ratowniczego WR-1 
w podziemnym wyrobisku zakładu górniczego przez dwóch ratowników 

Fig. 6.2. Carrying the WR-1 module mine rescue fan by two rescuemen in the underground workings 

7. Badania ructiowe serii próbnej wentylatora WR-1 

Badania ruchowe serii próbnej modułowego górniczego wentylatora ratowniczego WR-1 
przeprowadzono w sztolniach ćwiczebnych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w By-
tomiu. Wyniki badań wykazały że: 
- parametry ruchowe serii próbnej modułowego górniczego wentylatora ratowniczego typ 

WR-1, tj.: spiętrzenie robocze Ap i wydajność robocza V są zbliżone do parametrów ru-
chowych urządzenia doświadczalnego, i mieszczą się w przyjętym 10-cio procentowym za-
kresie tolerancji, 

- dwa moduły górniczego wentylatora ratowniczego typ WR-1 dobrze współpracowały ze 
sobą w układzie szeregowym, zapewniając wydajność roboczą powietrza około 30 m /min. 
na długości lutniociągu równej 60 m, 

- trzy moduły górniczego wentylatora ratowniczego typ WR-1 dobrze współpracowały ze 
sobą w układzie szeregowym, zapewniając wydajność roboczą powietrza równą 30 m /min 
na długości lutniociągu równej 76 m, 

- pracę dwóch modułów górniczego wentylatora ratowniczego typu WR-1 w układzie rów-
noległym charakteryzował wzrost ilości powietrza na końcu badanego odcinka przewodu 
lutniowego, a wydajność robocza powietrza równa 30 mVmin była zapewniona na długości 
lutniociągu równej 49 m. 
Układ dwóch modułów połączonych równolegle wymagał jednak dokładności w montażu 

zestawu, a także precyzyjnego ustawienia w miejscu pracy. Wynikało to z bardzo dużej czuło-
ści układu równoległego na każdą niesymetryczność. 
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8. Warianty pracy modułowego górniczego wentylatora ratowniczego typu WR-1 

Na podstawie przeprowadzonych badań ruchowych opracowano następujące warianty pra 
cy modułowego górniczego wentylatora ratowniczego typ WR-1: 

Tablica 8.1. Warianty pracy modułowego górniczego wentylatora ratowniczego 
lub wentylatorów WR-1 połączonych szeregowo 

Table 8.1. Variants of the operation of the WR-1 module mine rescue fan 
or the fans connected in series 

Wariant zastosowania modułowego górniczego wentylatora 
ratowniczego lub wentylatorów typu WR-1 pdączonych 

szeregowo. 

Średnica lutni elastycznej | 
"mml 

Vlaksymalna długość tłoczna 
lutniociągu 

T r— 
Lu [ i i i 1 

L 
> 

42 

60 

76 

170 

240 

00 

*) L [m] - Maksymalna dhigośc tłoczna lutniejiągu (elastycznych przewodów powietrznych 
przy danej średnicy lutni elastyczntj) współpracującego z wentylatorem lub wentylatorami typu 
WR-1 rapewniająca na wylocie z lutniociąg minimalną wydajność V = 0,5 mVs (30 m\li). 
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Tablica 8.2. Warianty pracy modułowych górniczych wentylatorów ratowniczych WR-1 połączonych 
równolegle oraz szeregowo - równolegle 

Table 8.2. Variants of the operation of the WR-1 module mine rescue fans connected in 
parallel and in parallel-and-series 

Wariant zastosowania modułowych górniczych wentylatorów •• 
ratowniczych typu WR-1 połączonych rownolegie oraz t 

szeregowo-równolegie \ 

W R - I 

I WR-.1 
i 

1 

WR-1 

WR-1 

WR-1 

WR-1 i - ^ WR~1 

WR-1 ' - J WR-1 
I 1 

> 

Średnica lutni elastycznej 
mm' 

n 
i ' 00 400 

Maksymalna długość tłoczna 
lutniociągu 

„ 

49 190 

54 210 

70 280 

*) L [m] - Maksymalna długość tłoczna lutniociągu (elastycznych przewodów powietrznych 
przy danej średnicy lumi elastycznej) współpracując^o z wentylatorami typu WR-1 
zapewniająca na wylocie z lutniociągu minimalną wydajność V 0,5 (30 m^/h). 

). Wnioski 

Modułowe górnicze wentylatory ratownicze typu WR-1 serii próbnej wyposażone w szero-
cie uchwyty, są poręczne tak podczas transportu ręcznego pojedynczego modułu wykonywa-
lego przez dwóch ratowników górniczych jak i podczas podwieszania łańcuchami do kolejki 
izynowej, a szerokie ucłiwyty pozwalają na ich stabilne ustawienie na płaskim spągu. 

Moduły górniczych wentylatorów ratowniczych typu WR-1 z serii próbnej charakteryzowa-
y się bezawaryjną pracą w czasie badań ruchowych trwających 4 tygodnie. 

Jeden moduł górniczego wentylatora ratowniczego typ WR-1 wraz z osprzętem (łącznik re-
lukcyjny i ok. 30 m lutni elastycznych typu PLT-200) może być dotransportowany na miejsce 
)racy w sposób ręczny przez jeden zastęp ratowników górniczych. Uruchomienie wentylatora 
)rzy przygotowanej sieci elektrycznej następuje w czasie ok. 30 min. od chwili dotransporto-
vania na miejsce pracy. 

Modułowy górniczy wentylator ratowniczy WR-1 stanowi nowe skuteczne urządzenie 
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w pełni przydatne przy przewietrzaniu wyrobisk górniczych, w czasie prowadzenia akcji ra-
towniczej, w warunkach zagrożeń skojarzonych i przy zapewnieniu bezpieczeństwa pracy ra-
towników oraz ratowania zagrożonych ludzi. 
Literatura 

1] Raport końcowy z realizacji projektu celowego nr 9T12A 1 14 98C/4091, dofinansowa-
nego przez Komitet Badań Naukowych i realizowanego przez Centrum Mechanizacji 
Górnictwa KOMAG w Gliwicach pt.: Przewietrzanie wyrobisk górniczych w czasie 
prowadzenia akcji ratowniczej w zagrożeniach skojarzonych w aspekcie zapewnienia 
bezpieczeństwa pracy ratowników i ratowania zagrożonych ludzi Centralna Stacja Ra-
townictwa Górniczego w Bytomiu, luty 2002. 

WR-1 fan - a new efficient device used in the rescue operations 

Abstract 

A new WR-1 module mine rescue fan, designed for venting the workings during the rescue 
operations in the conditions of the complex hazards, which secures a safety of the rescuemen 
and the people who are in danger, is presented in the paper. The brief foredesigns and test re-
sults of the experimental device as well as of the prototype series of the WR-1 fan carried out 
on the KOMAG Centre's test rig and in the training adits of the Central Mining Rescue Station 
in Bytom, are discussed. The device has been developed during the realization of the R & D 
work within the project No 9T12A 114 98 C/ 4901 granted to the Central Mining Rescue Sta-
tion in Bytom and financed by the State Committee for Scientific Research (KBN), where the 
KOMAG Mining Mechanization Centre in Gliwice was the performer. 

Recenzent: prof, dr hab. inz. Nikodem Szlqzak 
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KWK 

Słowa kluczowe 

pożary endogeniczne - akcja ratownicza - zagrożenia naturalne 

Streszczenie 

Pożar zaistniał w rejonie otamowanycłi zrobów pokładu 207 pomiędzy poziomem 500 m, 
a poziomem 290 m. Rejon ten po wyeksploatowaniu ścian 801, 802 oraz 803 został zlikwido-
wany i otamowany tamami izolacyjnymi Ti-305, TI-3i2, TI-196. W dniu 03.06.2002 r. około 
godz. B'̂  w trakcie wykonywania pomiarów wentylacyjnych przy nowo wykonanej tamie izo-
lacyjnej TI-305, zlokalizowanej w przekopie wentylacyjnym na poz. 290 m stwierdzono wy-
dzielanie się zza tamy związków aromatycznych oraz pulsacyjne zmiany stężenia tlenku węgla 
przed tamą od 12 ppm do 5000 ppm. Ze względu na wzrastające zawartości CO w powietrzu 
wypływającym zza TI-305 oraz wyniki laboratoryjne z pipety pobranej ok. godz. zza TI-
305 o godzinie 16 podjęto decyzję o rozpoczęciu akcji ratowniczej przeciwpożarowej. Akcja 
ratownicza przeciwpożarowa polegała na skutecznym doszczelnieniu tam izolacyjnych przy 
zastosowaniu nowoczesnych materiałów uszczelniających (Durafoam, Tekblend, Teksil, kleje 
Erkadur-Erkadol). Akcję zakończono dnia 09.06.2002 r. o godzinie 10 . 

1. Przyczyny i objawy powstania pożaru 

Pożar zaistniał w rejonie otamowanych zrobów pokładu 207 parceli „G" pomiędzy 
poziomem 500, a poziomem 290 m. Rejon ten po wyeksploatowaniu ścian 801, 802 oraz 803 
został zlikwidowany i otamowany tamami izolacyjnymi TI-305, TI-312, TI-196. Wszystkie 
trzy tamy izolacyjne zostały wykonane jako tamy murowe z kostki WC o grubości 25 cm. 
Tama izolacyjna TI-305 zlokalizowana była w przekopie wentylacyjnym na poziomie 
290 m (wyrobisko kamienne) w odległości około 150 m od szybu 3 i około 18 m od objazdu 
szybu 1 poziom 290 m. Tama izolacyjna TI-312 zabudowana była w upadowej taśmowej G-16 
w pokładzie 207 (wyrobisko kamierme) w odległości około 10 m od przekopu taśmowego :. 
Tama izolacyjna TI-196 zabudowana była w pochylni kamiennej G-2 w odległości około 
7 m od przecinki odstawczej (rys. 1.1). 

Pokład 207 w rejonie pożaru jest niemetanowy i zaliczony do: 
- 1 stopnia zagrożenia wodnego, 
- 1 stopnia zagrożenia tąpaniami, 
- klasy „A" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, 
- V grupy skłonności do samozapalenia. 
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Sxy^nr 1 pccfo* 

Rys. 1.1. Szkic wyrobisk w pokładzie 207 
Fig. 1.1. Sketch of the excavations in the seam 207 

W dniu 03.06.2002 r. około godz. Zastępca Kierovmika Działu Wentylacji ~ Inżynier 
Wentylacji, wraz z sztygarem oddziałowym oddziału WW-2 udali się na poziom 
290 m w rejon wybudowanej tamy izolacyjnej TI-305 w celu dokonania oględzin tamy, 
wyznaczenia miejsca pod budowę drugiej oraz wykonania w tym rejonie rutynowych 
pomiarów wentylacyjnych. Podczas kontroli stwierdzono v^dzielanie się zza tamy związków 
aromatycznych oraz pulsacyjne zmiany stężenia tlenku węgla od 12 ppm do 5000 ppm. Ogólny 
stan tamy nie budził zastrzeżeń. Inżynier wentylacji skierował w rejon ww. tamy zastęp 
ratowników wyposażony w pipety szklane oraz polecił sztygarowi oddziałowemu oddziału 
WW-II, aby udał się na poziom 500 m i skontrolował stan tam izolacyjnych TI-312 i TI-196. 
Po przybyciu na poziom 290 m zastępu ratowników otworzono tamy regulacyjne w objeździe 
szybu nr 1 na poziomie 290 m w celu zwiększenia przepływu powietrza w rejonie 
i zmniejszenia różnicy ciśnień na tamie TI-305. Ze względu na rosnące stężenie tlenku węgla 
wypływającego zza tamy oraz wyniki pobranej próby powietrza zza tamy TI-305, (O2 - 7,66%; 
CO2 - 7,40%; CO - 3,82%; CH4 - 0,73%; H2 - 2%; C2H2 - 0,052%; C2H6 ~ 0,048%) 
o godzinie podjęto decyzję o rozpoczęciu akcji przeciwpożarowej. 
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2. Przebieg akcji 

O godzinie kierownik akcji wydał polecenie wysłania telefonogramu i powiadomienia 
0 rozpoczęciu akcji ratowniczej przeciwpożarowej wszystkich osób i instytucji, zgodnie 
z wykazem imiennym w „Planie ratownictwa". Następnie wyznaczył strefę zagrożenia 
1 miejsca obstawy, powołał Kierownika Akcji na Dole i Kierownika bazy oraz wyznaczył miej-
sce Bazy Ratowniczej na poziomie 290 m w chodniku dojściowym do szybu nr 1, przed prze-
cinką do przekopu wentylacyjnego. O godzinie 17 na kopalnię przybyły zastępy ratownicze 
OSRG w Tychach, a o godzinie pogotowie pomiarowe z CSRG Bytom. Kierownik Akcji 
po przeanalizowaniu ze Sztabem Akcji sytuacji, ze względu na brak możliwości aktywnej 
likwidacji pożaru wydał polecenie izolacji rejonu pożaru poprzez uszczelnienie tam izolacyj-
nych TI-312, T M 96 (wlotowych) oraz TI-305 (wylotowej) przy pomocy piany mineralno-
cementowej Durafoam firmy Fosrock Poland. W tym celu polecono wykonanie transportu 
materiału do wykonania deskowych tam ryglowych, przed istniejącymi już tamami izolacyj-
nymi murowymi oraz worków z Durafoamem i pompy MONO do podawania piany mineralno 
cementowej. O godzinie 20̂ ^̂  zakończono rozwijanie linii chromatografu z bazy za tamę izola-
cyjną TI-305 oraz w kierunJcu szybu wentylacyjnego nr 3. Od tego m.omentu na bieżąco pro-
wadzono pomiary chromatograficzne zza TI-305 oraz w wylotowym prądzie powietrza do 
szybu nr 3 poziom 290 m (wyniki pomiaru przedstawiono w tablicy 2.1). Dodatkowo w szybie 
nr 1 od poziomu 290 do zrębu szybu rozwinięto linię chromatograficzną w celu zapewnienia 
ciągłości pomiarów w przypadku wycofania Bazy Ratowniczej z poziomu 290 m. 

Budowę tam ryglowych w rejonie TI-312, TI-305 oraz TI-196 zakończono 6.06.2002 roku 
i przystąpiono do wtłaczania Durafoamu. Dodatkowo, ze względu na duże spękania górotworu 
w rejonie pochylni taśmowej G-16 (TI-312) uruchomiono torkretnicę i otorkretowano odcinek 
pochylni taśmowej G-16, od TI-312 do skrzyżowania z przekopem taśmowym 1 oraz przekop 
taśmowy 1 na odcinku 30 m od skrzyżowania z G-16, W dniu 7 czerwca 2002 r. zakończono 
uszczelnianie tam izolacyjnych TI-305, TI-312 i TI-196 poprzez doszczelnienie korków 
z Durofoamu. Ze względu na to, że rejon pożaru jest rejonem zlikwidowanym i przeznaczo-
nym w późniejszym terminie do zatopienia Kierownik Akcji podjął decyzję o dodatkowym 
odizolowaniu środowiska pożaru od czynnych wyrobisk dwoma tamami przeciwwybuchowy-
mi, zabudowanymi przed istniejącymi tamami Tl-305 i TI-312. Konstrukcja tam została oparta 
z jednej strony o istniejące tamy izolacyjne TI-305 oraz TI-312, z drugiej strony o tamy ryglo-
we z jednostronnymi rozporami. Tamy przeciwwybuchowe zostały wykonane jako dwumetro-
we korki z Tekblendu (TI-305) i Teksilu (TI-312). Zgodnie z opracowaną przez Kierownika 
Ruchu Zakładu Górniczego technologią, tamy te wykonane zostały bez wrębów z dodatkowym 
wewnętrznym wzmocnieniem (rys. 1.2). Doszczelnianie tam przeciwwybuchowych zakończo-
no 9 czerwca. Dodatkowo, w celu uszczelnienia środowiska tamy przeciwwybuchowych Tl-
305 i TI-312 zastępy ratowników rozpoczęły uszczelnianie górotworu poprzez wywiercenie 
otworów i zatłaczanie kleju Erkadur - Erkadol firmy Schaum-Chemie Mikołów. Dnia 9 czerw-
ca o godz. 10^° Kierownik Akcji, na podstawie analiz wyników pomiarów oraz protokołów 
odbioru i kontroli tam przeciwwybuchowych TP-305 i TP-312, zakończył prowadzenie akcji 
ratowniczej przeciwpożarowej. 
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Tablica 2.L Wyniki pomiarów chromatograficznych zza TI-305 
Table 2.L Results of air measurements from behind the TI-305 

Data Godzina 
O2 
[%] 

CO2 
[%] 

C O [%] CH4 
[%] 

H. 
[%] 

C2H4 
[%] 

C2H0 
m 

02-06-03 22'-'' 7,61 7,31 3,800 0,72 2,00 0,05 0,05 

02-06-04 J Q O O 7,90 7,39 3,930 0,71 2,09 0,05 0,05 

02-06-04 22'^ 9,96 6,17 3,110 0,52 1,80 0,03 0,04 

02-06-05 J Q O O 6,67 7,92 3,530 0,63 2,00 0,04 0,05 

02-06-05 22°^ 6,27 8,20 3,200 0,57 1,85 0,03 0,04 

02-06-06 j q O O 6,29 8,07 3,230 0,55 1,90 0,03 0,04 

02-06-06 6,49 7,82 3,130 0,53 1,80 0,03 0,04 

02-06-07 J Q O O 6,24 7,75 3,160 0,54 1,75 0,03 0,04 

02-06-07 22"" 6,55 7,57 3,080 0,53 1,98 0,03 0,04 

02-06-08 j q O O 6,26 7,62 3,150 0,55 1,92 0,03 A n4 

02-06-08 2 2 ^ 6,45 7,21 3,100 0,53 1,82 0,03 0,04 

02-06-09 j q O O 6,18 7,44 3,150 0,56 1,84 0,03 0,04 

So cginentowo TBKBiC.W 
pomid owa 

W^pelnif n'4 
/bursroamem 

Tame murow8\ 

Rys. 2.1. Przeciwwybuchowa tama ze spoiwa cementowego TEKBLEND - TP-305 
Fig. 2. L The fire stopping made from cement binder TEKBLEND - TP-305 
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3. Podsumowanie przebiegu akcji 

W akcji brały udział zastępy ratownicze z OSRG Tychy, pogotowie pomiarowe CSRG oraz 
zastępy własne KWK „Piast" R 1 i R II - łącznie codziennie 17 zastępów ratowniczych, po-
nadto w pracach transportowych uczestniczyło około 30 pracowników na każdej zmianie. Do 
uszczelnienia środowiska tam izolacyjnych TI-196, TP-305 oraz TP-312 zużyto między inny-
mi: 50 ton spoiwa mineralno-cementowego DURAFOAM, 30 ton spoiwa cementowego TEK-
BLEND, 28 ton spoiwa cementowego TEKSIL, 150 ton spoiwa torkretowego do wzmacniania 
chodników oraz 50 kompletów kleju poliuretanowego ERKADUR-ERKADOL. W czasie 
prowadzenia akcji wyłączony był z ruchu szyb wentylacyjny nr 3, natomiast prowadzone były 
roboty górnicze na dole kopalni. 

4, Wnioski 

1) Przez cały okres prowadzenia akcji przeciwpożarowej skład gazów pożarowych znajdował 
się poza trójkątem wybuchowości na diagramie COWARDA (rys, 4.1). 

i> 

I* 

Rys. 4.1. Wykres trójkąta wybuchowości 

Fig. 4.1. Graph of the explosiveness triangle 

u M 

2) W celu wyeliminowania możliwości migracji powietrza z niżej leżącego, wyeksploatowa-
nego pokładu 209/1 do pokładu 207, w dniu 10 czerwca za TI-110 zlokalizowaną w chod-
niku badawczym G-1 pokł. 209/1, pracownicy laboratorium chemicznego CSRG Bytom 
podali gaz znaczący SFg, a próby powietrza pobierano zza tam TI-196, TP-312 i TP-305. 
W żadnej z analizowanych prób nie wykryto obecności gazu znakującego SFg. 

3) Zastosowanie nowoczesnych materiałów (Durafoam, Tekblend, Teksil, Erkadur-Erkadol) 
do wykonania uszczelnienia środowiska tam izolacyjnych, potwierdziło ich skuteczność 
i doprowadziło do obniżenia zawartości tlenu w otamowanej przestrzeni do wartości 
zapewniającej pełne bezpieczeństwo pod względem wybuchowości gazów 
pożarowych i spadku stężeń tlenku węgla przed TP-305 do O ppm. Ponadto uzyskano tak 
dużą szczelność tam izolacyjnych, że całe pole pożarowe tj. 1422500 m reaguje na zmiany 
ciśnienia atmosferycznego jak barometr (rys. 4.2). 
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Rys. 4.2. Wykresy ciśnienia atmosferycznego oraz różnicy ciśnień 
na tamach pożarowych TP-312 i TP-305 

Fig. 4.2. Graphs of atmospheric pressure and pressure differences on fire stoppings TP-312 and TP-305 
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4) Doszczelnienie tam izolacyjnych TI-196, TI-312 i TI-305 nastąpiło w czasie, gdy na po-
wierzchni było niskie ciśnienie atmosferyczne (980 hPa), dlatego na tamie izolacyjnej TI-
305 przy wysokim ciśnieniu atmosferycznym występuje minusowa różnica ciśnień, mimo 
że tama zbudowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie szybu wentylacyjnego nr 3. 

5) Komisja ds, zagrożeń atmosfery kopalnianej i klimatyzacji w podziemnych zakładach gór-
niczych pod przewodnictwem prof dr hab. inż. Pawła Krzystolika oceniła pozytywnie 
prowadzenie akcji. Stwierdziła także, że kolejność wykonywania prac związanych z dosz-
czelnianiem środowiska wokół istniejących tam była zgodna z zasadami prowadzenia akcji. 

6) Uzyskanie dużej szczelności tam wokół pola pożarowego spowodowało w stosunkowo 
krótkim czasie spadek stężeń tlenu, tlenku węgla i wodoru za TI-305 (rys. 4.3). 
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Rys. 4.3. Wykresy stężenia tlenu, tlenku węgla i wodoru za tamą pożarową TP-305 
Fig, 4.3. Graphs of oxygen, carbon monoxide and hydrogen concentrations from 

behind the fire stopping TP-305 
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Effective liquidation of spontaneous fire in the coal mine Piast 

Abstract 

The fire came into being in a region of closed abandoned workings of seam 207 among 
level 500 and 290 m. After working up longwalls 801, 802 and 803 this region had been liqui-
dated and sealed with frame dams TI-305, TI-312, TI-196. On the 3 rd day of June 2002 about 
8̂ ^ ventilation measurements at new frame dam TI-305, situated in ventilation cross-cut on the 
level 290 m showed aromatic compounds emanation from behind of dam and pulsating 
changes of carbon monoxide concentration in front of the dam from 12 ppm to 5000 ppm. 
From regard on increasing contents of carbon monoxide in the air flowing out from behind TI-
305 and laboratory results from pipettes received about 11®° from behind TI-305 (O2 - 7,66%, 
CO2 - 7, 40%, CO - 3, 82%, CH4 - 0, 72%, H2 - 2%; C2H4 - 0, 052%; C2H6 - 0, 048%) about 
hour 16 was undertaken decision about a fire-fighting operation beginning. Fire-fighting 
relied on efficiently frame dams extra sealing with modern sealing materials application (Dura-
foam, Tekblend, Teksil, Erkadur-Erkadol glues). Action finished 09.06.2002 at 10^°. 

Recenzent: prof, dr hab. inż. Nikodem Szlązak 
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Zagadnienie stateczności skarp wyrobisk eksploatacyjnych hałd 
żużlowych 

Słowa kluczowe 

odpady z eksploatacji podziemnej - zagospodarowanie odpadów - utylizacja - ochrona 
środowiska - stateczność skarp i zboczy 

Streszczenie 

Nagromadzone miliony ton niepotrzebnych niegdyś odpadów w naszym kraju, stają się 
Dbecnie cennymi surowcami w różnych działach gospodarki. Poznanie zachowania się skarp 
lałd żużlowych i ich geotechniczne uwarunkowania są treścią tego artykułu. 

I. Wstęp 

Każda działalność eksploatacyjna złóż podziemnych i przypowierzchniowych wymaga 
)rzeróbki i wzbogacania eksploatowanego surowca. W wyniku końcowym powstają obok pro-
luktu użytecznego także odpady. Okoliczności powstawania odpadów występują także przy 
)rodukcji metali. Składowanie odpadów a także ich późniejsza utylizacja stwarza różne pro-
)iemy w tym także geotechniczne. Zagadnienie to przeanalizowano na przykładzie eksploatacji 
lałd żużlowych. 

Eksploatacja hałd żużlowych jest przedsięwzięciem nietypowym. Wyrobiska powstające 
/ trakcie prowadzonych robót eksploatacyjnych są podobne do górniczych wyrobisk 
»dkrywkowych, ale rodzaj materiału, z którego powstają skarpy i półki jest odmiermy od 
ypowych gruntów czy skał, z jakimi mamy do czynienia w przypadku klasycznej kopalni 
idkrywkowej. 

Powyższy fakt sprawia, że brak jest odpowiedniej wiedzy doświadczalnej na temat zacho-
ł/ania się powstających wyrobisk eksploatacyjnych. 

Dynamiczny rozwój wykorzystywania surowców wtórnych, w tym materiałów żużlowych 
/ różnych działach budownictwa, skłonił inżynierów do sięgnięcia i wykorzystania nagroma-
zonych milionów ton żużli z hut i stalowni, zalegających na hałdach. Wynika stąd potrzeba 
2pszego poznania zachowania się skarp i analizy geometrii powstających wyrobisk w mate-
iale żużlowych hałd dla uniknięcia niespodziewanej utraty ich stateczności. 

Zagadnienie stateczności skarp hałd jest bardziej skomplikowane aniżeli zagadnienie skarp 
dkrywek górniczych, czy też innych budowli ziemnych. Czas powstawania i trwania usypiska 
ałdowego wpływa w sposób decydujący na stateczność hałd. 
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W pracy przeprowadzono ocenę wymiarów skarp i półek analizowanej hałdy żużli hutni-
czych w oparciu o dokładną inwentaryzację typowych przekrojów rzeczywistych układów 
skarp i półek w charakterystycznych miejscach hałdy. Do inwentaryzacji przekrojowej wska-
zano te miejsca, w których sypano określony materiał żużlowy. 

Obliczenia stateczności skarp wykonano metodami dostosowanymi do rodzaju materiału 
budującego analizowaną hałdę. Potrzebne w obliczeniach parametry wytrzymałościowe wzięto 
z literatury, badań własnych nad podobnymi materiałami oraz z badań wykonanych i udostęp-
nionych przez firmę aktualnie eksploatacyjną złoże żużla. 

2. Charakterystyka geodezyjno-inżynierska hałdy żużla 

Hałda żużla usypana jest w miejscowości Pleszów na powierzchni o niewielkim nachyleniu 
w kierunku południowym. Różnica wysokości skrajnych punktów podłoża północ-południe, 
odległych od siebie o 1200 m wynosi 15,75 m. Wysokości skrajnych punktów podłoża hałdy 
wynoszą: 
- naoołudniu 195,10 m n.p.m. 4 ' A 

- na północy 210,85 m n.p.m. 
Wysokości najwyższych wierzchołków hałdy wynoszą ok. 224 m n.p.m. 
Długość hałdy wynosi ok. 1200 m. 
Szerokość hałdy wynosi ok. 1500 m. 

2.1. Charakterystyka rodzajów żużla i jego rozkład w hałdzie 

W hałdzie składowany jest materiał żużlowy dwojakiego rodzaju: 
- żużel wielkopiecowy, oznaczony symbolem BF, 
- żużel stalowniczy, oznaczony symbolem LD, 

Oba rodzaje żużla są podzielone na dwie klasy: żużel świeży i żużel sezonowany. Roz-
mieszczenie rodzajów żużla jest następujący: żużel wielkopiecowy BF składowany jest w po-
bliżu osi centralnej hałdy, zaś żużel stalowniczy LD występuje w skrzydle zachodnim hałdy. 
Żużel świeży jest usytuowany w centralnej części hałdy, a żużel sezonowany znajduje się na 
jej obrzeżach w południowo-zachodniej części. 

Rozmieszczenie poszczególnych rodzajów żużla pokazano schematycznie na rys. 2.1. 

2.2. Parametry fizyko-mechaniczne materiału żużlowego w hałdzie 

W istniejących dokumentacjach są zawarte tylko niektóre dane o fizyko-mechanicznych 
właściwościach materiału żużlowego. Potrzeba badań materiału żużlowego wynikała z ukie-
runkowanych względów komercyjnych [5, 6 . 

Wyniki badań parametrów fizyko-mechanicznych materiału żużlowego zawarte w cyto-
wanych materiałach [5, 6, 13, 14] nie obejmują parametrów wytrzymałościowych niezbędnych 
do oceny stateczności skarp i półek powstających (tworzonych) w trakcie eksploatacji hałdy 
żużlowej. 
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Rys. 2.1. Mapa sytuacyjna składowiska żużli „Fleszów" 
Fig. 2.1. Map of stockyard of steelwork waste „Fleszów' 

Z pośród wielu wyników badań zestawionych w pracy ^ , .. „ 
tateczności skarp mają: gęstość objętościowa, gęstość nasypowa, wodoprzepuszczalność, na-
iąkliwość. Inne badane parametry (łącznie 17 pozycji) mają znaczenie w zastosowaniach ma-
2riału żużlowego w różnych obszarach budownictwa. 
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W tablicy 2.1 zestawiono liczbowe wartości istotnych dla stateczności skarp parametrów 
fizyko-mechanicznych. 

Tablica 2.1. Wybrane parametry fizyko-mechaniczne żużla [14 
Table 2.1. Some machanical properties of slag 

Badany parametr 

Rodzaj żużla 

Badany parametr 
Żużel hutniczy 
wielkopiecowy 

Żużel konwertorowy Badany parametr 

04-31,5 
mm 

0^63 
mm 

0-^4 
mm 

4-f8 
mm 

8^12 
mm 

12:16 
inm 

16^25 
mm 

Gęstość objętościowa [g/cin^] 3,43 3,36 3,53 3,50 3,47 

Gęstość nasypowa [g/cm^] 1,43 1,38 1,81 1,79 1.74 1,74 1,71 

Wodoprzepuszczalność [iii/dobę] 26,1 24,1 

Nasiąk iwość [%] 5,5 5,7 1,7 2,1 1,6 1,5 

W dostępnych aktualnie materiałach brak jest wyników opisujących cechy wytrzymałoś-
ciowe materiału żużlowego t.j. kąta tarcia wewnętrznego i kohezji. Parametry te przyjęto przez 
analogię i podobieństwo do innych materiałów na podstawie doświadczeń własnych autorów 
opracowania. Przyjęcie odpowiednich parametrów wytrzymałościowych wyjaśniono w punk-
cie 4 tego artykułu. 

2.3. Budowa geologiczna podłoża hałdy 

Powierzchnia gruntu, na której usypana jest hałda nie posiada większych nierówności 
w postaci zagłębień i wzniesień. Nachylenie powierzchni podłoża gruntowego hałdy wynosi 
13%o, czyli 0,75° w kierunku południowym w stronę koryta Wisły, która przepływa w odle-
głości ok. 2000 m od hałdy. 

Podłoże hałdy zostało rozpoznane na podstawie 7 otworów badawczych wykonanych 
w ramach badań studialnych zespołu prof. St. Łaciaka [15'. 

Otwory badawcze o średnicy 7 % cala lub 9 % cala wykonano na obrzeżu hałdy w rów-
nomiernym rozmieszczeniu wokół konturów zewnętrznych hałdy. Otwory są usytuowane 
w odległości kilkunastu metrów od skrajnych, dolnych krawędzi skarp hałdy. Otwory wiercono 
do głębokości 6,5 8,5 m, jeden z otworów (MW-6) odwiercono do głębokości 11 m. W otwo-
rach MW-1 i MW-6 stwierdzono następujący przekrój gruntowy, wyliczając od góry: 

- gleba: 0,5 m, 
- glina zamulona: 0,75 m, 
- czarny muł: 1,2 m, 
- glina zamulona: 1,5 m, 
- piasek gliniasty: 0,5 m, 
- piasek czysty: 0,6 m, 
- piasek i żwir: 4 m. 
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W pozostałych otworach przekrój geologiczny jest zbliżony do przedstawionego z tą 
różnicą, że w niektórych przekrojach w warstwach górnych nie występuje gleba. 

2.4. Warunki hydrogeologiczne 

Poziom wód gruntowych w trakcie wiercenia znajdował się na głębokości 3,3-^4,3 m. Po 
około 6 -8 dniach poziom wody stabilizował się na głębokości 0,4-f4,05 m. Generalnie poziom 
wód po ustabilizowaniu pozostawał na większej głębokości na południowym i północnym 
brzegu obszaru podłoża hałdy, zaś w otworach przy zachodnim brzegu hałdy poziom wód 
ustabilizował się na relatywnie mniejszej głębokości (0,4^1,5 m). 

2.5. Geometria wybranych przekrojów skarp hałdy 

Dla zobrazowania stanu stateczności skarp hałdy żużlowej wytypowano 3 podstawowe 
profile poprzeczne oraz 14 przekrojów szczegółowych skarp. 

3. Stan obciążenia urządzeniami eksploatacyjnymi 

3.1. Rodzaje stosowanych maszyn 

Obciążenie półek i skarp żużlowych w eksploatowanej hałdzie pochodzi od koparek, spy-
charek i wozideł pracujących przy eksploatacji hałdy i transporcie urobku pomiędzy koparką 
i urządzeniem przeróbczym. 

Stosowane są dwa następujące rodzaje koparek: nadsiębieme i podsiębierne. Ciężary kopa-
rek są różne od 33 920 kG (333 kN) do 58 340 kG (572 kN). 
Sprzęt przewozowy oparty jest o samochody-wy wrotki typu BIEŁAZ, których ciężary z ładun-
kiem wynoszą od 48 000 do 69 500 kG (471 -f 682 kN). 

Zgodnie z „Planem eksploatacji żużla wielkopiecowego" [13], przyjęto zasadę, że bez-
pieczna odległość od krawędzi skarp dla poruszania się maszyn wynosi minimum 2 m. W tym 
celu usypuje się wał żużla, zabezpieczający zbliżanie się maszyn do krawędzi zewnętrznej 
skarpy. 

3.2. Obciążenie całkowite maszyn i ich jednostkowy rozkład na powierzchni terenu 

Obciążenia maszyn są przenoszone na podłoże półek żużlowych poprzez koła lub gąsienice 
pojazdów. Przyjęto, że maksymalna masa spośród wszystkich maszyn urabiających i transpor-
tujących, poruszających się na podwoziu kołowym wynosi 58 340 kg (koparka CAT-345). 
Gdyby traktować to obciążenie jako odpowiednik siły skupionej, to ciężar G = 572 kN. 

W pierwszym wariancie przyjęto obciążenie jedynie ciężarem własnym materiału żużlo-
wego (G = 0). 

W drugim wariancie założono, że ciężar rozkłada się na powierzchnię styku gąsienic z po-
dłożem żużlowym. Uwzględniając długość gąsienic, wyznaczono, że na 1 mb przypada 
obciążenie stanowiące część całkowitego ciężaru. Wówczas obciążenie G = 108 kN. 
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W trzecim wariancie obliczeń przyjęto obciążenie maksymalne G = 572 kN. 

4. Określenie stateczności skarp 

Obliczenia stateczności skarp wykonuje się w celu określenia optymalnego kształtu skarpy 
pozostającej w równowadze przy założonym współczynniku stateczności (odpowiednik współ-
czynnika bezpieczeństwa). W obliczeniach stateczności skarp można również określać stopień 
bezpieczeństwa skarp, przy założonej geometrii istniejących skarp i przyjętych warunków cha-
rakteryzujących obciążenia skarp. W niniejszej pracy wykonano analizę stopnia bezpieczeń-
stwa stateczności skarp przy istniejącej konfiguracji geometrycznej skarp i półek w eksploato-
wanej hałdzie żużla. 

t 

Wszystkie istniejące metody określania stateczności skarp można podzielić na metody ści-
słe i przybliżone. Metody ścisłe wymagają dokładnej znajomości zbadanych parametrów wy-
trzymałościowych materiału, z którego jest zbudowana skarpa (zbocze). Obliczenia są żmudne 
i kosztowne. Sens takich obliczeń jest uzasadniony wówczas, gdy wszystkie dane są wynikiem 
wiarygodnych badań laboratoryjnych. 

4.1. Podstawy teoretyczne określenia stateczności skarp obciążonych ciężarem własnym 
i dodatkowymi siłami pionowymi w pobliżu ich górnej krawędzi 

Jednym z najważniejszych zagadnień bezpieczeństwa pracy podczas eksploatacji hałd żuż-
la jest zapewnienie stateczności skarp wyrobisk. 

Z praktycznego punktu widzenia istotny jest przypadek obciążenia skarpy w pobliżu jej 
górnej krawędzi pionowymi siłami skupionymi lub równomiernie rozłożonymi. Obciążenia te 
powstają w wyniku quasi statycznego przejazdu maszyn urabiających lub transportujących 
i dynamicznych oddziaływań tych urządzeń na podłoże. 

Niebezpieczeństwo powstania zsuwów wynika z pewnych zmian stanu naprężeń w masy-
wie żużlowym, które uwydatniają się szczególnie w pobliżu ociosów. Polegają one w szcze-
gólności na silnym wzroście maksymalnych naprężeń stycznych w pewnym obszarze przyo-
ciosowym skarpy. 

Z rozważań teoretycznych oraz doświadczeń ruchowych i obserwacji wynika, że napręże-
nia styczne wewnątrz obciążonej skarpy osiągają wartości tym większe im większy jest kąt na-
chylenia a skarpy (hałdy). Przy pewnej granicznej wartości kąta nachylenia hałda straci swoją 
stateczność. Następuje wówczas zsuw pewnej partii żużla, prowadzący do ukształtowania się 
nowego ociosu, którego powierzchnia nosi nazwę powierzchni zsuwu. 

istniejące skarpy posiadają ukształtowane już kąty nachylenia, wysokości i szerokości pół-
ek. Materiały żużlowe, z których zbudowane są zwały w trakcie wieloletniej konsolidacji dość 
znacznie zmieniły swoje własności fizyko-mechaniczne. Własności te, niestety dotąd nie zosta-
ły należycie rozpoznane. 

4.2. Kilka uwag o kształcie potencjalnej powierzchni zsuwu 

Określenie kształtu powierzchni zsuwu było przedmiotem wielu prac teoretycznych i do-
świadczalnych. Prace te prowadzą do wniosku, że zsuw skarpy, której stateczność została na-
ruszona, zachodzi wzdłuż pewnej powierzchni krzywej, W mechanice gruntów przyjmuje się 
zwykle powierzchnię zsuwu o kształcie cylindrycznym. 
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Przyjęcie do obliczeń powierzchni zsuwu o kształcie zakrzywionym (np. cylindrycznym) 
znacznie komplikuje rozwiązanie i prowadzi do bardzo zawiłych wzorów. Z tego powodu 
przyjmuje się w obliczeniach przybliżonych (które dają rozwiązania dostatecznie dokładne dla 
celów praktycznych) powierzchnię zsuwu w kształcie płaszczyzny. Takie uproszczenie wpro-
wadzono także w niniejszym opracowaniu. 

Przyjęcie powierzchni poślizgu innej niż płaszczyzna ma znaczenie w przypadku skarp wy-
sokich. Dla skarp niskich, kilkumetrowych, założenie płaskiej powierzchni poślizgu jest opty-
malne, a uproszczenie stąd wynikające nie powoduje zbyt dużego błędu obliczeń. 

Zagadnienie stateczności skarpy zostało opracowane przez cały szereg autorów. Przybli-
żony analityczny sposób określania stateczności skarpy podał P.M. Cimbariewicz [1]. Prace te 
rozpatrują na ogół zagadnienie stateczności skarpy, uwzględniając jedynie obciążenie, wyni-
kające z ciężaru własnego skał. Tymczasem w praktyce stosunkowo często spotyka się przypa-
dek, kiedy skarpa obciążona jest dodatkowo siłą (lub siłami), której wielkość nie zależy od 
elementów samej skarpy. Szczególnie częsty i ciekawy z punktu widzenia stateczności skarpy 
jest przypadek, w którym skarpa żużla obciążona jest dodatkowo w pobliżu górnej krawędzi. 

Obecność w pobliżu górnej krawędzi elementu wywierającego dodatkowy nacisk ma nie-
wątpliwie w pewnych warunkach istotny wpływ na stateczność ociosów hałd. 

W pracy określono stateczność skarpy dodatkowo obciążonej w pobliżu górnej krawędzi, 
oraz warunki, w których wpływ dodatkowego obciążenia na stateczność skarpy jest istotny. 

W literaturze znanych jest kilka metod określania stateczności skarp obciążonych dodat-
kowo siłami pionowymi w pobliżu górnej krawędzi, z których na uwagę zasługują dwie z nich: 
1. Metoda H. Filcka [2] 
2. Metoda M.M. Masłowa [3̂  

Inne metody bazujące na dokładnym rozeznaniu parametrów fizyko-mechanicznych ośrod-
ka istotne do zamodelowania cyfrowego skarp z przyczyn obiektywnych zostały tutaj pominię-
te. 

4.3. Określenie stateczności skarpy obciążonej dodatkową siłą skupioną wg H. Filcka [2̂  

Opierając się na uwagach podanych w punktach 4.1. i 4.2. pracy, wybrano metodę H. 
Filcka, jako optymalną do określenia w pierwszym przybliżeniu, stateczności skarp hałdy żuż-
owej. 

W metodzie rozpatruje się równowagę układu sił działających na pryzmę skalną o szero-
kości 1 m. Przyjęcie powierzchni poślizgu w postaci płaszczyzny jest dostatecznie bliskie rze-
czywistości tylko w przypadku skarp o małej wysokości, W związku z przyjęciem powierzchni 
poślizgu w postaci płaszczyzny, upraszczają się znacznie obliczenia wynikające z warunków 
równowagi sił pochodzących od ciężaru własnego skał i obciążeń przyłożonych w pobliżu gór-
nej krawędzi skarpy. 

Metoda ta polega na przyjęciu za Cimbariewiczem płaszczyzny AB w formie powierzchni 
zsuwu, nachylowej pod kątem do poziomu i na rozpatrzeniu pryzmy skalnej ABC (rys. 4.1). 

Na pryzmę ABC działa j e j własny ciężar oraz ciężar dodatkowy (skupiony) wywierany 
w pobliżu górnej krawędzi. 

Siły G i Q tworzą układ sił równoległych o wypadkowej R. W przypadku równowagi gra-
nicznej składowa styczna Rsinz? jest równoważona przez siły spójności w płaszczyźnie AB 
oraz siły tarcia, (rys. 4.1). 
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Autor zakłada, że zsuw następuje po pokonaniu sił spójności i sił tarcia, które w płaszczyź-
nie poślizgu osiągają minimalne wartości. Dla określenia położenia płaszczyzny zsuwu korzy-
sta się ze wzoru (1) uzyskanego z granicznych warunków równowagi układów sił: 

i B 

-

R cos 

T 

H ^ 

< 

1 

H 

1 

Rys. 4.1. Schemat analitycznego określenia strefy poślizgu skarpy metodą H. Filcka 
Fig. 4.1. Sheme of analitical determination of skid slopes zone by H. Filcek methoc 

= ~ arc t9 
2 

/ \ 
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^ 2G 

1 + tgp ctga 
yH^ K ' / 

2G 
ctga - tgp 

r H 

(4.1) 

Znajomość wartości kąta '& umożliwia określenie jednostkowej siły spójności co, odpo-
wiadającej stanowi równowagi granicznej. Wielkość cg jest więc wieloparametrową fiinkcją 
zależną od właściwości fizykomechanicznych materiału gruntowego (skalnego ), obciążenia 
i geometrii skarpy : 

Co =f(Y,p>'&, G, H, a) 

Hsm(a-'&)s\n('&- pj Gsin-&-sm(-& - p) 
Cfj — Y H 

2sina • cos p H -cosp 
(4.2) 

gdzie: / 

P 
G 
& 

H 
a 

- ciężar objętościowy materiału gruntowego, 
- kąt tarcia wewnętrznego, 
- obciążenie przyłożone do górnej powierzchni skarpy, 
- kąt nachylenia powierzchni poślizgu, 
- wysokość skarpy, 
- kąt nachylenia powierzchni skarpy. 
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Współczynnik bezpieczeństwa n stateczności skarpy H. Filcek proponuje określać ze 
wzoru: 

n (4.3) 
O 

gdzie: c 

Co 

ednostkowa siła spójności (kohezji) przypadająca na 
jednostkę powierzchni ( w kN/m^), 

- minimalna wartość c, wyliczona wzorem (4.2). 

4.4. Podstawowe parametry wytrzymałościowe niezbędne do obliczeń stateczności skarp 

Podstawowymi parametrami wytrzymałościowymi przy określaniu stateczności skarp żuż-
lowych są: 
- spójność wewnętrzna (kohezja) c masywu, 
- ką^ Ł uaivm wewnętrznego p m.as>a\ai. 
Stanowią one dane wejściowe wszelkich obliczeń i szacowań geotechnicznych. 

Oprócz w/w parametrów zasadniczą rolę odgrywają: 
- ciężar objętościowy y skał budujących ośrodek skalny, 
- obciążenie zewnętrzne skarpy, w formie obciążeń statycznych i dynamicznych, 
- rodzaj obciążenia (kształt) zewnętrznego i odległość tego obciążenia od krawędzi skarpy, 
- parametry geometryczne skarpy w postaci kąta nachylenia a i wysokości H, 
- własności fizyko-mechaniczne podłoża, 
- warunki hydrogeologiczne, 
- parametry strukturalne ośrodka budującego skarpę (porowatość, uławicenie, zmienność 

magazynowanego żużla, ściśliwość itp.) 
Dokładne określenie wielkości kąta tarcia wewnętrznego i kohezji zarówno podczas badań 

aboratoryjnych jak też badań przeprowadzanych w warunkach naturalnych ma duży wpływ na 
uzyskane wartości liczbowe obliczeń. 

Badania takie dotąd nie były prowadzone. Z powodu braku wielkości liczbowych kąta tar-
cia wewnętrznego eksploatowanych żużli w niniejszym opracowaniu oszacowano jego wartość 
na podstawie porównania kątów naturalnego zsypu podczas usypywania pryzm żużlowych 
w stanie luźnym. 

Tak oszacowane kąty zsypu wynoszą: 
dla żużla wielkopiecowego BF (dla frakcji O 12,8 mm) p = 38° 
dla żużla stalowniczego, konwertowanego LD (dla frakcji O -^12,8 mm) p = 34° 
Z braku danych przyjęto ponadto, że kąty tarcia wewnętrznego dla obu rodzajów żużla są 

niezmienne podczas sezonowania na hałdach. 
W podobny sposób oszacowano wartości liczbowe kohezji na podstawie literatuiy i włas-

nych doświadczeń [4, 10^. 
Przyjęte do obliczeń wielkości spójności wewnętrznej wynosiły: 

- dla obu rodzajów żużla (BF i LD) znajdującego się w stanie nasypowym c = 5 kN/m^ 
- dla obu rodzajów żużla wysezonowanego c = 10 kN/m^ 
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5. Wyniki obliczeń stateczności skarp 

Badanie stateczności zboczy istniejących hałd praktycznie sprowadzało się do znalezienia 
ich wskaźników stateczności przy założeniu niezmienności gabarytów zbocza i jego obciąże-
nia. 

Zagęszczenie przekrojów pionowych zastosowane do obliczeń było uzależnione od zmien-
ności warunków obciążenia skarp w konkretnych przypadkach. 

Na podstawie wizji lokalnych ustalono 14 charakterystycznych przekrojów jednopoziomo-
wych, dla których przeprowadzono obliczenia. 

Dodatkowo wykonano obliczenia stateczności skarp dla 3 profili poprzecznych wielopo-
ziomowych hałdy. 
W obliczeniach uwzględniono 3 warianty obciążeń: 
1. obciążenie skarp jedynie ciężarem własnym (przy G = 0), 
2. obciążenie skarp ciężarem własnym i ciężarem 1 mb pracujących maszyn. 

W tym wariancie przyjęto obciążenie 108 kN (ciężar 1 mb koparki CAT-345 odpowiada-
jący długości gąsienic 5,30 m), 

3. obciążenie skarp ciężarem własnym i ciężarem pracujących maszyn. 
^ t ̂  W t>'m. wariancie do obliczeń prz>'jęto m.aks^^malny ciężar w 

kN odpowiadający masie koparki CAT-345 (58 340 kg). Jest to największy ciężar spośród 
wszystkich maszyn urabiających i transportujących pracujących na hałdach. 

5.1. Oszacowanie stateczności skarp 

Do obliczeń przyjęto kąty nachylenia skarp i ich wysokości oraz ciężary objętościowe oraz 
parametry wytrzymałościowe gruntu. Na ich podstawie oszacowano stateczność 26 skarp. 

5.2. Obliczenie strefy zagrożenia półek (naziomu) 

Opierając się na metodzie H. Filcka [2] autorzy artykułu zaproponowali określenie strefy 
zagrożenia, która potencjalnie może wystąpić w półkach hałd żużlowych o określonych wyso-
kościach H. 

Schemat obliczenia zasięgu strefy zagrożenia wyjaśnia rys.5.1. 

H 

Rys.5.1. Schemat zasięgu streiy zagrożenia 
Fig. 5.1. Sheme of threat zone 
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Z rys. 5.1 wynika, że 
X = b - a (5.1) 

Ponieważ 
a = H-ctga (5,2) 

oraz 
b = H-ctgi? (5.3) 

stąd strefę zagrożenia x można wyznaczyć ze wzoru 

x = H-(ctgi? - ctga) (5.4) 

Z otrzymanego wzoru wynika, że zasięg strefy niebezpiecznej zależy od wysokości H pół-
ki oraz różnicy kątów nachylenia płaszczyzn zsuwu i kątów nachylenia skarp a . Ponieważ 
kąt nachylenia płaszczyzny zsuwu '& zależy z kolei od parametrów fizyko-mechanicznych 
hałdy żużlowej (kąta tarcia wewnętrznego p i ciężaru objętościowego y) oraz uwzględnia cię-
żar pracujących na półkach maszyn G - podany wzór jest w dużej mierze wzorem uniwer-
salnym. 

Z przeprowadzonej analizy wynika ponadto, że strefa zagrożenia półek x wystąpi jedynie 
wtedy, gdy 

a > 
Dla tych wielkości przeprowadzono obliczenia. Wyniki niektórych obliczeń podano w ta-

blicach 5.1 i 5.2. 
Dla przypadków odmiennych tj. dla 

a < 
półki obciążone dodatkowym ciężarem G uważać można za stateczne (brak strefy zagrożenia). 

Tablica 5.1. Parametry niektórych skarp hałd żużlowych wybranych z 14 przekroi charakterystycznych 
Table 5.1. Ombination of paramiters to 14 of characteristic profile 

Lp. 
Nazwa 

przekroju 
Rodzaj żużla 

Kąt nachy-
lenia skar-

py 
a n 

Wysokość 
skarp 
h[m] 

Ciężar obję-
tościowy 

żużla 
y~mnł 

Orientacyjny kąt 
tarcia wewnętrz-

nego 
pn 

3 Przekrój 3 stalowniczy 
LD - sezonowany a^ = 26,52 h3 = 8,9 31 34 

4 Przekrój 4 stalowniczy 
LD - sezonowany «4 = 34.52 h4 = 7,l 31 34 

11 Przekrój 11 wielkopiecowy 
BF - sezonowany ctii = 52,06 hn = 12,3 23 38 

12 Przekrój 12 wielkopiecowy 
BF - sezonowany ai2 = 48,34 hi2=12,9 23 38 
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Tablica 5.2. Zestawienie wyników obliczeń stateczności niektórych skarp hałd żużlowych 
wybranych z 14 przekroi charakterystycznych 

Table 5.2. Breakdown of rezults of stability for 14 characteristic profile 

Lp. 
Nazwa 

przeiaoju 

Ką t nachylenia płasz-
czyzny zsuwu 

Spójność wewnętrzna 
Co 

kN/m' 

Stopień bezpieczeń-
stwa stateczności 

skaipy, n 

Strefa zagrożenia 

X , m 
Lp. 

Nazwa 
przeiaoju 

dla 

G=0 

dla 
G=10 
8 kN 

dla 
G=57 
2 k N 

dla 

G=0 

dla 
G=10 
8 k N 

dla 
G=57 
2 k N 

dla 

G=0 

dla 
G - 1 0 
8 k N 

dla 
G - 5 7 
2 k N 

dla 

G,=0 

dla 
G2=10 
8 k N 

dla 
G3=57 
2 k N 

3 
Przekrój 

3 
30,26 3 0 J 9 33,54 1,58 1,12 3,28 6,3 3,9 3,0 brak brak brak 

4 
Przekrój 

4 
34,26 35,65 44,15 4,82 6,18 9,27 2 J 1,6 1,1 0,10 brak brak 

11 
Przekrój 

11 
45 ,03 46,16 51,86 3,47 4,52 14,33 2.9 2,2 0,7 2,71 2,23 0,10 

12 
Przekrój 

12 
43 ,17 44,08 48,70 2,05 2,76 10,19 4.9 3,6 1,0 2,27 1,84 brak 

5.3. Analiza otrzymanych wyników obliczeń 

Przykładowe wyniki obliczeń stateczności skarp hałd żużlowych w 14 przekrojach charak-
terystycznych ujęte zostały w tablicy 5.1. 

Analizowany stopień bezpieczeństwa zmienia się w dużym zakresie w zależności od: 
A. parametrów geometrycznych skarp (wysokości i nachylenia), 
B. rodzaju żużla i jego parametrów fizyko-mechanicznych (ciężaru objętościowego, kąta tar-

cia wewnętrznego, kohezji). 
C. dodatkowego obciążenia (ciężaru pracujących maszyn). 
W/w parametry mają wpływ na wartości liczbowe kątów nachylenia potencjalnych płaszczyzn 
zsuwu. 

Ad. A) 
Parametry geometryczne analizowanych 26 skarp posiadały różne wymiary, zmieniające 

się w szerokim zakresie. I tak: 
- wysokość skarp (ścian); 2 , 5 - 1 6 , 1 m (średnio 8,6 m), 
- kąt nachylenia skarp: 26° 53° (średnio 38,5°). 
Maksymalne kąty nachylenia skarp wynoszące zgodnie z „Planem Eksploatacji Żużla Wielko-
piecowego" [12] 53"̂  nigdzie nie zostały przekroczone, 

Ad. B) 
Ciężar objętościowy żużli w zależności od rodzaju i okresu sezonowania wahał się w za-

kresie 1 2 , 5 ^ 3 1 kN/ml 
Wartości liczbowe kątów tarcia wewnętrznego i kohezji poszczególnych rodzajów żużli 

podane zostały w punkcie 4 tego opracowania. 
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Ad. C) 
Dodatkowe, zewnętrzne obciążenia skarp ciężarem pracujących maszyn wynosiły warian-

towo: 
G = OkN 
G = 108 kN 
G = 572 kN 
Uzyskane stosunkowo wysokie wartości liczbowe stopnia bezpieczeństwa w skarpach ob-

ciążonych jedynie ciężarem własnym (przy G = 0) spowodowane są prawdopodobnie sto-
sunkowo małą wysokością tych skarp, małym ich nachyleniem oraz dużymi kątami tarcia we-
wnętrznego materiałów żużlowych, przyjętymi do obliczeń. 

Obliczone wartości stopnia bezpieczeństwa skarp są funkcją kątów nachylenia potencjal-
nych płaszczyzn zsuwu . Kąty te zależą od obciążenia skarp zarówno ciężarem własnym jak 
i dodatkowym. 

Potwierdzają to wyniki obliczeń. I tak: 
- dla skarp obciążonych jedynie ciężarem własnym (G = 0) = 37,6° 

- dla skarp obciążonych równocześnie ciężarem własnym i siłą skupioną G = 108 kN 

- dla skarp obciążonych zarówno ciężarem własnym i max. siłą skupioną G = 572 kN 

^śr = 43,2° 
Dodatkowe obciążenie G skarpy posiada znaczny wpływ na stopień bezpieczeństwa sta-

teczności skarp. Z tablicy 5.2 wynika, że w miarę wzrostu ciężaru pracujących maszyn średni 
stopień bezpieczeństwa skarp n generalnie maleje. 1 tak: 
- dla G = O kN n̂ ,. = 4,05 
- dlaG=: 108 kN 3,07 
- d l a G = 5 7 2 k N nir= 1,45 

Strefa zagrożenia analizowanych skarp, generalnie albo nie istnieje, albo też posiada nie-
wielkie wymiary. Ma ona związek z kątem nachylenia potencjalnej płaszczyzny zsuwu. 
W/w kąty zależą od obciążenia skarp zarówno ciężarem własnym Q jak i ciężarem dodatko-
wym G. Wartości średnie tych kątów wynoszą: 
- dla skarp obciążonych jedynie ciężarem własnym 
- G = OkN =37,6° 

- dla skarp obciążonych ciężarem własnym i siłą skupioną 
- G = 108 kN = 4 2 , r 

- dla skarp obciążonych ciężarem własnym i maksymalną siłą skupioną 

G = 572kN =43,3° 

6. Podsumowanie i wnioski 

Z analizy dotychczasowych wyników badań dotyczących parametrów fizyko-mechanicz-
nych obu rodzajów składowanych żużli wynika, że pod względem składu granulometrycznego 
żużel konwertorowy LD odpowiada następującym materiałom: kliniec/tłuczeń z częstymi blo-
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kami do ponad 0,5 m, zaś żużel wielkopiecowy BF jest odpowiednikiem klińca i tłucznia 
z pojedynczymi blokami do 0,5 m. 

Stosunkowo duża ściśliwość obu rodzajów żużla ma w procesie konsolidacji w trakcie wie-
loletniego sezonowania hałd wielką zaletę, ponieważ korzystnie wpływa na stateczność ocio-
sów istniejących lub dosypywanych warstw. W trakcie konsolidacji wywołanej ciężarem wła-
snym materiału żużlowego, naciskiem maszyn i drganiami powstają dodatkowe powierzchnie 
kontaktów międzyziamowych, zwiększa się tarcie wewnętrzne oraz spójność wewnętrzna. 
Ciężar objętościowy wzrasta prawie dwukrotnie. 

Widomym przejawem takiego statecznego zachowania się rozpatrywanego ośrodka żużlo-
wego jest istnienie w niektórych rejonach hałd prawie pionowych ociosów, co dobrze świadczy 
0 ich aktualnej stateczności i znacznej głębokości krytycznej. 

Ciężar maszyn transportowych i urabiających obciążający hałdy stanowi nikły procent cię-
żaru własnego potencjalnego zsuwu, choć drgania pochodzące od tych maszyn mają dużo 
większy wpływ na utratę stateczności wyrobisk. 

Ponieważ oba typy obciążeń statycznych i dynamicznych mogą sumować się zwłaszcza 
w pobliżu krawędzi zboczy należy zachować ostrożność w zagrożonym pasie przykrawędzio-
wym. Dotyczy to szczególnie zwałów świeżo sypanych. 

Znaczna wysokość hałd żużlowych i duży kąt ich nachylenia wywiera niekorzystny wpływ 
na możliwość powstawania osuwisk; wysokie i strome skarpy sprzyjają potencjalnym osuwi-
skom. 

Ciężar maszyn urabiających i transportowych usytuowanych w pobliżu górnej krawędzi 
skarpy wywiera dodatkowe obciążenie tej skarpy, powodujące powstanie wtórnego stanu na-
prężeń w przekrojach skarpy w pobliżu ich powierzchni. 

Generalnie, oba rodzaje żużla na hałdach posiadają duże wartości liczbowe współczynnika 
filtracji i wskaźników porowatości. Parametry te gwarantują bardzo dobrą przepuszczalność 
1 odsączalność wód opadowych ze zwałów, zwłaszcza w początkowej fazie sezonowania żużli. 
Należy jednak mieć na uwadze, że na skutek wieloletniego procesu konsolidacji i wypełniania 
porów międzyziamowych materiałem o drobnych frakcjach - parametry te mogą ulec obniże-
niu. W praktyce jednak, nie obserwuje się utraty odsączalności. 

W praktyce inżynierskiej mogą zaistnieć osuwiska i zsuwy skarp żużlowych, gdy wzdłuż 
rzeczywistej powierzchni zsuwu siły ścinające przekroczą wytrzymałość materiału żużlowego 
na ścinanie. 

Z porównania stopnia bezpieczeństwa stateczności 26 przeliczonych skarp wynika, że skar-
py obciążone jedynie ciężarem własnym są na ogół bardziej stateczne niż obciążone sumą cię-
żaru własnego i obciążenia dodatkowego. 

W określonych przypadkach obciążenie skarpy w pobliżu je j górnej krawędzi może ko-
rzystnie wpłynąć na wzrost wartości sił spójności i polepszyć stateczność zbocza. 

Wyliczone stopnie bezpieczeństwa poszczególnych skarp mają związek z relacją ciężaru 
własnego pryzmy zsuwu do w/w dodatkowego obciążenia, a więc zależą od stosunku 

^ ^ (6.1) 
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Z analizy powyższej zależności wynika, że: 
- dla skarp niskich i mocno nachylonych ( o dużym kącie a ) usypanych z lekkiego materiału 

(żużle świeże, niesezonowane), dodatkowy znaczny ciężar może być niebezpieczny pod 
warunkiem wystąpienia dużego kąta poślizgu ??, 

- dla skarp niskich, usypanych z żużli świeżych dodatkowy ciężar może być również niebez-
pieczny pod warunkiem równoczesnego wystąpienia nisko nachylonych skarp a i małych 
kątów poślizgu '&, 

- w skarpach wysokich i mocno nachylonych zbudowanych z żużli ciężkich (sezonowanych) 
dodatkowy ciężar G nie odgrywa tak znacznej roli, choć może zapoczątkować powstanie 
osuwiska. W skarpach tego typu występuje największe prawdopodobieństwo zaistnienia 
osuwiska wywołane nawet ciężarem własnym. 
Dla celów utylitarnych najważniejsze jest wnikliwe przeanalizowanie wyników obliczeń 

stateczności skarp. Stopień bezpieczeństwa poszczególnych skarp, określony współczynnikiem 
„n" powinien mieć w każdym przypadku wartość powyżej 1. Dla skarp o niższym niż 1 
współczynniku „n", należy rozważyć potrzebę korekty geometrii tych skarp. 
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Geotechnical conditionality on the exploitations of the steelwork waste tips 

Abstract 

Accumulated millions in our country needless tone wastes formerly, they become valuable 
raw materials in different sections of economies presently. Knowledge of behavior slag slope 
and there is content of this article geotechnical conditionality. 
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Narzędzia modelowe do analizy parametrów energetycznych 
przemysłowych materiałów wybuchowych 

Słowa kluczowe 

detonacja - energia wybuchu - praca użyteczna wybuchu 

Streszczenie 

W pracy przedstawiono metody teorei}'czne przeznaczone do określania zdolności 
materiałów wybuchowych do wykonania pracy. Rozpatrzono zależności zachodzące pomiędzy 
prędkością detonacji a energią wybuchu. Przedstawiono metodykę określania energii detonacji 
i ciepła wybuchu za pomocą obliczeń termochemicznych. Przedstawiono wyniki symulacji 
procesu miotania cylindiycznej powłoki inercyjnej wybuchem umieszczonego współśrodkowo 
ładunku wybuchowego. Zilustrowano proces rozdziału energii wybuchu pomiędzy produkty 
wybuchu i napędzany ośrodek. Przedstawiono wyniki symulacji pola obciążeń generowanego 
wybuchem sferycznego ładunku MW w powietrzu. 

1. Wstęp 

W przemysłowym zastosowaniu pożądanym końcowym efektem działania ładunku MW 
est zwykle wykonanie pracy w wyniku której następuje rozdrobnienie (skruszenie) oraz 

częściowe przemieszczenie obciążanego ośrodka (górotworu). Pod względem fizycznym 
wyróżnić można dwa aspekty które w takim wypadku składają się na końcowy efekt działania 
ładunku MW. Pierwszym jest uzyskanie niezbędnego energetycznego wydatku przemiany 
wybuchowej. Zarówno bowiem do zmiany struktury fizycznej (skruszenie) jak i przemiesz-
czenia górotworu niezbędna jest energia. W przypadku ładunku wybuchowego, źródłem 
energii jest przebudowa wiązań chemicznych wyjściowego materiału, jaka następuje w trakcie 
przemiany wybuchowej. Drugi etap polega na zamianie energii potencjalnej jaka jest energia 
(ciepło) wydzielone w czasie wybuchu na energię dynamiczną, tj. wprawienie w ruch zarówno 
obciążanego ośrodka (górotworu) jak i samych produktów detonacji, które również 
przemieszczają się w czasie obciążania ośrodka (górotworu). 

W pracy rozpatrywane są teoretyczne metody które mogą być przydatne do określenia 
efektu energetycznego przemiany oraz prognozowania skutków działania ładunku MW na 
otaczający ośrodek materialny. 
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Przedstawione zostały dwie grupy metod. W punkcie drugim rozpatrzone zostały metody 
oceny efektu energetycznego przemiany. Rozpatrzono zostały związki pomiędzy prędkością 
detonacji a energią przemiany wybuchowej. Przedstawiono wyznaczanie końcowego stanu 
produktów przemiany wybuchowej, w tym energii wybuchu i detonacji, za pomocą obliczeń 
termochemicznych. 

W punkcie trzecim rozpatrywane są metody określania pola wybuchu za pomocą symulacji 
numerycznej. Przedstawiono zastosowanie algorytmów obliczeniowych do określania 
parametrów pola wybuchu generowanych przez ładunki wybuchowe o różnej geometrii układu 
wybuchowego. 

2. Określanie energii detonacji i wybuchu 

2.1. Prędkość fali detonacyjnej a energia detonacji 

Jedna z podstawowych charakterystyk materiału wybuchowego jest jego prędkość 
detonacji. Wartość prędkości detonacji m.a bezpośredni związek z wielkością energii 
wydzielonej w czasie przemiany wybuchowej. Detonacja jest w istocie fala uderzeniową 
której propagacja podtrzymywana jest przez energię wydzieloną na froncie fali. Zarówno dla 
fali uderzeniowej jak i detonacyjnej zachodzą te same zależności pomiędzy intensywnością fali 
a jej prędkością rozprzestrzeniania się. Poniżej przytoczymy wybrane wzory, szerszy opis tych 
zależności wraz z ich szczegółowym wyprowadzeniem znaleźć można w [Maranda, Papliński 
i in., 1997]. 

n ^ ^ \P~ PO 

Po , J J_ 
II Po P 

gdzie: 
p - ciśnienie w fali uderzeniowej/detonacyjnej; 
/?o ~ początkowe ciśnienie w obciążanym ośrodku; 
p - gęstość materiału sprężonego uderzeniowo; 
p o- początkowa gęstość materiału. 
D - prędkość rozprzestrzeniania się fali uderzeniowej/detonacyjnej. 

Symbol uq oznacza początkową prędkość masową ośrodka w którym rozprzestrzenia się fala 
uderzeniowa lub detonacyjna. Dla większości przypadków, gdy badany materiał w stanie 
wyjściowym znajduje się w spoczynku, uq = 0. 
Odpowiednio, różnica prędkości cząsteczek przed i za frontem fali wyraża się worem 

" - " O =^(p-Po) 

/ \ 

1 1 

Po p 
(2.2) 

/ 
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Równocześnie, intensywność fali uderzeniowej, która wyraża się wielkościami skoku 
ciśnienia i zmiany gęstości, jest jednoznacznie związana ze zmianą energii wewnętrznej 
ośrodka jaka zachodzi w fali uderzeniowej. 

p c = Z— 

/ N 
1 1 

, P 0 P , 
+ Qc-J (2.3) 

W powyższym wzorze symbol e oznacza energię wewnętrzną ośrodka sprężonego falą 
uderzeniową, eo - energię wewnętrzną ośrodka w stanie wyjściowym, natomiast przez Q c j 
oznaczona został energia wydzielona w wyniku reakcji chemicznych, zachodzących w czasie 
przemiany wybuchowej. Dla fal uderzeniowych rozprzestrzeniających się w ośrodkach 
obojętnych chemicznie, Qc-J = 0. 

Indeks „C-J" wprowadzony we wzorze (2.3) podkreśla, że wielkość energii z która 
decyduje o intensywności parametrów fali detonacyjnej, określona jest przemianami 
zachodzącymi w strefie detonacji, pomiędzy czołem fali, a płaszczyzną Chapmana - Jougueta. 
Dla jednorodnych materiałów wybuchowych, takich jak plastyczne materiały wybuchowe (na 
bazie heksogenu), pentryt, tetryl, trotyl, strefa detonacji jest wąska, i praktycznie, w płasz-
czyźnie Chapmana - Jougueta osiągane jest pełne przereagowanie materiału. Stąd, dla tych 
materiałów, prędkość detonacji jest dobrym wskaźnikiem efektywności przemiany 
wybuchowej. 

Zauważmy, że jak widać ze wzoru (2.3), wielkość energii wydzielonej w fali detonacyjnej 
est w bezpośredni sposób związana ze stopniem sprężenia ośrodka (tj. Av = (1/po - l/p) oraz 
vvielkością skoku ciśnienia. Z kolei, wielkości te w sposób bezpośredni przekładają się na 
Drędkość rozprzestrzeniania się fali detonacyjnej (por. wzór 2.1). Tym samym, wartość 
prędkości detonacji, otrzymywana dla materiału o danej gęstości wyjściowej, jest w sposób 
bezpośredni związana z wielkością energii wydzielonej w fali detonacyjnej, (tj Qc-j), a więc 
i potencjalną zdolnością danego materiału wybuchowego do wykonania pracy. 

Natomiast w przypadku górniczych materiałów wybuchowych, które w wielu wypadkach 
nają charakter mieszanin wybuchowych, termodynamiczno-hydrodynamiczna równowaga 
aka określa położenie płaszczyzny Chapmana - Jougueta, a więc tym samym również wartość 
prędkości detonacji, kształtuje się przed stanem pełnego przereagowania wszystkich 
componentów mieszaniny wybuchowej. Stąd, wartość prędkości detonacji oraz wielkość 
iwiązanego z nią efektu cieplnego, nie odpowiadają kompletnemu przereagowaniu materiału 
vybuchowego. Wykorzystanie prędkości detonacji jako miary zdolności materiału 
vybuchowego do wykonania pracy wymaga w tych wypadkach dodatkowych oszacowań. 

Znanym przykładem niejednorodnych materiałów wybuchowych są aluminizowane 
nateriały wybuchowe. Wiele obserwacji eksperymentalnych oraz analizy teoretyczne 
Maranda 1990, Maranda, Papliński i in. 1999] potwierdzają, że dopalanie się cząsteczek pyłu 
luminiowego następuje również poza strefą detonacji. Tym samym, do produktów wybuchu 
oprowadzana jest dodatkowa energia, która nie znajduje odzwierciedlenia w wartości 
trędkości detonacji. Również w przypadku materiałów wybuchowych w których jeden (lub 
więcej) ze składników występuje w postaci granulatu, doreagowanie materiału znajdującego 
ię w wewnętrznych partiach granul może następować za płaszczyzną Chapmana - Jougueta. 
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2.2. Określanie energii detonacji i wybuchu na podstawie składu chemicznego materiału 
wybuchowego 

Przy założeniu kompletności przereagowania materiału wybuchowego, parametry detonacji 
określone mogą być metodami obliczeniowymi. W Zakładzie Materiałów Wybuchowych 
i Fizyki Wybuchu WAT opracowany został pakiet programowy MWEQ [Papliński 1993], 
który pozwala na wyznaczanie kompletu parametrów termodynamicznych produktów detonacji 
materiału reaktywnego o znanym składzie chemicznym. Przeprowadzono również badania nad 
uściśleniem nieidealnych równań stanu, jakie są niezbędne do opisu własności substancji 
chemicznych w warunkach wysokich ciśnień i temperatur. 

Stosowana metodyka pozwala na określenie składu produktów mieszaniny reaktywnej 
w danych warunkach fizycznych. Przykładem takich warunków jest równanie adiabaty 
detonacyjnej w postaci (2.3). Innym rodzajem warunku fizycznego jest założenie stałej 
objętości mieszaniny reaktywnej. W przypadku wybuchu w stałej objętości można 
przypuszczać, że produkty reakcji będą dysponować dostatecznym przedziałem czasu, aby 
nastąpiło pełne przereagowanie. Jakkolwiek, wzrost objętości kawerny wybuchowej pod 
działaniem rozprężających się produktów VT7buchu może rówmież doprowadzić do spadku 
ciśnienia i temperatury, co spowoduje przerwanie (spowolnienie) reakcji pomiędzy 
półproduktami (jeżeli takie zachodzą). Wewnętrzne zależności pomiędzy stanem produktów 
wybuchu a stopniem ich dekompresji, będą przedmiotem rozważań w punkcie 3. 

W tablicy 2.1 przedstawione zostały wartości prędkości detonacji oraz wielkość ciepła 
wybuchu i detonacji dla aluminizowanego materiału wybuchowego, przy uwzględnieniu 
różnego stopnia przereagowania cząsteczek aluminium. 

Tablica 2.1. Zmiana ciepła wybuchu i detonacji w zależności od stopnia przereagowania aluminium 
Emulsyjna mieszanina wybuchowa (ANFO) poMw = 850 kg/m3, AN - 90 %; olej - 5 %; Ał. - 5 % 

Table 2.1. Dependence of heat of explosion and detonation on aluminium reaction degree 

Stopień przereagowania 
Al 

Detonacja Wybuch V = const Stopień przereagowania 
Al D [m/s] QC-J [MJ/g] Qv [MJ/kg] 

5 % 5311 4,708 4,702 
3 % 5222 4,358 4,359 
0 % (Al. składnik, inercyjny) 5032 3,689 3,700 

Jak widać, zmiana stopnia przereagowania relatywnie mniej wpływa na sama wartość 
prędkości detonacji. Różnice w wielkości wydzielonej energii są natomiast bardzo istotne. Przy 
analizie stanu końcowego produktów przemiany uwzględniano (co ma miejsce w układach 
rzeczywistych), że inercyjny materiał (tj. aluminium) pochłania ciepło. W tablicy zmieszczono 
wartości energii detonacji oraz, jako wielkości odrębne, ciepła wybuchu. Przy przejściu od 
warunków w fali detonacyjnej do stanu wybuchu w stałe objętości, następuje bowiem znaczne 
zmniejszenie gęstości masowej mieszaniny reaktywnej oraz, zwykle w przybliżeniu 
dwukrotne, zmniejszenie wielkości ciśnienia. Może to powodować przesunięcie punktów 
równowagi reakcji chemicznych, które zachodzą pomiędzy poszczególnymi składnikami 
produktów wybuchu. Jak jednakże widać, tylko w nieznaczącym stopniu wpływa to na 
wielkość efektu energetycznego przemiany. 
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System obliczeniowy za pomocą którego wyznaczane są parametry detonacji i wybuchu 
uwzględnia występowanie dużej ilości składników w produktach przemiany. Uwzględniany 
jest wpływ substancji, które występują w stężeniu większym niż 10"̂  moli/kg mieszaniny. 

W tablicy 2.2 podany został przykładowy skład produktów wybuchu. 

Tablica 2.2. Skład produktów wybuchu aluminizowanego materiału wybuchowego (ANFO) 
w stałej objętości: poMw = 850 kg/m3, AN - 90 %; olej - 5 %; Al. - 5 % 

Composition of ANFO explosion products 

składnik il. moli/kgMW składnik il. moli/kgMW 
O2 0.00139861 CO 0.95885860 
H2 0.31468755 C 0 2 2.46684591 
H2O 25.20842487 CH3 0.00000022 
N2 11.23592028 CH4 0.00001954 
NO 0.01174187 C H 2 0 0.00006384 
NO2 0.00000032 CH30H 0.00000286 
NH3 0.00433846 HCOOH 0.00232881 

A1203(s) 0.92656215 

Szerszą dyskusję zależności parametrów detonacyjnych aluminizowanych emulsyjnych 
materiałów wybuchowych od gęstości masowej oraz stopnia przereagowania aluminium 
znaleźć można w [Maranda, Papliński 2002^ 

2.3. Zależności pomiędzy wielkością energii detonacji a równaniem stanu 

W procesie rozprężania adiabatycznego [Włodarczyk 1994], własności gazów opisane być 
mogą wykładnikiem politropy k. Przy założeniu znajomości wykładnika politropy 
wyprowadzić można wzór (por. np. [Stanjukovicz 1974]) który w bezpośredni sposób wiąże 
prędkość i energię detonacji 

t 
(2.4) 

Wzór powyższy wyprowadzany jest przy założeniu tzw. silnej fali ut 
do opisu właściwości produktów detonacji może być użyte równanie 

P p{k-l)£ (2.5) 

Należy jednakże podkreślić, że wzór (2.4) może być taktowany jedynie jako zależność 
szacunkowa. Poprawne dobranie wartości współczynnika k wymaga w sumie wykonania 
pełnego cyklu ścisłych obliczeń (por. p-kt 2.2). W ich rezultacie otrzymujemy komplet 
parametrów charakteryzujących przemianę, a więc dużo więcej niż wartość energii detonacji. 
Dla oszacowań zgrubnych, przyjmowana jest niekiedy wartość k = 3. Wartość k = 3 jest dość 
dobrym przybliżeniem dla produktów detonacji takich skondensowanych materiałów 
wybuchowych jak pentryt, plastyczne materiały wybuchowe. Natomiast dla przemysłowych 
materiałów wybuchowych, które osiągają znacznie niższe ciśnienia, przybliżenie to prowadzi 
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zwykle do zbyt dużych uproszczeń. Dla materiałów opartych na saletrze amonowej, bardziej 
zgodne z rzeczywistością wyniki uzyskujemy przyjmując k = 2,75, zwłaszcza przy gęstościach 
Po < 1 g/cm3 ( w g oszacowań własnych autora). 

3. Analiza oddziaływania produktów detonacji na otaczający ośrodek 

Eksperymentalne badanie użytkowych charakterystyk ładunku materiału wybuchowego 
polega zwykle na pomiarze pola ciśnienia lub określaniu szybkości jaką obciążany ośrodek 
(jego fragmenty, odłamki) uzyskuje na różnych odległościach od miejsca wybuchu. W każdym 
przypadku, ze względu na intensywność zjawiska, elementy robocze układu pomiarowego 
(ładunek MW, bezpośrednie otoczenie materialne) - ulegają zniszczeniu. W wielu wypadkach, 
jak np. przy pomiarze ciśnienia wytwarzanego w górotworze, wykonanie pomiarów jest 
utrudnione, nie zawsze jest możliwa powtarzalność warunków materiałowych eksperymentu. 

Stąd w przypadku badania pola wybuchu dużego znaczenia nabierają metody analizy 
teoretycznej. Przy zbudowaniu poprawnego modelu, może on być zastosowany do układów 
o różnych parametrach materiałowych. Ponadto, kompletny model fizyczny pozwala na 
kompleksowe rozpoznanie badanego zagadnienia przy uzyskaniu zgodności z relatywnie małą 
(przy warunku że jest to próbka reprezentatywna) ilością danych eksperymentalnych. 

W Zakładzie Materiałów Wybuchowych i Fizyki Wybuchu WAT opracowanych zostało 
szereg programów pozwalających na określanie parametrów pola wybuchu generowanych 
przez różne rodzaje ładunków materiału wybuchowego, przy uwzględnieniu różnej geometrii 
układu w jakim następuje wybuch. 

Na rys. 3.1 przedstawiony został schemat układu w którym rozprężające się produkty 
wybuchu cylindrycznego ładunku materiału wybuchowego działają na powłokę masywną. 
Układy tego typu stosowane są do określenia własności produktów detonacji w tzw. teście 
cylindrycznym. Ruch zewnętrznej powierzchni powłoki metalowej, która zwykle sporządzana 
jest z miedzi rejestrowany jest tak, aby otrzymać wykres droga - czas. Następnie, w drodze 
symulacji numerycznej wyznaczany jest ruch zewnętrznej powierzchni powłoki. Parametry 
użytego do w symulacjach równania stanu produktów wybuchu dobierane są tak, aby 
wyznaczony z obliczeń ruch powierzcłuii zewnętrznej zgodny był z wynikami rejestracji 
eksperymentalnej. Na tej podstawie cechowane są parametry równania stanu. 

Rys. 3.1. Napędzanie cylindrycznej powłoki {Mi) produktami wybuchu {PD) 
Fig. 3.1. Driving of the cylindrical liner (M) by explosion products {PD) 
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Na rysunkach 3.2.a -c zilustrowany został rozdział energii wybuchu pomiędzy produkty 
detonacji a otaczający ośrodek, jaki następuje w czasie rozprężania się produktów wybuchu 

« ą 

i napędzania obciążanego ośrodka materialnego. Rozpatrzone zostały różne wartości stosunku 
masy napędzanej powłoki do masy materiału wybuchowego (na jednostkę długości cylindra). 
Różnice w stosunku masy materiału miotanego do masy napędzających produktów obrazują 
różnice w podatności (ściśliwości) obciążanego ośrodka. 

Jak widać z otrzymanych wyników, nigdy nie następuje pełne przekazanie energii wybuchu 
do otaczającego ośrodka. Część energii wybuchu zawsze pozostaje w produktach wybuchu, 
w postaci energii wewnętrznej (Ep^) bądź energii kinetycznej (EkjnPD). Przy dużej masie 
napędzanego ośrodka (rys. 3.2a, 3.2b), ponad 70 % energii wybuchu przekazywane jest do 
otoczenia 
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Rys. 3.2a. Rozdział energii wybuchu pomiędzy produkty wybuchu 
i napędzaną powłokę masywną M = 2 mMw 

Fig. 3.2a. Energy partition between the driven liner and explosion products 

Natomiast przy podatnym ośrodku, proces przekazywania energii przebiega wolniej (rys. 
3.2c). Więcej energii pozostaje wówczas w produktach detonacji/wybuchu, w postaci ich 
energii kinetycznej bądź potencjalnej. 

Jak zatem ilustrują otrzymane wyniki, energia wybuchu zgromadzona w gazach 
powybuchowych w postaci ich energii wewnętrznej, może być w różnym tempie 
przekazywana do otaczającego ośrodka. Sposób transportu energii zależy zarówno od 
właściwości wytrzymałościowych i inercyjnych otaczającego ośrodka jak również od 
właściwości fizyko-chemicznych (równania stanu) produktów wybuchu. 

Należy przy tym zwrócić uwagę, że czasowy przebieg przedstawianych bilansów ulegnie 
zmianie w przypadku mieszanin wybuchowych o niepełnej przereagowaniu w strefie detonacji. 
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Rys. 3.2b. Rozdział energii wybuchu pomiędzy produkty wybuchu 
i napędzaną powłokę masywną M = 20 m^w 

Fig. 3.2b. Energy partition between the driven liner and explosion products 
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Rys. 3.2c. Rozdział energii v^ybuchu pomiędzy produkty wybuchu 
i napędzaną powłokę masywną M = 0,2 mMw 

Fig. 3.2c. Energy partition between the driven liner and explosion products 
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Dopalanie cząsteczek aluminium, w przypadku aluminizowanych materiałów wybucho-
wych, skutkować będzie zarówno dodatkowymi zmianami energii potencjalnej (wewnętrznej) 
produktów przemiany jak również zmianą postaci równania stanu. Zmiana składu chemicznego 
produktów, jaka następuje w wyniku przejęcia części tlenu od innych substancji w czasie 
tworzenia tlenku aluminium, wpływa bowiem na zmianę wartości wykładnika politropy k. 

Opracowana metodyka pozwala na powadzenie analizy i uwzględnianie wpływu tego 
rodzaju efektów. 

Rozwinięciem schematu obliczeniowego zilustrowanego na rys. 3.2a-c jest algorytm 
uwzględniający ściśliwość obciążanego wybuchowo ośrodka. Na rys, 3.3 przedstawione 
zostały rozkłady ciśnienia, dla różnych chwil czasu, generowane w powietrzu wybuchem 
kulistego ładunku MW. Do obliczeń zastosowano pakiet programowy oparty na algorytmie 
numeiycznym o podwyższonej dokładności [Papliński 1999]. Do opisu właściwości powietrza 
wykorzyst5^ane jest rzeczywiste równanie stanu, ze zmiennym wykładnikiem politropy. 
Właściwości produktów detonacji opisywane sąjustyfikowanym empirycznie równaniem stanu 
JWL. 

P 
Mpą 

100,00 -

50,00 

0,00 

18,3 |is 

t = 10,0 jis 

t = 6,4 jj^ 

t = 23,1 ¡xs 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 r / R O 

Rys. 3.3. Przestrzenne rozkłady ciśnienia wygenerowane w powietrzu wybuchem ładunku MW 
o symetrii kulistej. mMW = 1 kg ; Qv = 4,29 MJ/ kg. Linią przerywaną zaznaczono 

położenie granicy kontaktowej produkty detonacji / powietrze. 
Fig. 3.3. Pressure versus radii distribution for a spherical explosion in air. 

A dashed line denotes the contact surface between explosion products and air 
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Jak widać z przedstawionych wyników, proces rozprężania się produktów wybuchu jest 
zjawiskiem falowym. W przestrzeni zajmowanej przez produkty występuje niejednorodny 
rozkład parametrów ruchu i stanu. Rozwiązanie ścisłe, tak jak prezentowane na rys. 3.3, może 
być wykorzystane do szczegółowej analizy pola obciążenia generowanego przez dany ładunek 
MW. Możliwe jest również zadanie odwrotne (por. Paszula, Maranda i in., 2002], tj. estymacja 
własności wybuchu na podstawie obserwowanych eksperymentalnie parametrów pola 
wybuchu (np. poprzez pomiar parametrów fali nadciśnienia generowanej wybuchem). 

Przeprowadzono obszerną justyfikację opracowanej metodyki numerycznej symulacji pola 
wybuchu, poprzez porównanie otrzymywanych rezultatów obliczeniowych z danymi 
eksperymentalnymi, zaczerpniętymi z literatury jak również pochodzącymi z badań własnych. 
Uzyskana zgodność potwierdziła przydatność opracowanego pakietu, który będzie 
wykorzystywany w czasie dalszych badań efektywności oddziaływania wybuchu na ośrodki 
materialne. 

Opracowany kod posiada budowę modułową i może być przystosowany do analizy pola 
wybuchu również w innych ośrodkach materialnych (jak np. woda, górotwór). 

4. Wyniki pracy, wnioski końcowe 

W pracy przedstawiono szereg narzędzi teoretycznych które mogą być wykorzystywane do 
analizy i prognozowania efektywności oddziaływania wybuchu ładunku MW na otaczający 
ośrodek materialny. 

Przeprowadzono dyskusję zależności określających związki pomiędzy prędkością 
detonacji a energia przemiany wybuchowej. 

Przedstawiono wyniki uzyskiwane za pomocą pakietu programowego MWEQ, któiy 
pozwala na określanie składu chemicznego produktów, końcowych wartości ciśnienia, energii 
wewnętrznej, temperatury, entropii, i innych parametrów termodynamicznych (jak wykładnik 
politropy) przemiany wybuchowej materiału reaktywnego o znanym wyjściowym składzie 
chemicznym. 

Przedstawiono algorytmy obliczeniowe które mogą być stosowane do określania 
parametrów pola wybuchu generowanych przez ładunki wybuchowe o różnej geometrii układu 
wybuchowego. 

Zamieszczono wyniki symulacji procesu miotania cylindrycznej powłoki inercyjnej 
wybuchem umieszczonego współśrodkowo ładunku wybuchowego. Przedstawiono rozdział 
energii wybuchu pomiędzy produkty wybuchu i napędzaną masę, przy różnych stosunkach 
masy materiał u wybuchowego do masy napędzanego ośrodka. 

Przedstawiono wyniki symulacji pola obciążeń generowanego wybuchem sferycznego 
ładunku MW w powietrzu. 

Przeprowadzono dyskusję warunków wykorzystania przedstawionych narzędzi 
modelowania teoretycznego do analizy właściwości materiału wybuchowego oraz określania 
skutków jego działania. 
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Methods of theoretical appraisal of energetic efficiency of industrial explo-
sives 

Abstract 

In the paper methods of theoretical appraisal of energetic efficiency of explosive charges are 
presented. The correlation between detonation velocity and heat of explosion has been 
discussed. The method of detonation energy evaluation by a termochemical code is presented. 
The results of numerical simulation of massive cylindrical shell driving by expanding products 
of detonation are presented. The partition of explosion energy between explosion products nad 
the driven mass is illustrated. The results of evaluation of the pressure field generated by 
explosion in air are presented. 

Recenzent: dr inz. Ryszard Morawa 
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Systemy mechanicznego załadunku materiałów wybuchowych 
emulsyjnych luzem - System SSE i DynoMIner 

Streszczenie 

Tematem artykułu jest prezentacja najnowszych systemów mechanicznego zała-
dunku materiałów wybuchowych emulsyjnych luzem. Przedstawiono w różnych dos-
tępnych wariantach dwa nowoczesne systemy (SSE i DynoMiner). Opisano zasady 
działania Systemów, zalety oraz warunki, w jakich mogą być zastosowane w polskim 
górnictwie. 

1, System SSE (w tym Mini-SSE) 

System SSE (system emulsji uczulanej na miejscu) został opracowany z myślą 
o dostarczaniu i ładowaniu emulsji luzem, uczulanej w trakcie załadunku, do otworów 
strzałowych w przodkach podziemnych wyrobisk korytarzowych do otworów skiero-
wanych w dół i w górę, oraz w odkrywkowych zakładach górniczych. Tak jak w przy-
padku popularnego już Systemu SME, matryca emulsji (nieuczulona emulsja) staje się 
materiałem wybuchowym dopiero po załadowaniu do otworów. Podobnie jak w Sys-
temie SME matryca emulsji nie jest materiałem wybuchowym i w myśi przepisów kwa-
lifikuje się do klasy 5.1. (materiały utleniające) wg ADR. 

Cały System składa się najczęsściej z jednego wozu, dwóch zbiorników kontenero-
wych oraz dwóch pomp do matrycy emulsji i chemicznego uczulacza. Oba te kompo-
nenty są produkowane przez Dyno Nobel i jako gotowe produkty transportowane są 
w pobliże miejsca prowadzenia robót strzałowych (np. teren zakładu górniczego), 
gdzie znajduje się baza, w której są składowane. Do transportu emulsji wykorzystuje 
się wyposażony w pompę samochód ciężarowy - cysternę. Uczulacz natomiast dowo-
zi się w specjalnych plastykowych zbiornikach o pojemności 1000 litrów. Oba składniki 
mogą być przechowywane w takich samych warunkach jak saletra amonowa, z za-
strzeżeniem, że temperatura wokół zbiorników nie może spaść poniżej 10°C. 

Przed rozpoczęciem załadunku oba komponenty oraz wodę (służy tylko do prze-
płukiwania układu) przepompowuje się do wozu SSE, który dostarcza je na miejsce 
załadunku. Przygotowana w wytwórni matryca emulsji składa się z dwóch podstawo-
wych składników: saletry amonowej i oleju. Dzięki emulgatorowi i odpowiedniemu pro-
cesowi produkcji oba komponenty wymieszane razem tworzą emulsję typu „woda 
w oleju" o gęstości ok. 1,4 g/cm^. Podczas ładowania, chemiczny uczulacz zostaje 
wmieszany do matrycy emulsji i rozpoczyna się proces jej uczulania. Następuje re-
dukcja gęstości matrycy, a po kilku minutach matryca staje się materiałem wybucho-
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wym - SL 700 (w Polsce dopuszczony jako EMULAN, znak dopuszczenia WUG: GG-
181/95). Aktualnie dostępne są dwa podstawowe typy wozów SSE oraz wersja Mini-
SSE. 

.1.Typ ! 

W pierwszym z nich instalacja do produkcji i załadunku MW zabudowana jest na 
podwoziu Scania 93M, którego wymiary i wyposażenie predysponują do pracy w tu-
nelach. Oczywiście ten samochód może poruszać się po drogach publicznych oraz 
dostarczać materiał do górniczych zakładów odkrywkowych. Ten typ wozu wyposażo-
ny jest dodatkowo w wysięgnik, dzięki któremu możiiwe jest ładowanie otworów w wy-
sokich przodkach tunelu bądź kopalni. Zasięg pracy wysięgnika pozwala ładować 
otwory rozmieszczone na powierzchni do 100 m . Ilość MW, jaką można załadować 
tym typem wozu to 2,3 tony. Wóz posiada również zwijarkę węża umieszczoną przy 
koszu wysięgnika oraz przewód zasilania elektrycznego o długości 100 m. 

1.2. Typ II 

W warunkach, które uniemożliwiają szybki i łatwy wyjazd wiertnicy z przodka zas-
tosowanie ma drugi typ wozu SSE, również zamontowany na podwoziu Scania 93M. 
Odpowiednia konstrukcja wozu (m.in. brak wysięgnika) umożliwia załadunek np. zza 
wiertnicy. Zwijarka węża może w tym przypadku być umieszczona na wiertnicy. Ilość 
MW, jaką można załadować tym typem wozu to około 7 ton. Budowa wozu predyspo-
nuje go do załadunku otworów strzałowych zarówno na powierzchni jak i pod ziemią. 

1.3. Typ l l l -M in i -SSE 

Wersja Mini Systemu SSE różni się od dwóch pozostałych systemów gabarytami 
oraz tym, że jest ona generalnie przeznaczona do montażu na posiadanych przez 
zakład górniczy pojazdach. Urządzeniem w wersji Mini-SSE zastępuje się posiadane 
instalacje do załadunku MW typu ANFO. Takie cechy umożliwiają użytkownikowi 
zmianę posiadanego systemu załadunku ANFO na nowoczesny system załadunku 
materiału wybuchowego emulsyjnego, niewielkim nakładem kosztów. System Mini-
SSE jest wyposażony w jedną sterowaną radiowo linię ładującą - wąż, obsługiwany 
przez jedną pompę (w przeciwieństwie do wersji SSE typ I i II posiadających dwie 
niezależne linie ładujące). Kontrola i zapis parametrów odbywają się w identyczny 
sposób jak w podstawowym systemie SSE, tzn. z wykorzystaniem systemu 
komputerowego. Aktualnie (maj 2002) na etapie wdrożenia jest inna odmiana wersji 
Mini-SSE, która nie posiada komputerowego systemu sterowania, i w której obsługa 
odbywa się za pomocą dźwigni mechanicznych. Ta wersja w przeciwieństwie do 
pozostałych nie jest wyposażona w sterujący komputerowy panel dotykowy (LCD), 

Wszystkie wersje Systemu SSE są łatwe w obsłudze i posiadają dwie niezależnie 
pracujące linie ładujące (oprócz Mini-SSE). Obsługa ładowania (funkcje start i stop 
oraz regulacja prędkości ładowania) odbywa się drogą radiową. Wydajność ładowania 
wynosi ok. 70 kg/min. Urządzenia mogą być zasilane z silnika pojazdu lub elektrycznie 
poprzez podłączenie do sieci zasilania elektrycznego. Wozy SSE spełniają wysokie 
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standardy bezpieczeństwa, cechują się wysoką niezawodnością i dokładnością zała-
dunku. Kontrolujący załadunek system komputerowy współpracujący z pompami poz-
wala na precyzyjny załadunek poszczególnych otworów. System komputerowy nadzo-
ruje cały proces załadunku oraz rejestruje wszystkie parametry umożliwiając w ten 
sposób wydruk gotowych raportów i ich archiwizowanie. Przed załadunkiem można 
zaprogramować ilość MW, jaką należy załadować do poszczególnych otworów. Przy 
czym dla każdego otworu może to być inna ilość. 

Rys. 1.1. Urządzenie Mini-SSE 
Fig. 1.1. Mini-SSE unit 

Rys. 1.2. Urządzenie Mini-SSE 
Fig. 1.2. Mini-SSE unit 
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Rys. 1.3. Urządzenie Mini-SSE 
Fig. 1.3. Mini-SSE unit 

Rys. 1.4. Urządzenie Mini-SSE zamontowane na podwoziu wozu typu DC17B 
z wysięgnikiem W46 

Fig. 1.4. Mini-SSE unit assembled on carrier DC17B type with boom W46 
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Parametry wyprodukowanego przy użyciu systemu SSE materiału wybucliowego 
są następujące: 
- gęstość - 0,8-1,2 g/cm^, 
- energia - 3,2 MJ/kg, 
- prędkość detonacji - 4000 m/s, 
- objętość gazów - 940 l/kg, 
- całkowita wodoodporność. 

Materiał wybuchowy EMULAN posiada wiele zalet w stosunku do poprzedniej ge-
neracji materiałów wybuchowych, tzn.: 
- brak możliwości niezamierzonej inicjacji np.: wskutek tarcia, uderzenia czy ognia, 
- całkowita wodoodporność. MW typu EMULAN wypycha wodę podczas załadunku 

i nie pozwala jej ponownie napłynąć do załadowanego otworu, przez co odstrzał 
można przeprowadzać na długo po załadowaniu, 

- możliwość łatwego załadunku zarówno otworów mocno zawodnionych jak i nachy-
lonych (w dół i w górę), 

- dokładna kontrola całkowitej ilości MW oraz ilości załadowanej do poszczególnych 
otworów, 

% -1 nn i uu wy I kłr\rr\\kł wwr w w o trzałowy wi I na/IOÎ OTO r\n n o n+ro r̂  I v̂.̂  vv i J w ly rxo^c.̂  jOv̂ i i li cuyj 

energii w otworze, 
- możliwość regulacji gęstości i zmiany proporcji użytych półproduktów co pozwala 

na zmianę parametrów wytwarzanego MW w zależności od potrzeb, 
- dzięki dużej energii wybuchu, odpowiedniej prędkości detonacji i 100 % wypełnie-

niu otworów występuje możliwość znacznego poszerzenia siatki strzelań, 
- w czasie transportu, mieszania i załadunku żaden z półproduktów nie jest materia-

łem wybuchowym. Pojazdy do przewozu składników przeznaczonych do produkcji 
MW typu EMULAN są zaklasyfikowane zgodnie z ADR do klasy 5.1. (materiały 
utleniające), 

- EMULAN jest bardziej przyjazny dla środowiska. Podczas detonacji wydziela się 
znacznie mniej substancji szkodliwych, gazów oraz dymu, niż w przypadku innych 
MW. ilość (NOx i CO) oraz innych szkodliwych substancji zredukowano średnio 15-
krotnie. 
Głównymi zaletami systemu SSE jest bardziej uproszczona logistyka (tylko dwa su-

rowce do produkcji), wzrost bezpieczeństwa oraz możliwość dostosowania parame-
trów produktu do różnych wymagań stawianych przez odbiorcę. Poprzez dodanie od-
powiedniej ilości czynnika gazowego można regulować gęstość produktu. Jest to bar-
dzo przydatne z uwagi na możliwość optymalizacji produktu dla poszczególnych ty-
pów skały i zastosowań (zmiana wielkości ładunku jednostkowego), niemalże w trak-
cie załadunku. Dzięki komputerowej kontroli i sterowaniu procesem załadunku, możii-
we jest ładowanie otworów strzałowych tak, aby niektóre z nich były ładowane tylko 
częściowo (w przekroju poprzecznym otworu) - technika załadunku o nazwie „string 
oading". W ten sposób, dzięki redukcji ładunku przypadającego na jeden metr otworu, 
np. w otworach stropowych lub ociosowych, uzyskujemy lepszą ochronę stropu i ocio-
sów. Dodatkowym atutem jest, że konstrukcja pojazdów Systemu SSE może być do-
stosowana do indywidualnych potrzeb klienta. 
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2, System DynoMiner 

System DynoMiner jest kolejnym systemem mechanicznego załadunku MW emu 
syjnych luzem. System aktualnie jest wykorzystywany przez Dyno Nobel North Ameri-
ca (maj 2002). Ideą pomysłodawców Systemu było opracowanie i wdrożenie w kopal-
niach podziemnych na szeroką skalę MW emulsyjnych, ładowanych mechanicznie 
i uczulanych chemicznie bezpośrednio przed załadunkiem do otworów strzałowych, 
ale z urządzenia zasilanego z innego źródła niż dotychczas stosowane systemy. Sys-
tem DynoMiner został skonstruowany tak, aby mógł być zasilany z istniejącego już 
w kopalniach układu zasilania sprężonym powietrzem i wykorzystywać nowoczesną 
pompę membranową System nie wymaga innego dodatkowego zasilania sieciowego. 
System charakteryzuje się cichą pracą wymaga krótkiego przeszkolenia dla obsługi 
oraz nieskomplikowanej konserwacji. 

System DynoMiner wykorzystuje specjalnie opatentowaną do pracy z matrycą 
emulsji pompę membranową Woda i chemiczny uczulacz znajdują się w zbiornikach 
urządzenia i są dozowane do produktu pod odpowiednim ciśnieniem. System jest ste-
rowany pneumatycznie. Wartości ciśnień roboczych wskazują mierniki ciśnieniowe. 
Podstawowymi elementami składowymi urządzenia są; zbiornik na wodę, pompa 
membranowa, mierniki ciśnienia, zbiornik na uczulacz, układ sterowania, zbiornik na 
emulsję, akumulator zasilający układ sterowania, zwijarka węża, zawory, przewody ci-
śnieniowe, rozgałęźnik ciśnienia powietrza oraz wirnikowe przepływomierze powietrza 
i wody. 

System jest zasilany pneumatycznie i jest uzależniony od ciągłości zasilania po-
wietrzem, Zalecane minimalne ciśnienie robocze powietrza to 70-80 psi (psi = funt na 
cal kwadratowy), tzn. 4,9 - 5,6 bar. 

Załadunek emulsyjnych MW za pomocą Systemu DynoMiner umożliwia ustawienie 
gęstości produkowanego materiału w szerokim zakresie. Zakres gęstości ładowanej 
emulsji podano w dalszej części artykułu. Minimalna średnica otworu strzałowego to 

(1,92 cm). Materiał powinien być inicjowany ładunkiem udarowym składającym się 
z zapalnika nieelektrycznego typu NONEL i odpowiedniego pobudzacza. 

Chemiczny uczulacz znajduje się w małym zbiorniku, skąd pod ciśnieniem dozo-
wany jest do emulsji. Uczulacz dodaje się do emulsji na ostatnim etapie produkcji ma-
teriału wybuchowego. Emulsja staje się materiałem wybuchowym po około 20 mi-
nutach od momentu załadowania jej do otworów strzałowych. Dopuszcza się, aby gę-
stość produkowanego MW nie różniła się od wartości nominalnej (zadanej) o więcej 
niż 0,04 g/cm^. Zgodnie z wytycznymi Dyno Nobel North America wirnikowe przepły-
womierze nie mają możliwości regulacji nastawień do sterowania stopniem nagazo-
wania emulsji. Należy, więc wykorzystać ku temu tzw. „czarną skrzynkę". Ten sposób 
sterowania może być jednak zmieniony. Celem uzyskania różnych wartości intensyw-
ności strumienia chemicznego uczulacza zastosowano 5-cio drożny zawór kulkowy, 
którego zasada działania opiera się na zmianie wielkości kryzy na wyjściu zaworu. 
Regulator stosowany w urządzeniu pozwala na uzyskanie 5-ciu ustawień: 
- OFF (dla gotowej uczulonej emulsji), 
- 0,80-0,85 (do otworów konturowych), 
- 0,95-1,00 (do otworów urabiających), 
- 1,10-1,15 (dla dodatkowego odrzucenia odstrzelonego urobku), 
- inne. 
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Wydaje się, że aktualnie nie ma potrzeby, aby za pomocą Systemu DynoMiner ła-
dować otwory, ze zmniejszonym stopniem wypełnienia otworu materiałem wybucho-
wym (tzw. „string loading"), gdyż taki sam efekt końcowy można uzyskać stosując 
zmienne wartości gęstości MW. 

Zaleca się, aby przed załadunkiem dokonać kontroli gęstości poprzez pobranie 
i zważenie próbki materiału wybuchowego. Po zważeniu materiał może być z powro-
tem dodany do zbiornika. Po zakończeniu ładowania nie pozostaje żadna ilość niewy-
korzystanego MW, gdyż dodawana w nieco większej ilości woda przy ładowaniu ostat-
nich 3-4 otworów eliminuje problem pozostawania materiału w instalacji i w wężu. 

Urządzenie jest wyposażone w licznik sumujący kilogramy materiału pompowane-
go przez pompę w oparciu o impulsy pracy pompy. Zliczona wartość jest podawana 
po zakończeniu ładowania. W przyszłości dostępny będzie również układ podający 
bardziej szczegółowe informacje o pompowanym produkcie, bazujący na zliczaniu ki-
logramów ładowanego materiału. Liczniki urządzenia zasilane są z akumulatorów. 
Akumulatory muszą być ładowane raz w tygodniu, a dostęp do nich jest bardzo wy-
godny. 

Emulsja jest aktualnie dostarczana na teren kopalni w 20 tonowych zbiornikach, 
składowanych późnej na powierzchni. Pod ziemię jest opuszczana w 1 tonowych silo-
sach. Zbiorniki mogą być wyposażone w dodatkowe pompy ułatwiające przeładunek 
emulsji. Wielkość zbiorników i silosów może być inna w zależności od potrzeb od-
biorcy. 

Obsługa urządzenia jest bardzo prosta, co wynika m.in. z rodzaju zasilania (pneu-
matyczne). Szkolenie pracownika tnA/a około 2 dni (dla gotowej uczulonej emulsji). 
Przyjęto, że systemy ładujące gotową uczuloną emulsję obsługuje personel klienta lub 
personel Dyno Nobel, natomiast systemy uczulające emulsję są obsługiwane tylko 
Drzez pracowników Dyno Nobel. 

Liczba czynności konserwacyjnych jest bardzo ograniczona i wynika z prostej bu-
dowy urządzenia. Brak jest specjalnych wymogów odnośnie komory remontowej, 
N której miałaby odbywać się konserwacja urządzenia. Raz w roku przeprowadza się 
szczegółową kontrolę pracy pompy membranowej, głównie w celu odkrycia ognisk ko-
-ozji. W celu dodatkowego nawilżania instalacji można stosować oliwienie oraz okre-
sowo kontrolować stan filtrów. 

System DynoMiner jest bardzo łatwy w użyciu, zasada działania jest bardzo zbli-
żona do metod mechanicznego załadunku MW typu ANFO i wymaga minimalnego 
lakładu prac konserwacyjnych. System musi być dostosowany do posiadanego przez 
rakład górniczy systemu zasilania powietrzem, który musi spełniać wymogi zachowa-
lia odpowiedniej wartości ciśnienia i stabilności jego strumienia. System jest tani 
V eksploatacji i łatwy w użyciu. Umożliwia dostosowanie parametrów produkowanego 
\/lW do potrzeb oraz wysoką precyzję załadunku. 

Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach APS Drifter i APS Stoper. 

2.1. APS Drifter 

Zalecany do ładowania otworów strzałowych w przodkach wyrobisk korytarzowych 
jb w innych, poziomych otworów, gdzie wymagana jest względnie mała ilość MW 
»rzypadająca na jeden przodek. Wydajność urządzenia dla ciśnienia zasilającego 
wartości 6 bar oraz węża o długości 5-6 m i średnicy 20-25 mm wynosi około 50-60 
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kg/min. Oczywiście mniejsza średnica węża i wyższe ciśnienie zwiększają wydajność 
urządzenia. 

Wymiary: szerokość - 1300 mm, długość - 2160 mm, wysokość - 1400 mm, waga 
pustego urządzenia: 1450 kg, pojemność zbiornika emulsji: 550 litrów, pojemność 
zbiornika na wodę i chemiczny uczulacz: odpowiednio 40 i 8 litrów, wydajność: do 90 
kg/nnin w zależności od mocy zasilania pneumatycznego i wymiarów węża. Obsługa: 
ręczna lub radiowa bezprzewodowa (ręczna nie wymaga stosowania akumulatora). 
Dodatkowe opcje: przepływomierz DN-100, uczulanie chemiczne. Zasilanie: pneuma-
tyczne (minimalne ciśnienie: 4,3 bar). 
Uwaga: Ręczna obsługa jest w zasadzie stosowana tylko w przypadku awarii 
sterowania lub/i zasilania akumulatorowego. 

Rys. 2.1. Urządzenie DynoMiner wersja APS Drifter 
Fig. 2.1. DynoMiner ver. APS Drifter unit 

2.2. APS Stooer 

Zalecany do ładowania otworów strzałowych w ścianach eksploatacyjnych oraz w 
dużych wyrobiskach podziemnych, gdzie wymagana jest duża ilość MW. 

Wydajność urządzenia dla ciśnienia zasilającego o wartości 6 bar oraz węża o dłu-
gości 40 m i średnicy 25 mm wynosi około 60-65 kg/min. Oczywiście mniejsza średni-
ca węża i wyższe ciśnienie zwiększają wydajność urządzenia. 

Wymiary: szerokość - 1900 mm, długość - 1120 mm, wysokość - 1120 mm. Waga 
pustego urządzenia: 1200 kg, pojemność zbiornika emulsji: wymaga dodatkowego 
zbiornika na matrycę emulsji o wielkości uzależnionej od pojazdu, na którym ma być 
zamontowane urządzenie, pojemność zbiornika na wodę i chemiczny uczulacz: od-
powiednio 60 i 25 litrów, wydajność: do 90 kg/min w zależności od mocy zasilania 
pneumatycznego i wymiarów węża. Obsługa: ręczna lub radiowa bezprzewodowa 
(ręczna nie wymaga stosowania akumulatora). Dodatkowe opcje: przepływomierz DN-
100, uczulanie chemiczne, zwijarka węża. Zasilanie: pneumatyczne (minimalne ci-
śnienie: 4,3 bar). 
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Uwaga: Ręczna obsługa jest w zasadzie stosowana tylko w przypadku awarii 
sterowania lub/i zasilania akumulatorowego. 

Rys. 2.2. Urządzenie DynoMiner wersja APS Stoper 
Fig. 2.2. DynoMiner ver. APS Stoper unit 

3. Podsumowanie - wybór Systemu 

Oba przedstawione Systemy mają wiele zalet i w wielu różnych, ale podobnych do 
siebie warunkach oba z nich znajdą zastosowanie. Niemniej jednak, zawsze w pew-
nych warunkach (technicznych, górniczych, organizacyjnych, itp.), zastosowanie jed-
nego z Systemów będzie zdecydowanie bardziej racjonalne, bądź warunki wykluczą 
zastosowanie któregoś z nich. Specjaliści zalecają więc, aby na początku spróbować 
sobie odpowiedzieć na niżej przytoczone pytania, które powinny ułatwić wybór, najko-
rzystniejszego dla własnych warunków Systemu załadunku [Keegan, 2002]: 
- Jakim rodzajem zasilania dysponujemy? 
- Który system jest prostszy w obsłudze i łatwiejszy do wdrożenia? 
- Jakie są wymogi odnośnie konserwacji urządzenia? 
- Jaki jest koszt urządzenia (koszt produkowanego MW)? 
- Jakie jest prawdopodobieństwo awarii urządzenia? 
- Jakie zagrożenia są związane z urządzeniem? 

Gdy już odpowiesz sobie Czytelniku na te pytania, proszę weź pod uwagę najistot-
niejsze cechy obu Systemów. Systemy z rodziny SSE wymagają źródła zasilania elek-
trycznego (najczęściej sieciowego) bądź hydraulicznego (z pojazdu, na którym 
zamontowane jest urządzenie, bądź z innego pojazdu). Wymaganym zasilaniem dla 
podzespołu pozwalającego ładować techniką „string loading" przy pomocy wersji Mini-
SSE jest zasilanie hydrauliczne. W Systemie DynoMiner jedynym wymaganym zasila-
niem jest zasilanie pneumatyczne (z sieci, bądź ze sprężarki zabudowanej na pojeź-
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dzie, na którym urządzenie jest zamontowane, bądź z innego pojazdu). Zasilanie 
pneumatyczne może być ogromną zaletą (z uwagi na koszty, bezpieczeństwo, ochro-
nę środowiska), lecz należy pamiętać o spełnieniu wymogów odnośnie odpowiedniej 
wartości ciśnienia i jego stabilności. Oczywiście zasilanie układu sterującego (kompu-
terowego) wymaga energii elektrycznej, lecz do tego wystarczy tylko akumulator. 
Sposób obsługi urządzenia jest zbliżony do sposobu obsługi znanych polskiemu użyt-
kownikowi systemów do mechanicznego (pneumatycznego) załadunku MW typu AN-
FO (seria urządzeń typu ANOL). System SSE umożliwia załadunek w technice „string 
oading", lecz w opinii niektórych fachowców, chcąc uzyskać ten sam (podobny) rezul-
tat odnośnie efektu strzelania można zastosować MW o mniejszej gęstości, co umoż-
liwia System DynoMiner (ale SSE również). Jednakże system SSE umożliwia uzyska-
nie dowolnej wartości gęstości MW w dopuszczalnym zakresie, natomiast w Systemie 
DynoMiner są to wartości ustawiane skokowo (choć od strony technicznej jest możli-
we ustawienie dowolnej gęstości produkowanego MW). Odnośnie stałej kontroli gę-
stości ładowanego MW przewagę ma System SSE, dzięki wyposażeniu go w bardziej 
złożony system sterowania. W przypadku Systemu DynoMiner gęstość MW ustawia 
się przed rozpoczęciem pracy, po czym dla całkowitej pewności zaleca się, aby zwa-
żyć próbkę materiału na zwykłej wadze elektronicznej. Po takiej kontroli cały proces 
produkcji odbywa się z dużą dokładnością, nie mniejszą niż w Systemie SSE. Istotną 
różnicą jest, że System SSE w przeciwieństwie do DynoMiner umożliwia za-
programowanie urządzenia, tak żeby do każdego otworu ładować inną ilość materiału. 
Matryca emulsji staje się gotowym materiałem wybuchowym dla Systemu SSE po 
około 5-ciu minutach, natomiast w przypadku DynoMiner po około 20-stu, co jednak 
nie powinno mieć większego wpływu na wybór Systemu. Do inicjowania obu materia-
łów zaleca się stosować pobudzacze i zapalniki nieelektryczne. Oba Systemy wyma-
gają, aby szkolenie praktyczne operatora trwało minimum około 2-3 dni. Urządzenie 
Systemu DynoMiner z racji mniej złożonej budowy wymaga mniejszych nakładów prac 
konserwacyjnych niż w przypadku urządzeń z rodziny SSE. Mniejsze wersje (Mini-
SSE oraz DynoMiner Drifter) obu Systemów oraz wersje większe (SSE typ 1 i II oraz 
DynoMiner Stoper) mają podobne gabaryty. Wszystkie systemy mogą być obsługi-
wane drogą radiową. 

Odpowiedź, który z Systemów wybrać, zostawiamy Tobie Czytelniku. 
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Mechanical charging systems of bulk emulsion explosives - Sys-
tem SSE and System DynoMiner 

Abstract 

Article's subject is to present new mechanical charging systems of bulk emulsion 
explosives. There were shown different versions two modern systems (SSE and 
DynoMiner). There were described working and advantages and conditions under they 
can be used in Polish mining. 
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Zmechanizowana obudowa skrzyżowania typu KSK-18/37-Pz 
- nowoczesna technologia zabezpieczenia skrzyżowania ściana-chodnik 

Słowa kluczowe 

skrzyżowanie ściany z chodnikiem - obudowa zmechanizowana 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono zmechanizowaną obudowę skrzyżowania typu 
Przedstawiono konstrukcję obudowy, zakres stosowania i parametry techniczno eksploatacyj-
ne. Omówiono badania stanowiskowe obudowy i ich wyniki oraz doświadczenia ruchowe 
z obserwacji dołowych. 

Î CI/" 1 o /TT r»_ is.oi-s.-io/j i~r Ł. 

I. Wstęp 

Skrzyżowanie ściany z chodnikiem przyścianowym jest miejscem koncentracji prac zwią-
zanych z eksploatacją pokładu. Pracochłonność prac w rejonie skrzyżowania może wynosić 
lawet 50% pracochłonności wszystkich prac wykonywanych w ścianie zmechanizowanej. 
vVysoka pracochłonność prac w rejonie skrzyżowania wynika z małego stopnia ich zmechani-
zowania i wykonywania w wyjątkowo trudnych warunkach. Ilość czynników górniczych, 
geologicznych i mechanizacyjnych prowadzi do konieczności stosowania różnych układów 
-budowy skrzyżowań. Konsekwencją jest stosowanie wielu rozwiązań obudowy tradycyjnej 
:omplikujące nie tylko problem mechanizacji, ale również opracowanie typowych elementów 
Ila tradycyjnej obudowy skrzyżowania. Rejon skrzyżowania jest również miejscem występo-
vania wzmożonego oddziaływania górotworu [7]. W strefie za ścianą następuje zawał stropu 
)ddziaływujący szczególnie silnie na utrzymywany chodnik i elementy jego ochrony. Wpływ 
ilnych oddziaływań górotworu w strefie, gdzie niejednokrotnie niezbędne jest, ze względu np. 
la transport urobku, osłabienie obudowy chodnikowej poprzez wypięcie łuków ociosowych, 
prawia, że rejon skrzyżowania staje się miejscem bardzo niebezpiecznym. Występuje tu naj-
więcej wypadków. Efektem jest dążenie do maksymalnego wzmocnienia strefy skrzyżowania 
loprzez budowanie podciągów pod łukami obudowy chodnikowej, podpieranie zamków czy 
stawianie stojaków hydraulicznych w każdym wolnym miejscu. Podpomość tak wykonanej 
budowy wielokrotnie przekracza podpomość wymaganą, a stosowanie dużej ilości stojaków 
trudnią ich przestawianie wraz z postępem ściany, przesuwanie napędów przenośnikowych 
poruszanie się ludzi, stwarzając przy tym dodatkowe zagrożenia. 
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Poprawa warunków pracy w strefie skrzyżowania ściany z chodnikiem przyścianowym sta-
je się więc niezbędna. 

W stosowanych obecnie metodach ścianowej eksploatacji pokładów węgla można rozróż-
nić trzy typy skrzyżowań ścian z chodnikami przyścianowymi: 
- skrzyżowanie ściany z chodnikiem wcześniej wykonanym, likwidowanym za ścianą, 
- skrzyżowanie ściany z chodnikiem wcześniej wykonanym, utrzymywanym do dalszego 

użytkowania, 
- skrzyżowanie ściany z chodnikiem wykonywanym równocześnie ze ścianą, utrzymywanym 

do dalszego użytkowania. 
Skrzyżowanie ściany z chodnikiem wcześniej wykonanym, likwidowanym za ścianą stwa-

rza najmniejsze trudności eksploatacyjne. Utrzymanie chodnika w strefie przed ścianą jest 
stosunkowo łatwe, ponieważ maksymalne oddziaływania górotworu na obudowę chodnikową 
ujawniają się dopiero za ścianą, czyli tam gdzie jest on już likwidowany. Skrzyżowanie ściany 
z chodnikiem wcześniej wykonanym i utrzymywanym po przejściu ściany charakteryzuje się 
największymi trudnościami związanymi z utrzymaniem chodnika, szczególnie w przypadku 
obustronnego otoczenia zrobami. Najkorzystniejsze warunki utrzymania chodnika występują w 
przypadku skrzyżowania ściany z chodnikiem wykonywanym równocześnie ze ścianą i utrzy-
mywanym po przejściu ściany do późniejszego wykorzystania. Jest to chodnik wycinany do 
pełnego planowanego przekroju wraz z postępem ściany i nie jest deformowany przed ścianą. 

Krajowi producenci obudów zmechanizowanych proponują różne rozwiązania zmechani-
zowanych obudów skrzyżowań. Obudowy te można podzielić na cztery grupy [8]: 
- trójczłonowe obudowy samokroczące lub kroczące we współpracy z napędem przenośnika, 
- obudowy skrzyżowania powstałe przez modyfikację sekcji liniowych, 
- obudowy jednoczłonowe ustawione w poprzek chodnika, 
- obudowy lekkie stanowiące rodzaj podciągów zintegrowanych ze stojakami. 

Większość stosowanych w polskich kopalniach zmechanizowanych obudów skrzyżowań 
należy do pierwszej grupy. Do tej grupy należy również zaliczyć najnowsze rozwiązanie CMG 
KOMAG - zmechanizowaną obudowę skrzyżowania KSK-18/37-Pz. 

2. Opis zmechanizowanej obudowy skrzyżowania KSK-18/37-Pz (rys. 2,1) 

Zestaw zmechanizowanej obudowy skrzyżowania KSK-18/37-Pz został wykonany wg do-
kumentacji W37.005 w ramach realizacji projektu celowego w latach 1995-^1997. W roku 
2002 wprowadzono szereg zmian i uzupełnień [1] zestawu dostosowując konstrukcję do prze-
widzianej lokalizacji. 

2.1. Przeznaczenie obudowy 

Zestaw zmechanizowanej obudowy skrzyżowania KSK-18/37-Pz jest przeznaczony do za-
budowy w osi podłużnej chodników przyścianowych, w oknie ściany. Zestaw przeznaczony 
jest do współpracy z metalową obudową chodnikową o profilu ŁP6 do ŁPIO. Zestaw jest przy-
stosowany do współpracy z każdym rodzajem spągu o minimalnej wytrzymałości laboratoryj-
nej na ściskanie 25 MPa. Kompleksowe skrzyżowanie kroczące (KSK-18/37-Pz) może samo-
dzielnie kroczyć po spągu chodników przyścianowych na zasadzie przemiennego rozparcia 
jednego z modułów względem obudowy chodnikowej. Zestaw może także współpracować 
z podbudową napędu pomocniczego lub głównego przenośnika ścianowego. Czynności te od-
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bywają się przy utrzymywaniu stałej podpomości roboczej, przynajmniej jednego modułu, ze 
wnętrznego lub środkowego. 

Rys. 2.1. Zmechanizowana obudowa skrzyżowania KSK-18/37-P2 
Fig. 2.1. Powered roof support of the KSK-18/37-Pz 

Zestaw służy do ciągłego utrzymywania i aktywnego podpierania całej masy skalnej stropu, 
bezpośrednio nad obudową chodnikową i wlotem ściany. Zestawy tej obudowy mogą być 
stosowane przy eksploatacji pokładów: cienkich, średnich i grubych do 3,6 m, poziomo zale-
gających lub nachylonych podłużnie lub poprzecznie, z dowolnym sposobem kierowania stro-
pem. Zestawy te mogą być stosowane przy lewo- lub prawostronnym kierunku wybierania 
ścian z utrzymaniem bądź likwidacją jednego lub obu chodników przyścianowych. 

Zestaw tej obudowy usytuowany jest względem przenośnika ścianowego bez tzw. „kroku 
wstecz" i w każdej fazie zabudowy na skrzyżowaniu i wlocie do ściany zapewnia: 
- nadążne kroczenie za postępem ściany, zgodnie z kierunkiem urabiania o skoku min. 0,8 m, 
- tradycyjne dostawianie w połączeniu z podbudową napędu o skok zabioru min. 0,8 m, 
- najkorzystniejszy, tzn. w osi chodnika sposób podparcia wszystkich łuków (stropnic) obu-

dowy chodnikowej, 
- przepisowe i bezpieczne przejścia dla ruchu załogi, w każdej fazie ustawienia zestawu, 

przed i pomiędzy rzędami podpór hydraulicznych, 
- przepisowe kanały transportowe w każdej fazie ustawienia zestawu, 
- swobodny przepływ doprowadzenia do ściany wymaganej przepisami ilości świeżego 

powietrza lub odprowadzenia zużytego, 
- możliwość przepisowego prowadzenia (podwieszenia) elektrycznych przewodów zasilają-

cych, sieci sygnalizacyjnej i oświetleniowej, 
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możliwość przepisowego prowadzenia hydraulicznych przewodów magistrali zasilaj ąco-
spływowej, rurociągów podsadzkowych, przeciw pożarowych itp., 
współpracę środkowego modułu zestawu z podwieszoną kolejką szynowo-transportową, 
z możliwością rozładunku transportowanych materiałów nad trasą przenośnika ścianowego, 
dojazd i rozładunek na przenośnik ścianowy zestawów pojemnikowo - czerpakowych 
z urobkiem pochodzącym z przybierek prowadzonych na długości wybiegu chodnika przy-
ścianowego, 
rabowanie łuku stropnicowego obudowy chodnikowej na linii zawału za postępem ściany 
w przypadku likwidacji tego chodnika, 
utrzymywanie torowiska szynowego do samego przenośnika ścianowego w chodniku trans-
portowym w przypadku, gdy napęd pomocniczy jest w ścianie. 

2.2. Dane techniczne 

Wysokość minimalna zestawu 
Wysokość maksymalna zestawu 
Zakres pracy obudowy 
Nachylenie podłużne 

Nachylenie poprzeczne . 
Długość modułu stropnicowego zestawu 
Szerokość zestawu 
Liczba stojaków hydraulicznych modułu zewnętrznego 
Liczba stojaków hydraulicznych modułu środkowego 
Podporność wstępna stojaka hydraulicznego modułu zewnętrznego 
Podporność robocza stojaka hydraulicznego modułu zewnętrznego 
Podporność wstępna stojaka hydraulicznego modułu środkowego 
Podporność robocza stojaka hydraulicznego modułu środkowego 
Podporność robocza zestawu 
Skok przesuwnika kroczenia 
Siła przesuwu podbudowy napędu przenośnika 

lub 
Siła kroczenia (przesuwu, dostawiania) modułu zewnętrznego 

lub 
Ciśnienie zasilania 
Ciśnienie robocze stojaków hydraulicznych 
Czynnik roboczy 

Masa zestawu 

1,8 m 
3,7 m 
2,0-3,6 m 
ZU' 
±15° 
9,51 m 
2,1 m 
4 szt. 
3 szt. 
865-^1039 kN 
1316 kN 
865-1039 kN 
1108 kN 
480-550 kN/m^ 
0,8 m 
716-859 kN 
1432-1718 kN 
464-557 kN 
928-1114 kN 
25-30 MPa 
32-38 MPa 
ciecz hydrauliczna 
PN C/96047:1998 
30 565 kg 

2.3. Opis konstrukcji 

Zestaw zmechanizowanej obudowy skrzyżowania KSK-18/37-Pz składa się z dwóch mo-
dułów zewnętrznego i środkowego. Moduł zewnętrzny z modułem środkowym połączone są 
dwoma zespołami kroczenia: 
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- kroczenie dolne, składające się z dwóch siłowników 0 80/135:'820 łączących spągnice mo-
dułów, 

- kroczenie górne, składające się z dwóch siłowników 0 63/90x820 łączących stropnice mo-
dułów. 
Zestaw jest pierwszą zmechanizowaną obudową skrzyżowania z lemniskatowym układem 

stabilizującym umieszczonym w tylnej części obudowy. Wcześniejsze rozwiązania producen-
tów krajowych i zagranicznych preferowały lemniskatowy układ stabilizujący pomiędzy rzę-
dami stojaków hydraulicznych [6]. Umieszczenie układu stabilizującego w tylnej części zde-
cydowanie wpłynęło na poprawę stabilizacji podłużnej obudowy oraz stworzyło wygodne 
przejście poprzez obudowę do ściany. Takie rozwiązanie umożliwia realizację transportu mate-
riałów przez obudowę do ściany, a przede wszystkim poprawia bezpieczeństwo załogi ściany, 
nie zamykając drogi wycofania załogi w przypadkach zagrożeń. Zastosowanie tylnej, pełne_ 
osłony odzawałowej z osłonami bocznymi o dużym skoku oraz pełnego tylnego łącznika lem-
niskatowego z podobnymi osłonami bocznymi w wystarczającym stopniu chroni rejon skrzy-
żowania od zawału w przypadku likwidacji chodnika wraz z postępem ściany oraz umożliwia 
zastosowanie obudowy w przypadku utrzymania chodnika po przejściu ściany. 

Podstawowym członem układu kinematycznego zestawu zmechanizowanej obudowy KSK-
18/37-Pz jest czteropodporow}-' moduł zewnętrzny, któj^' składa się z następujących zespołów: 
- spągnica zewnętrzna lewa i prawa, 
- łączniki przednie, 
- łącznik tylny kompletny, 
- osłona odzawałowa kompletna, 
- stropnica zasadnicza lewa i prawa, 
- stoj aki hydrauliczne, 
- łącznik stropnic, 
- stropnica wychylno-wysuwna lewa i prawa, 
- stropnica przednia lewa i prawa, 
- łącznik dolny, 
- łącznik górny, 
- siłowniki, 
- łącznik podnoszenia spągnic. 

Uzupełniającym członem zestawu obudowy jest trzypodporowy moduł środkowy, który 
składa się z niżej wymienionych zespołów: 
- spągnica środkowa, 
- stropnica środkowa, 
- stropnica tylna, 
- stojaki hydrauliczne, 
- stropnica wychylna środkowa, 
- siłownik stropnicy wychylnej środkowej. 

Większość zespołów podstawowych zestawu obudowy zbudowana jest tradycyjnie 
w postaci skrzynkowej, spawanej. Poszczególne zespoły połączone są sworzniami. Cechą 
charakterystyczną obudowy jest łącznik pośredni pomiędzy stropnicami zasadniczymi 
i stropnicami wychylnymi. Łącznik umożliwia podniesienie lub opuszczenie ciągu stropnic 
wychylno-wysuwnych wraz ze stropnicami przednimi dla lepszego dopasowania do zmieniają-
cego się profilu chodnika. Zastosowany układ kroczenia obudowy umożliwia korektę jej usta-
wienia w chodniku oraz skręcanie obudowy w chodnikach nie prostoliniowych. 
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2.4. Zasada pracy obudowy 

Sterowanie zestawem odbywa się z pulpitu sterowniczego zlokalizowanego na zestawie 
skrajnym obudowy ścianowej, bądź na odpowiednio przygotowanym stanowisku rozdzielaczy 
pilotowych - usytuowanym w miejscu wskazanym przez uprawnioną do tego osobę dozoru 
ruchu danej kopalni. 

Kolejność operacji w pełnym cyklu pracy zestawu podczas kroczenia i możliwość manewru 
zestawem na skrzyżowaniu, jest następująca: 
I - zrabowanie ciągu stropnic modułu środkowego, aż do utraty kontaktu z łukami stropni-

cowymi obudowy chodnikowej, 
- włączenie kroczenia dolnego i górnego, powoduje (wypychanie) przesuwanie modułu 

środkowego i przekładkę napędu przenośnika ścianowego w przypadku, gdy napęd 
przenośnika ścianowego jest wyprowadzony do chodnika przyścianowego. Jeżeli napęd 
przenośnika ścianowego jest zlokalizowany w ścianie to zestaw kroczy samodzielnie 
zgodnie z kierunkiem postępu ściany po spągu chodnika, 

- korekta ustawienia modułu środkowego względem chodnika, 
- rozpieranie modułu środkowego aż do uzyskania podpomości wstępnej, 

II 

III 
IV 
V - rabowanie ciągu stropnic modułu zewnętrznego, 
VI - dostawianie modułu zewnętrznego z korygowaniem modułu zewnętrznego względem 

modułu środkowego, 
VII - rozpieranie modułu zewnętrznego do chwili uzyskania podpomości wstępnej. 

Do operacji uzupełniających funkcjonowanie zestawu na skrzyżowaniu należy sterowanie 
wybiórczo zespołami ciągów stropnicowych modułów, osłonami bocznymi osłony odzawało-
wej, osłonami bocznymi łącznika tylnego, zmianą położenia łącznika stropnic modułu zew-
nętrznego, zsuwaniem i rozsuwaniem zespołów stropnicy wychylno-wysuwnej, podnoszeniem 
ub opuszczaniem stropnic przednich. 

Zasada kroczenia zestawem KSK-18/37-Pz, polega na przemiennym przestawianiu jednego 
modułu względem rozpartego modułu drugiego, przy pomocy układów kroczenia dolnego 
i górnego. 

3. Badania stanowiskowe 

Zmechanizowana obudowa skrzyżowania KSK-18/37-Pz została poddana badaniom funk-
cjonalności [2] oraz wytrzymałościowym badaniom stanowiskowym [3]. Celem badań było 
uzyskanie dopuszczenia do stosowania obudowy. Ze względu na łukowy ksztah stropnic obu-
dowy, stanowisko badawcze CMG KOMAG (rys. 3.1) należało dostosować do badań takiej 
obudowy. Zastosowano specjalne wkładki kształtowe umożliwiające rozparcie obudowy 
o strop stanowiska. 

Na potrzeby badań stanowiskowych opracowano specjalny program badań zmechanizowa-
nych obudów skrzyżowań. 
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Rys. 3.1. Obudowa skrzyżowania KSK-18/37-Pz na stanowisku badawczym CMG KOMAG 
Fig. 3.1. KSK-18/37-P2 crossing support in the KOMAG Centre test rig 

3.1. Program badań stanowiskowych 

Formułując program badań dla zmechanizowanych obudów skrzyżowania ściana-chodnik 
przeanalizowano obowiązujące przepisy dotyczące badań stanowiskowych ścianowych obu-
dów zmechanizowanych. Większość z wytycznych obowiązujących dla obudów ścianowych 
może być również zastosowana dla zmechanizowanych obudów skrzyżowań. Dotyczy to 
głównie zestawu wymaganych obliczeń statycznych, będących podstawą do określenia miejsc 
niebezpiecznych, obliczeń geometrycznych oraz badań funkcjonalności zestawu. Badania 
funkcjonalności powinny być wykonane jak dla zestawu obudowy ścianowej z wyłączeniem 
badania stateczności wzdłuż osi poprzecznej sekcji, gdyż obudowy skrzyżowania mają z reguły 
znaczną długość, uniemożliwiającą umieszczenie ich w poprzek stanowiska obrotowego. 

Zakres wytrzymałościowych badań stanowiskowych powinien być również podobny jak 
dla obudów ścianowych. Ze względu na jednostkową produkcję większości obudów skrzyżo-
wań, badaniom należy poddać wyłącznie jeden zestaw obudowy. Należy również ograniczyć 
wartości przeciążeń podczas badań statycznych do wartości max p/pn 1,0 oraz wyeliminować 
badania zmęczeniowe. Wykonanie badań statycznych z przeciążeniem lub wykonanie badań 
zmęczeniowych, spowodowałoby konieczność budowy drugiego zestawu przeznaczonego do 
eksploatacji. Najczęściej dla jednej ściany wykonuje się tylko jedną obudowę skrzyżowania. 
Zniszczenie (przeciążenie) w procesie badań prototypu oznaczałoby zniszczenie 50% wykona-
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nych zestawów. Wskaźnik taki ze względów ekonomicznych jest nie do przyjęcia. Dla obudów 
ścianowych przy ilości 100-200 zestawów na ścianę, wskaźnik ten wynosi 0,5-1%. Dodat-
kowo koszt jednego zestawu obudowy skrzyżowania jest znacznie wyższy niż obudowy ścia-
nowej. W przypadku zgody producenta obudowy, można wykonać badania z większym współ-
czynnikiem przeciążenia p/pn oraz badania zmęczeniowe. 

Badaniom przeciążeniowym i zmęczeniowym należy poddać prototypowe elementy hy-
drauliki siłowej, sterowniczej i zabezpieczającej, przy założonym zmniejszeniu ilości elemen-
tów każdego typu do minimum 1 sztuki. 

Badania wytrzymałości statycznej zestawu obudowy trójczłonowej można wykonywać nie-
zależnie dla poszczególnych segmentów, niezwiązanych sztywnymi elementami konstrukcyj-
nymi. Badania należy wykonać dla wysokości zestawu, przy której występują ekstremalne 
obciążenia elementów nośnych. Sposoby podparć stropnic i spągnic powinny być ustalane dla 
konkretnej konstrukcji obudowy. Segmenty wąskie obudowy należy podpierać tylko syme-
trycznie, natomiast segmenty szerokie lub szeroko rozstawione segmenty wąskie, połączone 
sztywnym łącznikiem należy podpierać również asymetrycznie. 

3.2. Przebieg badań i wyniki 

Celem badań funkcjonalności [2] jest stwierdzenie, czy konstrukcja zmechanizowanej obu-
dowy skrzyżowania spełnia wymagania obowiązujących przepisów i norm pod względem 
funkcjonalności i bezpieczeństwa pracy. Badaniom funkcjonalności poddano zestaw obudowy 
posadowiony na posadzce hali, połączony przewodami hydraulicznymi z agregatem zasilają-
cym emulsją olejowo-wodną o ciśnieniu 25 MPa. Sterowanie ruchami roboczymi obudowy 
odbywało się z pulpitu sterowniczego ustawionego w bezpiecznej odległości od zestawu obu-
dowy. Kompletny zestaw obudowy wykazał stateczność w czasie wykonywania czynności 
cyklu pracy w całym zakresie wysokości. Podczas rozsuwania i zsuwania obudowy w całym 
zakresie wysokości nie ujawniono kolizji pomiędzy zespołami. Ruch odbywał się płynnie, bez 
zahamowań. Kroczenie zestawu odbywało się płynnie bez kolizji i zahamowań. Próby krocze-
nia wykonano przy stopniowaniu wysokości obudowy co 300 mm. Próby wykazały popraw-
ność realizacji funkcji kroczenia oraz pewność realizacji korekcji położenia bocznego. Prze-
prowadzone próby ruchowe wykazały prawidłową stateczność poprzeczną i wzdłużną całego 
zestawu oraz prawidłowe działanie wszystkich funkcji ruchowych elementów zestawu obu-
dowy. W czasie montażu i demontażu zestawu obudowy KSK-18/37-Pz nie stwierdzono żad-
nych przeszkód i utrudnień. Badania przeprowadzono pod nadzorem przedstawiciela Zakładu 
Badań Atestacyjnych CMG KOMAG. 

Stanowiskowe badania wytrzymałościowe [3] przeprowadzono w Akredytowanym Labo-
ratorium Badań CMG KOMAG na stanowisku do badań funkcjonalności i kinematyki obudów 
zmechanizowanych. Badania przeprowadzono niezależnie dla obu modułów obudowy, ze-
wnętrznego i środkowego. Moduł środkowy, ze względu na niewielką szerokość, podparty 
został wyłącznie symetrycznie, natomiast moduł zewnętrzny symetrycznie i asymetrycznie. 
W trakcie badań prowadzono rejestrację ciśnień w stojakach i siłownikach oraz wydłużeń 
względnych w 50 punktach pomiarowych ustalonych na podstawie doświadczeń i obliczeń. 
Badania przeprowadzono dla jednej wysokości zestawu obudowy 3,6 m i 13 sposobów pod-
parcia. Wysokość zestawu obudowy do badań wybrano na podstawie obliczeń, jako najbardziej 
niekorzystny układ obciążenia obudowy. Obciążenie wywołano zasilając stojaki 
z multiplikatora ciśnienia do wartości odpowiadającym nastawom bloków zaworowych. Pod-
czas badań wytrzymałości statycznej zestawu obudowy w punktach pomiarowych nie stwier-
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dzono przekroczenia granicy plastyczności na rozciąganie stali 18G2A, z której zbudowana 
jest obudowa. W większości punktów pomiarowych rejestrowane wydłużenia odpowiadają na-
prężeniom w zakresie 0,2-^0,5 granicy plastyczności materiału. Tylko w kilku punktach pomia-
rowych uzyskano wydłużenia odpowiadające naprężeniom 0,5-^0,7 granicy plastyczności mate-
riału. Stąd można wysunąć wniosek o wystarczającej wytrzymałości konstrukcji również przy 
przeciążeniach do 1,4. Po zakończeniu badań wytrzymałości statycznej dokonano oględzin 
zestawu i nie stwierdzono uszkodzeń konstrukcji badanych elementów. 

Osobnym etapem badań były badania elementów hydrauliki podpornościowej. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami badaniom tym poddano stojaki hydrauliczne oraz siłowniki pod-
pierające stropnice wychylne. Stojaki poddano również badaniom dynamicznym. Badania 
elementów hydrauliki podpornościowej przeprowadzono w laboratorium Głównego Instytutu 
Górnictwa z wynikiem pozytywnym. 

3.3. Certyfikaty i dopuszczenia 

Pozytywne wyniki przeprowadzonych badań funkcjonalności i wytrzymałości statycznej 
zestawu zmechanizowanej obudowy skrzyżowania KSK-18/37-Pz były podstawą uzyskania 
Certyfikatu nr 12/2002 uprawniającego do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B 
wydanego przez Zakład Badań Atestacyjnych CMG KOMAG [4] oraz dopuszczenia do stoso-
wania obudowy w podziemnych zakładach górniczych ze znakiem dopuszczenia GM-326/02. 

4. Doświadczenia ruchowe 

W październiku 2002 roku zmechanizowana obudowa skrzyżowania KSK-18/37-Pz została 
zastosowana w chodniku odstawczym ściany 37 na poziomie 665 KWK „Wesoła". Lokalizacja 
została poprzedzona pozytywną opinią specjalistów Głównego Instytutu Górnictwa [5'. 

W trakcie montażu obudowy prowadzono nadzór stwierdzając zgodność montażu zarówno 
konstrukcji jak i hydrauliki sterowniczej z Dokumentacją Techniczno Ruchową. W trakcie 
nadzoru zauważono możliwości korzystniejszego usytuowania kilku uchwytów montażowych 
elementów podstawowych obudowy. 

Po rozruchu ściany prowadzono obserwację pracy obudowy. W początkowym okresie ru-
chu ściany obudowa nie współpracowała z napędem przenośnika ścianowego ze względu na 
znaczne wypiętrzenie spągu przed ścianą^ a tym samym ustawienie przenośnika i spągnic obu-
dowy na różnych poziomach (różnica 0,4^0,7 m). W tym okresie wystąpiły trudności 
w sterowaniu obudową wynikające ze znacznej wysokości napędu wysypowego przenośnika 
oraz zaciśnięty chodnik. Uszkodzeniu uległy siłowniki łączące stropnice modułów przyczy-
niając się do uszkodzeń stojaków modułu środkowego. Wysokie usytuowanie napędu przeno-
śnika oraz jego wysokość również przyczyniły się do uszkodzeń stojaka przedniego modułu 
środkowego (kontakt mechaniczny). W wyniku pierwszych uszkodzeń elementów obudowy 
podjęto decyzję o konieczności spągowania chodnika przed napędem głównym przenośnika. 
\4imo uszkodzeń obudowa zapewniała poprawne zabezpieczenie skrzyżowania. W chwili 
obecnej (grudzień 2002) usuwane są uszkodzenia i trwa obserwacja obudowy. 
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Powered roof support of the KSK-18/37-Pz type - state-of-the-art 
technology for the protection of the face-roadway crossing 

Abstract 

The powered roof support of the KSK-18/37-Pz type has been presented in the paper. A de-
sign of the support, the range of use as well as the technical-and-operational parameters have 
been given. Stand tests of the powered roof support and the results as well as the operational 
experience form the underground observations have been discussed. 
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Częstotliwość pomiarów a prędkość osiadania 

Słowa kluczowe 

ochrona powierzchni-szkody górnicze-prędkość osiadania-pomiary 

Streszczenie 

Wzrost postępu frontu eksploatacyjnego ma wpływ na dynamikę ujawniania się wpływów 
na powierzciini i na szkody górnicze. Jednym z mierników dynamiki eksploatacji jest prędkość 
osiadania punktów na powierzcłini. 

Na kształt krzywycłi prędkości osiadania ma wpływ częstotliwość wykonywanych pomia-
rów i dlatego pomiary powinny być odpowiednio zaprojektowane. 

W artykule zostanie przeprowadzona analiza w jaki sposób częstotliwość pomiarów 
.vpływa na wielkość i rozkład prędkości osiadania. 

l. Wstęp 

Rozwój technologii i techniki eksploatacji doprowadził do znacznego wzrostu postępu 
rontu eksploatacyjnego, co ma niewątpliwy wpływ na dynamikę ujawniania się wpływów na 
)Owierzchni i na szkody górnicze. 

Jak postęp frontu wpływa na dynamikę eksploatacji możemy to stwierdzić na podstawie 
lomiarów geodezyjnych, które w związku z tym wykonywane są coraz częściej, a ostatnio 
lawet co jeden dzień. 

Większość pomiarów wykonywana jest jednak z różną, przeważnie zmienną częstotliwość 
ją, stąd pomiary takie trudno jest wykorzystać w celach badawczych, a wyniki pomiarów 
twarzają wrażenie, że zjawisko np.: prędkość osiadania ma przebieg niezwykle nieregularny 
nieadekwatny do dotychczasowych poglądów. 

Weryfikację teorii z wynikami pomiarów można przeprowadzić jeżeli teoria wykazuje dużą 
okładność to znaczy, że krzywe teoretyczne oraz krzywe uzyskane z pomiarów mają bardzo 
bliżony przebieg na całym swym przebiegu. 

Nie zawsze jednak pomiary prowadzone są w sposób optymalny i nie zawsze z tą myślą, 
by jak najlepiej opisać przebieg zjawiska. Tak jest zwłaszcza w przypadku, gdy zjawisko nie 
;st jeszcze dokładnie rozeznane. 

Mając jednak wstępne rozeznanie przebiegu zjawiska możemy tak zaprojektować pomiary, 
3y można było przebieg tego zjawiska jak najdokładniej opisać. 
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2. Prędkość osiadania 

Jak wynika z badań własnych [Zych 2001, 2002,] z punktu widzenia ochrony obiektów, 
istotne znaczenie ma dynamika ujawniania się wpływów eksploatacji górniczej na po-
wierzchni. Takim wymiernym miernikiem tej dynamiki, który najłatwiej można otrzymać na 
podstawie pomiarów geodezyjnych, jest prędkość osiadania. 

Z pomiarów wynika, że inny jest kształt krzywych prędkości osiadania obliczonej z pomia-
rów wykon3^anych codziennie, a inny w dłuższych okresach czasu. Nie znaczy to, że często-
tliwość wykonywanych pomiarów ma wpływ na prędkość osiadania, bo przebieg prędkości 
osiadania jest jeden, tylko my przez pomiary nie dostosowane do przebiegu zjawiska obser-
wujemy j ą w sposób niedoskonały. 

'•^a rysunku 2.1 przedstawiono przebiegi prędkości osiadania obliczone z pomiarów osiada-
nia wykonywanych średnio co tydzień - P-18-Vw-7 oraz codziennie - P-18-Vw-1 w dwóch 
tygodniowych okresach. Na rysunku tym przedstawiono także postęp frontu z przerwami 
w sobotę i niedzielę 
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Rys. 2.1. Prędkość osiadania punktu obliczona z pomiarów wykonywanych średnio co tydzień oraz co-
dziennie w dwóch tygodniowych okresach 

Fig. 2.1. The subsidence rate of change for observation station calculated for surveys carried out every 
week and every day for weekly periods 

Z pomiarów osiadań wykonywanych codziennie przy dużym postępie frontu z postojami 
frontu w soboty i niedziele wynika, że funkcję prędkości osiadania punktów w okresach jedno-
dniowych można opisać za pomocą fiinkcji F(t,...) określonej wzorem (2.1) 
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gdzie 
F(t, ....) = f(t, . . .)[l+k-g(t, . . .)] (2.1) 

f(t,..) - fiinkcja prędkości osiadania dla okresów tygodniowych, 
g(t,..) - funkcja okresowa, 
k - współczynnik zależny od postojów frontu. 

Teoretyczne wykresy funkcji prędkości osiadania według wzoru (2.1) dla różnych warto-
ści współczynnika k przedstawiono na rys. 2.2. 
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Rys. 2.2. Teoretyczne wykresy prędkości osiadania przy dużych postępach frontu eksploatacyjnego z 
przerwami w sobotę i niedzielę. 

Fig. 2.2. Theoretical subsidence rate of change under influence of large exploitation rate with weekend 
stoppage 

Na rysunku 2.2 krzywa Vwt-7 oznacza średnią prędkość osiadania w czasie obliczoną dla 
}kresów siedmiodniowych. Pozostałe krzywe Vwt-lk oznaczają prędkość osiadania w czasie 
ila okresów jednodniowych przy różnych wartościach współczynnika k zależnego od długości 
)0st0ju frontu. 

Jak udowodniono to w pracach [Zych 2001, 2002] krzywe te dobrze opisują prędkości 
)siadania w czasie otrzymane z pomiarów wykonywanych średnio co tydzień oraz codziennie. 
Potwierdzeniem tego niech będą wykresy przedstawione na rys. 2.3, dla jednego z punktów 
inii z kopalni „Jankowice". Na rysunku tym krzywa P-18-Vw-7 oznacza prędkość osiadania 
ibliczoną z pomiarów wykonywanych średnio co tydzień. Krzywa P-18-Vwt-7 oznacza pręd-
.ość osiadania obliczoną teoretycznie dla okresów tygodniowych. Krzywa P-18-Vw-1 oznacza 
•rędkość osiadania obliczoną z pomiarów wykonywanych co jeden dzień. Krzywa P-18-Vwt-1 
znacza prędkość osiadania obliczoną teoretycznie dla oki-esów jednodniowych. 
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Jeżeli obliczymy całkę z prędkości osiadania dla okresów jednodniowych to otrzymamy osia-
danie punktu w czasie. Osiadanie punktu w czasie przy dużym postępie frontu z przerwami 
otrzymane z pomiarów oraz obliczone teoretycznie dla jednego punktu linii przedstawiono na 
rys. 2.4. Na rysunku tym krzywa P-18-wp oznacza osiadania otrzymane z pomiarów. Krzywa 
P-18-wt oznacza osiadania punktu w czasie obliczone teoretycznie dla okresów jednodnio-
wych. Krzywa P-18-wt-7 oznacza średnie osiadanie w czasie obliczone teoretycznie dla okre-
sów siedmiodniowych. Występuje tutaj duża zgodność pomiędzy krzywymi obliczonymi teo-
retycznie a wynikami pomiarów. 

Rys. 2.3. Krzywe prędkości osiadania obliczone teoretycznie oraz otrzymane z pomiarów wykonywanych 
średnio co tydzień oraz codziennie. 

Fig. 2.3. The theoretical curves of subsidence rate of change and calculated for surveys carried out aver-
age every week and every day 

Mając przebieg osiadania punktu w czasie obliczony teoretycznie przy dużym postępie 
frontu z przerwami dla okresów jednodniowych obliczono teoretyczne krzywe prędkości osia-
dania dla okresów 2-u, 3-y, 4-ro, .... i 10-cio dniowych, które przedstawiono na rys. 2.5. Z 
obliczeń tych wynika, że w miarę wzrostu długości okresu maleje maksymalna prędkość osia-
dania. 

Z kolei przyjmując osiadanie punktu w czasie obliczone teoretycznie dla okresów jedno-
dniov^ch, przy dużym postępie frontu z przerwami jako wynik pomiarów, nie obarczony żad-
nym błędem ani też rozrzutem statystycznym zjawiska, obliczono średnie prędkości osiadania 
dla stałych i różnych okresów pomiędzy pomiarami. Obliczenia wykonano dla okresów co 2, 3, 
.... i 10 dni. 

Na rys. 2.6 przedstawiono przykładowy wykres prędkości osiadania tak jakby pomiary wy-
konane były co 3 dni. 
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Rys. 2.4. Osiadanie punktu w czasie otrzymane z pomiarów oraz obliczone teoretycznie 
Fig. 2.4. The subsidence curve calculated for surveys and calculated theoretically 
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Rys. 2.5. Wykresy teoretyczne prędkości osiadania przy dużym postępie frontu z przerwami dla pomia-
rów wykonywanych co 1, 2, 3,... do 10 dni. 

Fig. 2.5. The theoretical curves of subsidence rate of change as effect large exploitation rate with 
stoppage for surveys carried out ever day, two days, three days ... to ten days. 
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Rys. 2.6. Przykład krzywej prędkości osiadania obliczonej z pomiarów wykonywanych co trzy dni. 
Fig. 2.6. The example of curve of subsidence rate of change calculated for surveys carried out every three 

days. 
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Rys. 2.7. Przykład krzywej prędkości osiadania obliczonej z pomiarów wykonywanych co pięć dni 
Fig. 2.7. The example of curve of subsidence rate of change calculated for surveys earned out every five 

days 
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Na rys. 2.6 krzywa Vwt-7 oznacza średnią teoretyczną prędkość osiadania dla okresów 
siedmiodniowych. Krzywa Vwt-1 oznacza prędkość osiadania dla okresów jednodniowych. 
Krzywa Vw-3 oznacza teoretyczną prędkość osiadania dla okresów trzydniowych. Krzywa 
Vw-3-3 oznacza jeden z możliwych wariantów średniej prędkości osiadania dla pomiarów 
wykonywanych co trzy dni. Wszystkie punkty krzywej Vw-3-3 leżą na krzywej Vw-3. Prze-
bieg krzywej Vw-3-3 znacznie różni się od przebiegu krzywej Vwt-1. 

Na rys. 2.7 przedstawiono przykładowy wykres prędkości osiadania tak jakby pomiary wy-
konane były co 5 dni. Na rys. 2.7 krzywa Vwt-7 oznacza średnią teoretyczną prędkość osiada-
nia dla okresów siedmiodniowych. Krzywa Vwt-1 oznacza prędkość osiadania dla okresów 
jednodniowych. Krzywa Vw-5 oznacza teoretyczną prędkość osiadania dla okresów pięcio-
dniowych. Krzywa Vw-5-3 oznacza jeden z możliwych wariantów średniej prędkości osiada-
nia dla pomiarów wykonywanych co pięć dni. Wszystkie punkty krzywej Vw-5-3 leżą na 
krzywej Vw-5. Przebieg krzywej Vw-5-3 znacznie różni się od przebiegu krzywej Vwt-1. 

Na rys. 2.8 przedstawiono przykładowy wykres prędkości osiadania tak jakby pomiary wy-
konane były co 7 dni. Na rys. 2.8 krzywa Vwt-7 oznacza średnią teoretyczną prędkość osiada-
nia dla okresów siedmiodniowych. Krzywa Vwt-1 oznacza prędkość osiadania dla okresów 
jednodniowych. Krzywa Vw-7 oznacza teoretyczną prędkość osiadania dla okresów siedmio-
dniowych. Krzywa Vw-7-4 oznacza jeden z możliwych wariantów średniej prędkości osiada-
nia dla pomiarów wykonywanych co siedem dni. Wszystkie punkty krzywej Vw-7-4 leżą na 
krzywej Vw-7. Przebieg krzywej Vw-7-4 znacznie różni się od przebiegu krzywej Vwt-1 ale 
jest bardzo zbliżony do krzywej Vwt-7. 

Na rys. 2.9 przedstawiono siedem możliwych wariantów prędkości osiadania dla pomiarów 
wykonywanych co 7 dni. Wszystkie te pomiary leżą na krzywej teoretycznej Vw-7 i charakte-
ryzują się bardzo małą amplitudą względem krzywej Vwt-7 oraz diametralnie innym przebie-
giem niż krzywa Vwt-1. 
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Rys. 2.8^ Przykład prędkości osiadania obliczonej z pomiarów wykonywanych co siedem dni. 

Fig. 2.8, The example of curve of subsidence rate of change calculated for surveys carried out every 
seven days. 
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Rys. 2.9. Prędkość osiadania obliczona dla różnych wariantów dla pomiarów wykonywanych co 7 dni 
Fig. 2.9. The curve of subsidence rate of change calculated for different variants of surveys carried out 

every seven days. 
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Rys. 2.10. Przykład przebiegu prędkości osiadania dla pomiarów wykonanych z różną częstotliwością. 
Fig. 2.10. The example of curve of subsidence rate of change calculated for surveys carried out with 

different frequency. 
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Na rys. 2.10 przedstawiono wykresy prędkości osiadania dla pomiarów wykonywanych 
w różnych okresach czasu. Z wykresów tych wynika jak różne można otrzymać wykresy pręd-
kości osiadania w zależności od częstotliwości pomiarów. 

3. Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników pomiarów geodezyjnych oraz rozważań 
teoretycznych można sformułować następujące wnioski: 
1. Duży postęp frontu z przerwami w soboty i niedziele ma wpływ na przebieg prędkości 

osiadania powierzchni terenu. Im większy jest postęp frontu tym większy wpływ na prze-
bieg prędkości osiadania mają przerwy w jego postępie. 

2. Przerwy w postępie frontu w soboty i niedziele powodują, że prędkość osiadania zmienia 
się cyklicznie osiągając w środku tygodnia największe wartości a w poniedziałek naj-
mniejsze. 

3. Krzywe średniej prędkości osiadania obliczone dla okresów pomiarowych co 2, 3, 10 
dni różnią się znacznie między sobą zarówno co przebiegu jak i wartości maksymalnej. Im 
dłuższy jest okres pomiędzy pomiarami, tym mniejsza jest maksymalna średnia prędkość 
osiadania. 

4. Krzywe prędkości osiadania dla danego okresu różnią się między sobą w zależności od 
dnia rozpoczęcia pomiarów. Na przykład przy pomiarze wykonywanym co 5 dni mamy 
pięć różnych rozkładów krzywych prędkości osiadania jeśli przyjmiemy, że pomiary będą 
rozpoczynane z przesunięciem o 1 dzień. 

5. Faktyczny przebieg prędkości osiadania przy dużym postępie frontu z przerwami można 
uzyskać wykonując pomiary osiadania codziennie. Krzywa prędkości osiadania z pomia-
rów wykonywanych codziennie jest krzywą cykliczną opisaną na krzywej średniej prędko-
ści osiadania z pomiarów wykonywanych co siedem dni. 

6. Pomiary prowadzone z różnym odstępem czasowym można wykorzystać, ale tylko 
w przypadku gdy dysponujemy dobrym opisem teoretycznym prędkości osiadania. 
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The survey frequency and the subsidence rate of change 

Abstract 

The increase of exploitation rate has an influence on deformation appearance dynamics on 
ground surface and mining damage. One of exploitation dynamics factors is subsidence rate of 
change on ground surface. 
Frequency of carrying out surveys has an influence on shape of subsidence rate of change 
curve. Surveys have been designed specially for that reason. 
Analysis of carrying out surveys frequency influence on subsidence rate of change magnitude 
and shape has been presented in the paper. 

Recenzent: prof, dr hab. int. Tadeusz Majcherczyk 
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System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy w KWK „Jas-Mos" 

Słowa kluczowe 

System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy - Raport Bezpieczeństwa - sprawdzanie 
systemu 

Streszczenie 

30 października 2000 roku KWK „Jas-Mos" przyznano certyfikat Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Pracy w zakresie stopnia podstawowego jako dowód uznania za pracę na 
rzecz poprawienia bezpieczeństwa. Piętnaście miesięcy po otrzymaniu certyfikatu w kopalni 
nastąpił wybuch pyłu węglowego. Autorzy referatu chcą przedstawić stan Systemu Zarządza-
nia Bezpieczeństwem Pracy przed katastrofą oraz działania jakie podjęto dla eliminacji zagro-
żeń występujących w KWK „Jas-Mos" . 

1. Stan Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy (S.Z.B.P.) przed katastrofą 

Za stan sytemu zarządzania odpowiadał dwuosobowy zespół pracowników. Zadaniem zes-
połu było monitorowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy oraz jego modyfika-
cja, Powołany Pełnomocnik ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy odpowiadał za informo-
wanie pracowników o celach S.Z.B.P. 

Podstawowymi elementami S.Z.B.P. w kopalni były Księga Zarządzania, Raport Bezpie-
czeństwa oraz system elektronicznego raportowania objazdów dozoru wyższego „Raport". 

1.1. Księga Zarządzania 

Podstawowym dokumentem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy była Księga 
Zarządzania, która była jednocześnie przewodnikiem po S.Z.B.P. W Księdze Zarządzania 
określono procedury dotyczące funkcjonowania kopalni pod względem bezpieczeństwa. 
Księga Zarządzania przekazywana została za podpisem do kierowników działów. Kierownicy 
działów zobowiązani zostali do przestrzegania procedur w niej zawartych oraz przestrzegania 
zakresów odpowiedzialności oraz swoich kompetencji. We wnioskach pokontrolnych 
stwierdzono brak jakiejkolwiek kontroli przestrzegania procedur zawartych w Księdze 
Zarządzania. 
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2.2. Raport Bezpieczeństwa 

Raport Bezpieczeństwa dostarczany Dyrektorowi kopalni zawierał określenia czy stwier-
dzono wypadek oraz czy stwierdzono zatrzymanie urządzeń. Czasami raport wyglądał nastę-
pująco: Wypadku nie stwierdzono, zatrzymań nie zanotowano - podpis Pełnomocnika. 

2.3. Informatyczny system objazdów ,JRaport" 

System informatyczny raport wprowadzony został do sytemu informatycznego kopalni ce-
lem monitorowania zagrożeń cz> l̂i zbierania informacji o stv/ierdzonych usterkach lub niepra-
widłowościacłi, usuwaniu tych zagrożeń oraz ustalaniu osób odpowiedzialn3'ch za usunięcie 
zagrożenia. 
Raport z objazdu składał się: 
- nazwiska osoby kontrolującej, 
- nr raportu, 
- daty kontroli, 
- trasy objazdu, 
- nazwy oddziału kontrolowanego, nazwy wyrobiska, stwierdzeń i poleceń, terminu wykona-

nia, osób odpowiedzialnych stwierdzeń wykonania, 
- uwagi. 
Raport pozwalał na pisanie tego co chciał zauważyć kontrolujący natomiast niewygodne 
usterki nawet bardzo groźne mógł pominąć. 

Komisja powołana przez Prezesa WUG do stwierdzenia przyczyn i okoliczności katastrofy 
w pierwszym punkcie stwierdziła brak działania wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpie-
czeństwem Pracy w KWK „Jas-Mos". 

2. Modyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy po katastrofie w KWK 
„Jas-Mos" 

Po opublikowaniu komunikatu komisji dla zbadania przyczyn i okoliczności katastrofy 
w KWK „ Jas-Mos", w którym w pierwszym punkcie zakwestionowano sposób Zarządzania 
Bezpieczeństwem Pracy. Kierownictwo kopalni zmieniło politykę bezpieczeństwa powołując 
nowego Pełnomocnika Dyrektora ds. Z.B.P., którego zadaniem było ponowne utworzenie no-
wego działu z jasno określonymi celami w dziedzinie efektywnego zarządzania bezpieczeń-
stwem pracy, szybkie przeszkolenie pracowników w dziedzinie oceny ryzyka, auditów wew-
nętrznych i dokumentu bezpieczeństwa. 

2.1. Dokument Bezpieczeństwa i Ochi-ony Zdrowia Pracowników [I 

Od czerwca 2002 r. było wiadomo, że jest przygotowywane Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznycli dotyczące sporządzenia Dokumentu Bezpieczeństwa. Wyznaczony trzy-
osobowy zespół pracowników przygotowywał się do opracowania dokumentu uczestnicząc 
w kursach organizowanych przez Ministerstwo Gospodarki oraz opracowując wspólnie z GIG 
strategię oraz harmonogram prac związanych z opracowaniem Dokumentu Bezpieczeństwa. 
Powołano zespół ds. opracowania Dokumentu Bezpieczeństwa składający się ze specjalistów 
wyznaczonych przez kierowników działów kopalni, którzy są członkami grupy sterującej 
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S.Z.B.P. Zasady opracowania Dokumentu Bezpieczeństwa polegały na identyfikacji i opisie 
zagrożeń występujących w kopalni oraz opracowaniu procedur systemowych, wykorzystując 
istniejącą Księgę Zarządzania, Plan Ruchu oraz wiedzę i doświadczenie pracowników zespołu. 

Dział Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy jako pierwszy w JSW S.A. opracował i za-
twierdził Dokument Bezpieczeństwa i Ocłirony Zdrowia Pracowników. 

2.2. Raport Bezpieczeństwa (raport o stanie bezpieczeństwa w kopalni). 

Pracownicy działu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy, uznali że dotychczasowy „Raport 
Bezpieczeństwa" nie odpowiadał wymogom raportu. Dane które były przekaz^-Ayane Dyrektor 
otrzymywał od dyspozytora przy raportach zmiano"\\7ch. Raport należało gruntownie zmoder-
nizować tzn. Raport Bezpieczeństwa musiał udzielać kompleksową odpowiedź na wszystkie 
czynniki wpływające na stan bezpieczeństwa. 

Raport Bezpieczeństwa (Raport o stanie bezpieczeństwa w kopalni) obecnie przedstawia 
tabelarycznie Dyrektorowi kopalni wszystkie liczbowe dane dotyczące monitorowanych za-
grożeń, oraz czynników wpływających na stan zagrożenia. Przedstawione dane pozwalają Dy-
rektorowi podejmować odpowiednie działania strategiczne, których celem jest utrzymywanie 
monitorowanych zagrożeń na poziomie akceptowainym lub aby zagrożenia pozostawały pod 
kontrolą. Raport Bezpieczeństwa podaje bieżące informacje dotyczące liczby wypadków 
uwzględniającej wypadki w pracy oraz w drodze i z pracy, liczbę zgłoszony chorób zawodo-
wych i liczbę zgłoszeń w punkcie opatrunkowym. Raport Bezpieczeństwa uwzględnia pod-
stawowe czynniki wpływające na poziom bezpieczeńst\\'a w kopalni, a mianowicie liczbę 
inspekcji oraz objazdów kierownictwa i dozoru wyższego, które wpły\vają na utrz}'mywanie 
zagrożeń pod kontrolą. 

Do raportu dołączany jest opis, który szczegółowo wyjaśnia przyczyny wypadków, wyniki 
inspekcji i objazdów kierownictwa, przyczyny zatrzymań robót lub ruchu urządzeń oraz do-
kładny opis stwierdzonych istotnych czynników wpływających na monitorowanie zagrożeń. 

Odpowiednie działania Dyrektora w wielu przypadkach pozwoliły uniknąć zwiększenia ry-
zyka wystąpienia zagrożeń, również w firmach obcych wykonujących prace na rzecz kopalni 
Dyrektor otrzymuje Raport Bezpieczeństwa w każdy poniedziałek oraz na koniec m.iesiąca 
jego posumowanie. Raporty są przekazywane do sekretariatu i znajdują się w teczce zatytuło-
wanej Raport Bezpieczeństwa. Wgląd do Raportu Bezpieczeństwa pozwoli ocenić Dyrektoro-
wi skuteczność i efektywność podejmowanych decyzji. 

2.3. Informatyczny system raportowania ,Jlaport" 

Informatyczny system raportowania „ Raport" został przebudowany od podstaw. Dział Za-
rządzania Bezpieczeństwem Pracy uznał, że dotychczasowy system nie spełniał oczekiwań, 
należało tak zmodyfikować system informatyczny, aby pozwalał monitorować wszystkie za-
grożenia oraz pracę osób odpowiedzialnych. 

Przed napisaniem właściwego raportu z objazdu należy oki-eślić podstawowe zagrożenia 
w inspekcjonowanym rejonie: 
- zabezpieczenia przeciwwybuchowe p-poż. w kontrolowanym rejonie: 

• rurociąg p-poż., 
• sprzęt gaśniczy, 

- zabezpieczenia przeciwwybuchowe pyłu węglowego w kontrolowanym rejonie: 
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• strefy opylania, 
• stan zapór pyłowych, 
• stan urządzeń wentylacyjnych, 
• zapas pyłu kamiennego w oddziałowym i rejonowym składzie, 

- zagrożenia energomaszynowe i inne w kontrolowanym rejonie: 
• stan maszyn i urządzeń, 
• stan zabezpieczeń energo-maszynowych, 

- inne zagrożenia: 
• stosowane ochrony osobiste przez pracowników i znajomość pouczeń, 
• kontrola znajomości przez pracowników: wybranej, 
• instrukcji z rejonu, 
• zabezpieczenia przeciwwybuchowe pyłu węglowego w kontrolowanym rejonie, 
• odpowiedzialni za usunięcie stwierdzonych powyżej usterek. 
Po wypełnieniu powyższych rubryk osoba kontrolująca może przystąpić do stwierdzeń 

z objazdu. Określenie podstawowych zagrożeń umożliwia natychmiastową reakcję na stwier-
dzone nieprawidłowości i rozliczenie osób odpowiedzialnych. 

2.4. Audit wewnętrzny. 

Audit jest to systematyczne i niezależne badanie mające określić czy działania dotyczące 
bezpieczeństwa oraz ich wyniki odpowiadają zaplanowanym ustaleniom i czy te ustalenia są 
skutecznie realizowane i pozawalają na osiągnięcie założonych celów. 

POLITYKA < 

ORGANTZACTA < 

PLANOWANIE 1 

WD RAŹNIE 
< 

KONTROLA < 

DZIAŁANIA < 
Rys. 2.1. Schemat przeglądu systemu zarządzania bezpieczeństwem 

Fig, 2.1. Review diagram of management safety system 

Uznając zatem, że audit najszerszą i najbardziej wnikliwą formą kontroli wykorzystującą 
między innymi informacje pochodzące z systemów monitoringu i badań okresowych. 

Pracownicy ZBP uznali aby sprawdzić stan wdrożenia SZBP oraz zgodność zapisów Księgi 
Zarządzania ze stanem faktycznym, należy przeszkolić auditorów wewnętrznych dla przepro-
wadzenia auditu wewnętrznego. Z pracownikami Głównego Instytutu Górnictwa przeprowa-
dzono audit wewnętrzny, który pozwolił na: 
- określenie, czy system odpowiada wymogom Polskiej Normy, 
- poszukiwanie błędów w systemie. 
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- poszukiwanie niezgodności zapisów, które pozwoliły na określenie słabych i mocnych 
obszarów działania, 

- wskazanie celów strategicznych w systemie. 

2.5. Ocena ryzyka zawodowego [3] 

W KWK „ Jas-Mos" wyznaczono i przeszkolono z każdego działu kopalni pracowników do 
oceny ryzyka zawodowego. Utworzone komisje złożone z przedstawicieli pracowników, spo-
łecznych inspektorów pracy, dozoru średniego i wyższego, wyznaczyły stanowiska pracy pod-
legające ocenie ryzyka zawodowego, zidentyfikowały i oceniły występujące zagrożenia na wy-
szczególnionych stanowiskach pracy. 

Celem oceny ryzyka zawodowego jest zapoznanie pracowników z poziomem zidentyfiko-
wanych i ocenionych zagrożeń oraz profilaktyką stosowaną dla utrzymania zagrożeń pod kon-
trolą. Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego pozwala uświadomić pracowni-
kom na jakie zagrożenia życia i zdrowia są narażeni, jeżeli nie będą stosować środków pre-
wencyjnych. 

2.6. Działania podwyższające poziomi świadomości pracowników na rzecz bezpieczeńsUya 

2.6.L Konkursy 

Z inicjatywy pracowników Działu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy Dyrektor kopalni 
ogłosił dwa konkursy: 
1. I Konkurs wiedzy z zakresu zasad i przepisów bhp oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeń-

stwem Pracy - przeznaczony dla pracowników kopalni. 
2. Konkurs na „ Najbezpieczniej pracujący oddział". 

Pierwszy konkurs dotyczył wiedzy posiadanej przez pracowników oraz stosowania posia-
danej wiedzy w praktyce. Atrakcyjne nagrody pozwalały na zwiększone zainteresowanie kon-
kursem, co jednocześnie przekłada się na przyswajanie wiedzy przez pracowników z Prawa 
Górniczo-Geologicznego, Kodeksu Pracy oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy. 

Drugi konkurs to współzawodnictwo oddziałów kopalni w zakresie stosowania przepisów 
bhp, znajomości pouczeń tygodniowych oraz liczby wypadków. 

2.6.2. Szkolenia 

Z inicjatywy DZB (Dział Zarządzania Bezpieczeństwem) wprowadzono szkolenia dotyczą-
ce podniesienia wiedzy pracowników o Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy. Wy-
chodząc z założenia, że związki zawodowe dbałość o bezpieczeństwo mają zapisane w swoich 
statutach, zarządy związków zainteresowano wdrażanym Systemem Zarządzania Bezpieczeń-
stwem Pracy uczestnicząc w organizowanych przez nich spotkaniach. W radiowęźle kopalnia-
nym cyklicznie podawane są audycje na temat S.Z.B.P. oraz stanu bezpieczeństwa w kopalni. 

2.6.3. Pokazy multimedialne 

Kopalnia zakupiła sprzęt multimedialny dla celów propagowania zachowań bezpiecznych 
wśród pracowników kopalni. W wyznaczonym miejscu wyświetlane są pokazy multimedialne, 
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których zadaniem jest informowanie pracowników o istniejących zagrożeniach oraz stosowa-
nej profilaktyce. W dalszej kolejności planowane są pokazy dotyczące miesięcznych kosztów 
oddziałowych oraz o finansowym stanie kopalni. 

3. Podsumowanie 

Powołanie nowych pracowników oraz praktycznie nowego Działu Zarządzania Bezpie-
czeństwem Pracy i wyposażenie działu w potrzebny sprzęt, pozwoliło na zwiększenie oddzia-
ływania na pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa oraz rozszerzanie działalności propa-
gandowej. Ścisła współpraca z Zakładem Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy Głównego 
Instytutu Górnictwa, pozwoliła na gruntowne przebudowanie systemu raportowania i organizo-
wania szkoleń oraz przeprowadzenia pierwszego auditu wewnętrznego. 

Now^orskie podejście do bezpieczeństwa nowych pracowników działu pozwala na pozna-
wanie systemu bezpieczeństwa oraz propagowanie zachowań bezpiecznych wśród załogi. In-
formowanie pracowników kopalni o zagrożeniach występujących w kopalni, o stosowanej pro-
filaktyce, o skutkach aktywizacji zagrożenia oraz o kosztach pozwala na większe zaintereso-
wanie wśród załogi problemami kopalni. 

KWK „Jas-Mos" zamierza wystąpić w roku 2003 o recertyfikację Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Pracy. 
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System of Management Safety of Work in KWK „Jas-Mos" 

Abstract 

30 October of 2000 year KWK „Jas-Mos" certifícate of System of Management was ad-
mitted Safety of Work in range of basic degree as proof of acknowledgement for work onto 
thing of improvement of safety. Fifteen followed months after receipt of certifícate in mine ex-
plosion of coal dust, authors of report want to introduce state of System of Management Safety 
of Work in front of catastrophe as well as working which was cut for elimination of threats in 
KWK „Jas-Mos" [2]. 

Recenzent: dr inz. Andrzej Hebda 
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Szacowanie ryzyka zawodowego w systemie wspomagania 
zarządzania bezpieczeństwem pracy w kopalniach 
Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 

Słowa kluczowe 

ocena ryzyka - działania profilaktyczne - ryzyko akceptowalne 

Streszczenie 

W referacie zawarto inforinacje, które w systemie wspomagania bezpieczeństwem pracy są 
ważne dla oceny ryzyka na stanowiskach pracy. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę uzy-
skiwania zwrotnej informacji o skuteczności podjętych działań naprawczych. Spodziewać się 
można, że wykorzystanie prezentowanego modułu MRIP do oceny ryzyka będzie pomocne 
pracodawcy przy podejmowaniu efektywnych działań profilaktycznych. W dłuższym okresie 
czasu umożliwi zapobieganie zagrożeniom zanim wystąpią ich negatywne następstwa, co 
w konsekwencji da wymierne korzyści ekonomiczne. 

1. Wstfp 

Ostatnie lata charakteryzuje duże tempo zmian, które są konsekwencją rozwoju techniczne-
go i szerokich zastosowań nowoczesnej techniki komputerowej, nie tylko w procesach wytwa-
rzania, ale przede wszystkim w zarządzaniu. Technika komputerowa umożliwia nie tylko lep-
sze dostosowanie się do wymagań obowiązującego prawa w Polsce i Unii Europejskiej, lecz 
również pozwala na szybkie reagowanie i dostosowanie do nowych wyzwań [11, 10, 4]. 
Zmiany te w organizacji pracy narzucają konieczność nowych metod pracy i nadzoru. W ob-
szarze bezpieczeństwa pracy ukierunkowane są one na obniżenie kosztów pracy, poprzez 
zmniejszanie strat generowanych przez wypadki, zdarzenia potencjalnie wypadkowe i złożone 
warunki pracy, w których bezpośrednio uczestniczy człowiek [9]. Większość niebezpiecznych 
wydarzeń jest inicjowana przez ludzi, w formie popełnianych błędów i utraty kontroli nad za-
grożeniem lub nad własnym zachowaniem. Wydarzenia te mają bezpośredni wpływ na poziom 
bezpieczeństwa pracy. Oznacza to, że do najważniejszych zadań w zarządzaniu bezpieczeń-
stwem pracy należy ograniczanie błędów w organizowaniu i wykonywaniu pracy. 

W zadaniach tych ocena ryzyka zawodowego stanowi ważne ogniwo. Służy do poznania 
faktycznego stanu zagrożeń związanych z wykonywaną pracą na stanowisku i ma na celu skie-
rowanie działań na systematyczne ograniczanie błędów, na usuwanie stwierdzonych usterek 
i nieprawidłowości, powstających w procesie pracy. Powszechnie, tematyka oceny ryzyka za-
wodowego jest ukierunkowana na opisanie i przedstawienie metodyki je j wykonania, w mniej-
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szym stopniu - na je j najważniejszą funkcję, jaką jest jej rola w procesie ciągłej poprawy stanu 
bezpieczeństwa i łiigieny pracy. 

Proces poprawy stanu bezpieczeństwa pracy jest procesem ciągłym wymagającym dosko-
nalenia i dlatego potrzebna jest analiza i ocena ryzyka metodą, która byłaby najprostsza do zre-
alizowania, ale równocześnie ukierunkowana na systematyczną poprawę warunków pracy [4, 
5, 7, 8, 10]. Analiza ryzyka rozumiana jako obiektywny proces, w wyniku którego uzyskujemy 
informację o ryzyku i jego skutkach oraz ocena ryzyka jako proces i kryteria w celu sprawdze-
nia, czy aktualnie stosowane środki są odpowiednie, powinny dostarczyć odpowiedzi na pyta-
nia co może się wydarzyć, jak poważne może być to zdarzenie, jakie jest prawdopodobieństwo 
zaistnienia, co należy zrobić w tej sytuacji? 

Chodzi o to, aby cel osiągnąć możliwie prostymi i skutecznymi środkami, wykorzystując 
wszystkie posiadane przez zakład informacje pozyskiwane z oceny działań korygujących i za-
pobiegawczych, stałych przeglądów stanowisk pracy, audytów, objazdów czy inspekcji. Sys-
tematyka i właściwe planowanie działań może zapewnić zarówno unikanie strat, jak 
i uzyskanie najwłaściwszego sposobu ochrony pracownika przed zagrożeniami wynikającymi 
ze środowiska pracy. Działania te są pewnym wysiłkiem, ale tylko stałe ich wykonywanie, 
czyli wpisanie ich na trwałe w działania organizacyjne wyrobią dobry nawyk u pracowników 
i podniosą poziom bezpieczeństwa pracy. SUvierdzone nieprawidłowości lub usterki na bieżąco 
usuwane, ograniczą ryzyko wypadków, a tym samym zmniejszą straty finansowe ponoszone 
przez pracodawcę[l, 6, 9, 12^. 

2, Informacja o module MRIP 

Dla realizacji w/w celów w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach opracowano 
z udziałem pracowników KHW S.A. nowy moduł systemu informatycznego pt.: ..Rejestracja 
zdarzeń niebezpiecznych, potencjalnie wypadkowych" zwany dalej MRIP (rys. 2.1), który jest 
elementem opracowanego i wdrażanego we wszystkich kopalniach KHW S.A, „Systemu 
wspomagania zarządzania bezpieczeństwem pracy (SWZBP)" [12]. Jego istotą jest objęcie 
ewidencją zauważonych, niekorzystnych zjawisk (stanów awaryjnych) występujących w pro-
cesie pracy w kopalni lub zakładzie oraz wprowadzenie jednolitego sposobu identyfikacji za-
grożeń dla analizy i oceny ryzyka zawodowego w kopalniach KHW S.A. 

Moduł MRIP umożliwia dokonanie oceny ryzyka zawodowego zgodne z ogólnymi wy-
tycznymi zawartymi w normie PN-N 18002 w skali 3 i 5-o stopniowej oraz dla zapewnienia 
większej „obiektywność" dokonywanych ocen i możliwości precyzyjniejszej oceny poziomu 
ryzyka - metodą Risc Score. Ponadto zastosowanie modułu MRIP systematyzuje podstawowe 
etapy oceny ryzyka zawodowego, porządkuje nazewnictwo i terminologię. 

Rysunek 2.1 przedstawia planszę tytułową modułu MRIP, który po identyfikacji użytkow-
nika i jego uprawnień zezwala na dostęp do poszczególnych fiinkcji modułu. Możliwa jest re-
jestracja informacji z audytów, objazdów czy inspekcji o stanach awaryjnych, zdarzeniach po-
tencjalnie wypadkowych, możliwa jest również rejestracja kosztów ich usuwania. Możliwość 
dostępu informacji z baz danych systemu, w tym o wypadkach i zdarzeniach potencjalnie wy-
padkowych ma skutkować podjęciem efektywniejszych działań profdaktycznych, ukierunko-
wanych na minimalizację strat z tytułu występowania niepożądanych zdarzeń, związanych 
z wykonywaną pracą. 
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Rys. 2.1. Widok planszy tytułowej modułu MRIP przedstawiającej dostępne funkcje 
Fig. 2.1. The view of title chart MRIP module presenting available functions 

2.1. Ocena ryzyka 

Ocena ryzyka zawodowego wykonana przy wsparciu modułu MRIP jest zgodna z wymo-
gami przepisów prawa [2, 3], a w szczególności z zapisami normy PN-N 18002 i można ją 
przeprowadzić w dowolnym zakładzie pracy [6, 11]. Zgromadzone i udostępnione przez MRIP 
informacje mają ułatwić identyfikowanie prac i obszarów działań związanych z zagrożeniami, 
a poprzez ocenę ryzyka, umożliwić pracodawcy ustalenie priorytetowych działań i podjęcie 
decyzji, które ryzyka mogą być tolerowane, a które należy kontrolować, bądź zlikwidować. 

Do wykonania oceny wymagane jest ustalenie niebezpiecznych zdarzeń, jakie mogą po-
wstać w związku ze zidentyfikowanymi zagrożeniami oraz określenie kategorii ryzyka, czyli 
wielkości niepożądanych skutków, jakie te zagrożenia mogą spowodować. 

Oszacowanie ryzyka zawodowego można przeprowadzić w różny sposób, w zależności od 
potrzeb organizacji. Zaleca się jednak preferowanie takich metod szacowania ryzyka zawodo-
wego, których stosowanie nie wymaga wiedzy specjalistycznej i które mogą być w prosty spo-
sób wykorzystane przez osoby przeprowadzające ocenę. 

Złożoność procesu produkcyjnego węgla kamiennego oraz ilość zagrożeń naturalnych, 
technicznych i pozostałych z nim związanych, czyni proces oceny ryzyka trudnym, wymagają-
cym dostępu do dużej ilości informacji z różnych obszarów. Proponujemy zatem wykorzysta-
nie modułu do zebrania znacznej części niezbędnych informacji do oceny ryzyka w zakresie : 

lokalizacji stanowiska pracy i/lub realizowanych na nim zadań, 
osób pracujących na stanowisku, 
stosowanych środków pracy, materiałów i wykonywanych operacji technologicznych. 
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wykonywanycłi czynności oraz czasu i sposobu ich wykonywania, 
zagrożeń, które już zostały zidentyfikowane i ich źródeł, 
możliwych skutków występujących zagrożeń, 
stosowanych środków ochronnych, 
wypadków i chorób zawodowych, występujących na stanowiskach pracy, 
zdarzeń niebezpiecznych, potencjabie wypadkowych i awarii, 
wymagań przepisów prawnych i norm, odnoszących się do analizowanego stanowiska. 

Zebrane dane powinny umożliwić wykonanie oceny ryzyka nie tylko specjalistom, ale 
i przeszkolonym pracownikom, wykorzystującym informacje wynikające z ich obserwacji i z 
doświadczenia zawodowego. Wsparcie modułu MRIP powiimo skutkować bardziej wyważoną 
i wiarygodną oceną ryzyka. 

Włączenie szerszej grupy pracowników do współpracy i odpowiedzialności za bezpieczeń-
stwo podwładnych i współpracowników, to właściwy sposób wykorzystania oceny ryzyka za-
wodowego do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa. Będzie ona wówczas skutecznie spełniać 
zamierzoną flmkeję systemu zarządzania bezpieczeństwem, czyli zapewniać utrzymanie coraz 
wyższego poziomu bezpiecznych warunków pracy. Istotne jest, aby ryzyko towarzyszące róż-
nym technologiom lub czynnościom zostało oszacowane, a otrzymane wyniki były w pełni 
wystarczające do wyznaczenia jego dopuszczalności i do właściwego planowania działań ko-
rygujących i zapobiegawczych. Ocena ryzyka powinna być przygotowana i przeprowadzona 
w taki sposób, aby pomagać pracodawcy i osobom sprawującym nadzór nad pracą. Jedną z tru-
dności w oszacowaniu ryzyka jest obiektywnie trudne określenie potencjału ryzyka zawodo-
wego na stanowiskach pracy. 

Kryteria oceny ryzyka zawodowego wynikają z zastosowania określonej metody oceny ry-
zyka lub opinii ekspertów. Aby zapewnić większą obiektywność dokonywanych ocen i możli-
wość bardziej precyzyjnej oceny poziomu ryzyka w module MRIP wykorzystano zarówno 
metodę RISK SCORE, jak i sposób oszacowania według normy PN-N 18002 w skali 3 i 5-cio 
stopniowej. Zgodnie z nimi, dla każdego zagrożenia użytkownik może dokonywać oceny ry-
zyka, jednocześnie metodą Risk Score oraz według PN-N 18002, wyznaczając dopuszczalność 
ryzyka w skali 3-stopniowej i 5-cio stopniowej. Należy jednak zdać sobie sprawę z faktu, 
iż przyjęcie prostej metody oszacowania ryzyka wg PN może skutkować zwiększeniem roz-
bieżności w szacowaniu prawdopodobieństwa występowania zagrożenia. Natomiast przy za-
stosowaniu metody Risk Score przydzielenie punktów zagrożeniom określającym ryzyko, opi-
sywane przez wielu autorów jako żmudne ich wymnażanie w zakresie definiowanych składni-
ków, byłoby ułatwione, ale merytoryczne uzasadnienie w szacowaniu ryzyka, wymagać będzie 
dużego doświadczenia i odpowiedzialności. 

Opracowany komputerowy sposób ewidencji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego według 
wymienionych metod [10, 11, 12], powinien sprawić, że cały potencjał wiedzy będzie wyko-
rzystany nie do przeliczania lub akceptowania wybranych opcji lecz do skupienia się na ko-
niecznych i najprostszych rozwiązaniach. Mają one skutecznie prowadzić do poprawy warun-
ków pracy, a tym samym do bezpieczeństwa pracy. Jednakowo zidentyfikowane zagrożenia 
mogą być oceniane jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych 
z wykonywaną pracą i powodujących niepożądane skutki zdrowotne, straty materialne 
w środowisku pracy według dwóch metod. Dokonywać oceny należy z dużym wyważeniem 
skutków i prawdopodobieństwa, ponieważ nie każde zagrożenie, w warunkach pracy zakładu 
lub kopalni stanowi duże ryzyko utraty zdrowia i życia pracowników lub strat materialnych. 
Może jednak zdarzyć się odwrotnie. Szacowanie ryzyka zawodowego wykonane wymienio-
nymi metodami może skutkować wystąpieniem dużych rozbieżności. Zestawienia wielkości 
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oszacowanego ryzyka zawodowego według kategorii mogą z czasem wykształcić u pracowni-
ków umiejętność obiektywnego określania potencjału ryzyka zawodowego na stanowiskach 
pracy. Pozwoli to zobiektywizować sposób interpretacji wielkości zagrożeń, względem możli-
wych skutków ich wystąpienia oraz zasadności podejmowania działań zapobiegawczych. 

Informacje, które są istotne dla oceny ryzyka zawodowego obejmują zagrożenia powstające 
w warunkach pracy na stanowiskach, zagrożenia wypadkowe oraz zdarzenia potencjalnie wy-
padkowe. Zagrożenia te oddziałują zarówno na otoczenie stanowisk pracy, stwarzając określo-
ne stany w środowisku pracy, jak i na pracowników, którzy w nim przeb3^ają. W kopalniach 
występują zagrożenia, które pochodzą: 
- od górotworu - i są to zagrożenia naturalne, 
- od maszyn i urządzeń - i są to zagrożenia techniczne, 
- od środowiska, czyli zagrożenia czynnikami fizycznymi, chemicznymi, pyłami, 
- od łudzi, czyli zagrożenia osobowe, które powoduje sam człowiek, realizator procesu pro-

dukcyjnego. 

3. Sposób identyfikacji zagrożeń i ocena ryzyka w SWZBP 

Identyfikacja zagrożeń, z jakimi może się spotkać pracownik na swoim stanowisku pracy 
lub na obszarze kopalni (zakładu) stanowi przygotowanie do oceny ryzyka zawodowego. Dwa 
aspekty zagrożenia zawodowego wypadkowe i chorobowe, wymagają rozpoznania, scharakte-
ryzowania, a także zlokalizowania, w sensie ustalenia, jaka grupa pracowników jest na nie na-
rażona. 

Jednakże różny sposób interpretacji, różne nazewnictwo i niejednakowe określanie tych 
samych zagrożeń przez osoby dokonujące oceny ryzyka powoduje, że trudno o jednakowe 
identyfikowanie zagrożeń. Mając na uwadze różnorodność w definiowaniu zagrożeń, autorzy 
modułu opracowali sposób identyfikacji zagrożeń na podstawie ewidencjonowanych danych 
w SWZBP. Ułatwieniem w identyfikacji istniejących i potencjalnych zagrożeń do oceny ryzyka 
są rzeczywiste dane, zebrane w tej ewidencji, dotyczące danego stanowiska pracy lub grupy 
stanowisk o zbliżonej charakterystyce pracy oraz o wypadkach przy pracy na tych stanowi-/ f 

skach. Źródłem informacji w module MRIP, są dane z bazy Środowisko pracy [10, 11, 12], któ-
re wynikają z obserwacji środowiska pracy, z obserwacji wykonywanych zadań i charaktery-
styki warunków pracy na stanowiskach pracy, czyli: 

Zagrożenia ze strony środowiska pracy: 
1. lokalizacja stanowisk pracy i ich charakterystyka, 
2. liczba zatrudnionycłi osób, w tym: kobiety, mężczyźni, młodociani, 
3. sposób wykonywania czynności, 

wykonywane czynności, 
5. emitery zagrożeń i ich źródła, 
5. maszyny i urządzenia stosowane na stanowisku, 
7. pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy, 
3. zagrożenia naturalne. 

Następna grupa to zagrożenia z bazy danych Wypadki-Koszty [9, 12], w której ewidencjo-
lowane są wypadki przy pracy oraz wszystkie okoliczności i przyczyny z nimi związane. Uła-
.wieniem w identyfikacji zagrożeń wypadkowych są rzeczywiste przyczyny powstania wy-
padku na stanowisku, lub grupie stanowisk o zbliżonej charakterystyce pracy. Są one zunifi-
cowane zgodnie z wymogami Karty statystycznej wypadku w/g Rozporządzenia Ministra Pra-
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cy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2000 r. 
Zagrożenia wypadkowe: 
L przyczyny wypadków 
2. miejsca powstania wypadków - według klasyfikacji MPiPS , 
3. czynności wykonywane w trakcie zaistnienia wypadku, 
4. źródła - czynniki powodujące wypadki, 
5. wydarzenia powodujące wypadek, 
6. zdarzenia wypadkowe, awarie i ich przyczyny. 
Zagrożenia wypadkowe - branżowe ( wg klasyfikacji COIG): 
1. przyczyny ustalone przez WUG, 
2. miejsca powstania wypadku - według klasyfikacji obowiązującej w górnictwie, 
3. czynności wykonywane w trakcie zaistnienia wypadku- według klasyfikacji branżowej, 
4. przyczyny - źródła powstania wypadku w górnictwie, 
5. informacje, które pochodzą z przeprowadzanych objazdów, kontroli i audytów zarejestro-

wane w module MRIP. Celem ich jest wykrywanie jak największej liczby usterek i niepra-
widłowości, które należy usunąć lub doprowadzić do stanu zgodnego z przepisami, aby nie 
dopuścić do wypadku lub awarii. 
Dodatkowo, rejestr zagrożeń może być uzupełniany o potencjalne zagrożenia, zidentyfiko-

wane na podstawie wiedzy i doświadczenia pracowników. Uzupełnianych po analizie warun-
ków pracy, jakie mogą wystąpić na ocenianych stanowiskach pracy oraz na podstawie posia-
danych statystyk o już istniejących niebezpiecznych wydarzeniach. Wykorzystywanych rów-
nież po dokładnej analizie warunków towarzyszących kolejnym etapom zadania. 

Dla jednakowo zidentyfikowanych zagrożeń, dla stanowiska lub grupy stanowisk można 
wykonać ocenę ryzyka zawodowego metodą Risc Score lub wg PN w module MRIP [2, 3, 11, 
12]. Do wyznaczenia parametrów dopuszczalności ryzyka zawodowego dla danego zagrożenia, 
metoda Risk Score określa następujące kryteria: 

Ryzyko = Starty ludzkie x Starty materialne x Ekspozycja x Prawdopodobieństwo 

Każdemu zagrożeniu przypisuje się powyższe parametry. 
Wynikiem dla pojedynczego zagrożenia jest ocena. Suma ocen cząstkowych dla poszcze-

gólnych zagrożeń, np. czynności, jest wyświetlona w polu: Czynności i stanowi sumę wszyst-
kich ocen cząstkowych ze wszystkich wykonywanych i ocenianych czynności na wytypowa-
nych stanowiskach (rys. 3.1). Na podstawie sum cząstkowych wylicza się kategorię ryzyka, 
wartość ryzyka oraz proponuje się działania, które należy podjąć dla zminimalizowania ryzyka. 

Drugą metodą, przygotowaną do ewidencjonowania oceny ryzyka jest metoda według PN-
N 18002. Oszacowanie ryzyka polega w niej na ustaleniu: 
- prawdopodobieństwa występowania zagrożeń, 
- ciężkości szkodliwych następstw tych zagrożeń. 

W metodzie PN-N 18002 opracowany algorytm obejmuje zarówno oszacowanie w skali 
trójstopniowej jak i pięciostopniowej. Dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia na stanowi-
sku pracy, należy przypisać prawdopodobieństwo jego wystąpienia oraz ciężkość następstw. 
Program dokonuje oszacowania ryzyka w skali 3 i 5-cio stopniowej - jednocześnie (rys. 3.2). 
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Rys.3.1. Formularz modułu MRIP przedstawiający ocenę ryzyka metodą Risk Score 
Fig. 3.1. The form of MRIP module presenting the risk's assessment by the Risk Score method 
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Chodzenfe podc2d$ pracy 

rridterid^u wbuchowego 
R>. ' 'yt^^iz oddrrołow,' 
Usuwania niewypdt'OM MW w przodku 
Wierceń« st;2d^ow>ch * fęcznie 

I Nazwa rtanowiska 
Gófnd̂  tbzahowy 

yoinł- i ł r r ^w , * Sótrik slrza^cvsy 
Gótnk strzałowy 

iSüa^L ISUatMiEksp I Prawd I Ocenaj PyąwdPN iNast |Kat3 iKalS 2C03 

ki 

02-$ly-C3 
1 3 10 OJ 3 MP M M BM 
t 1 10 0,1 1 P D D 0 
3 3 1 1 8 MP '1 M BM 
1 1 0.5 0.1 0.15 P D D D 
3 3 3 0.5 13.5 P Ś S 

Stanowiska 

U ±J 
omec 

RodzS Hazwa stanosviska 
Górnik slrzahovyy 
INSTRUKTOR STRZAŁOWY 

JJ 
PtA r^cof* ItíOUR 4<hrc«y ndywd j D^arnaz«©» -»b] zapwb j ^vídk -ecte j Zasoół ¿asna < j » 

frawdopDdob(eA«twa O ^ o f C , następstw Os^'«COManie 3 O m c o w ^ n i e ^ S 
M^oprawdc^odobryí j J mała i łâ «- ^ "j-.isomałe ^ J 
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Rys.3.2. Formularz modułu MRIP przedstawiający ocenę ryzyka wg PN-N 18002 
Fig. 3.2. The form of MRIP module presenting the risk's assessment according 
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Zespół oceniający lub pracodawca decyduje, czy te zagrożenia mogą spowodować prawdo-
podobieństwo wystąpienia niepożądanych skutków zdrowotnych lub start materialnych. Nale-
ży więc podkreślić, że dla rzetelnej identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka bardzo ważną rzeczą 
jest wiedza i doświadczenie zespołów oceniających prawdopodobieństwo występowania nie-
pożądanych skutków zdrowotnych i materialnych. W ocenie ryzyka zawodowego na stanowi-
skach pracy, ważny jest również aktywny udział pracowników, którzy znają swoje stanowiska 
pracy, potrafią dostarczyć o nich wiele informacji, a równocześnie zweryfikować ryzykowne 
zachowania, które sami często powodują. Stanowi to jeden z podstawowych warunków sku-
tecznego wdrażania działań podejmowanych w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy, 

W wyniku przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego w opracowanym module MRIP, 
dwoma metodami, wszystkim zidentyfikowanym zagrożeniom przypisywane są wartości lub 
miary, które mogą służyć do porównania ocen oraz do formułowania zaleceń związanych 
z działaniami profilaktycznymi. 

Zastosowanie każdej z powyższych metod oceny ryzyka powinno umożliwić wykrycie 
wszystkich występujących i przewidywanych zagrożeń na stanowiskach pracy [5, 12]. Zasto-
sowane metody umożliwiają udział w ocenie ryzyka samych pracowników, którzy znając do-
brze swoje stanowiska pracy, dostarczają wielu cennych informacji, angażują się w rozwiązy-
wanie problemów dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w swoim miejscu pracy. Sprzyja to 
kształtowaniu właściwych postaw i zwiększa skuteczność działań w tym zakresie. 

3.1. Działania wynikające z oceny ryzyka 

Dokonywać oceny ryzyka należy po to, aby racjonahiie dobierać i stosować środki bezpieczeń-
stwa w celu zapewnienia poprawy warunków pracy oraz ochrony życia i zdrowia pracowni-
ków. Wnioski wynikające z oceny ryzyka są punktem wyjścia do podjęcia działań zapobie-
gawczych i naprawczych. Działania te powinny wynikać z obserwacji zagrożeń, jakie powstają 
w procesie pracy, jak i zagrożeń, które doprowadziły do wypadków (rys. 3.3). 

Sformułowane zalecenia, adekwatne do wskaźnika ryzyka należy przełożyć na odpowied-
nie procedury organizacyjne i technologiczne, służące ograniczeniu potencjału ryzyka na sta-
nowiskach pracy. Od skuteczności działań podjętych na tym etapie zależy całe powodzenie 
i sens oceny ryzyka. 

Jest rzeczą oczywistą, iż sama ocena ryzyka, bez działań korekcyjnych i naprawczych nie 
ma sensu. Ocena ryzyka ma służyć praktyce. Ma angażować wszystkie strony systemu pracy -
tak pracodawców, jak i pracowników, projektantów czy technologów. Powinna prowadzić do 
eliminacji zdarzeń niepożądanych oraz wytwarzania poczucia odpowiedzialności za stan bez-
pieczeństwa na wszystkich etapach procesu pracy. 

W każdej pracy występują zagrożenia stwarzające ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia. 
Jednakże wiele czyrmości o dużym początkowym ryzyku można bezpiecznie realizować, jeśli 
związane z nimi zagrożenia zostaną dobrze (i w porę) rozpoznane, a następnie zredukowane. 
Wymaga to jednak zaprojektowania i zastosowania skutecznych środków profilaktycznych. 
Nie mniejsze znaczenie ma oczywiste stwierdzenie, że zasada, iż każdy pracownik odpowiada 
za bezpieczeństwo własne i współpracujących z nim osób, powinna być nie tylko upowszech-
niona, ale na trwałe wpisana w zasady organizacji pracy. W dzisiejszej dobie, dobra kondycja, 
dobry stan zdrowia pracownika to interes nie tylko pracodawcy, ale w pierwszym rzędzie sa-
mego pracownika. 
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Rys. 3.3. Zestawienia dotyczące działań zapobiegawczycłi dla obniżenia ryzyka zawodowego 
Fig. 3.3. The breakdown concerning the preventive actions the reduction of professional risk 

3.2. Praktyczne wykorzystanie oceny ryzyka 

Po określeniu i ocenie ryzyka wystąpienia zagrożeń, należy ustalić hierarchię środków, ja-
kie należy podjąć w celu ocłirony zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa oraz sposobów kon-
troli ich wykonania i skuteczności. Przy opracowaniu planu działań profilaktycznych i napraw-
czych powinna obowiązywać pewna hierarchia postępowania. W pierwszym rzędzie należy 
rozważyć, w jaki sposób można dane zagrożenie skutecznie wyeliminować. Gdy okaże się że 
jest to niemożliwe, należy uwzględnić zasady jego ograniczenia, zgodnie z którymi środki 
techniczne mają pierwszeństwo przed organizacyjnymi, a środki ochrony indywidualnej zasto-
sować jako ostateczne [1, 7, 12]. Należy również przeanalizować, czy proponowane działania 
doprowadzą do oczekiwanego obniżenia poziomu ryzyka i czy w wyniku realizacji planu dzia-
łania nie powstaną nowe zagrożenia. Po tej analizie należy wybrać rozwiązanie bardziej opła-
calne. 

Zakres działań korygujących istniejące warunki pracy będzie jednak zawsze uzależniony od 
klasyfikacji ryzyka. Podjęcie ich wymaga przemyśleń, co oznacza, że należy: 
- sprawdzić czy zadania do wykonania są przystosowane do możliwości i umiejętności pra-

cownika, który ją wykonuje, 
- zmniejszyć możliwe skutki zagrożenia przez zastosowanie działań prewencyjnych, 
- przemyśleć sposób usunięcia zagrożenia, stosując zasadę, że najlepsze efekty daje usunię-

cie zagrożenia u źródła, 
- jeżeli zagrożenie nie może być w pełni usunięte, należy ocenić ryzyko, którego nie można 

uniknąć. 

283 



Gajos S., Małobęcki E., Rams P.: Szacowanie ryzyka zawodowego w systemie ... 

W ślad za poczynionymi krokami powinna pójść również informacja do pracowników 
o potrzebie i skuteczności planowanycłi działań, bowiem od tego zależy to, czy będą one wdro-
żone w praktyce (rys. 3.4). 
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Rys. 3.4. Zes tawienie do tyczące stref ryzyka z a w o d o w e g o 
Fig . 3.4. The b reakdown concern ing the zone of the profess iona l risk 

W systemie WLBF ogólne zalecenia są umieszczone w polu Akcja (rys. 3.1). Jeżeli jest 
wskazanie do podjęcia działań, należy przemyśleć je, z uwzględnieniem możliwości ich zasto-
sowania przez pracodawcę. Na tym etapie działań należy uwzględniać aspekty ekonomiczne, 
czyli analizę kosztów i korzyści, dla opłacalności podejmowanych działań. W praktyce, we 
wszystkich zaleceniach dotyczących ograniczenia lub zmniejszenia zagrożeń, preferuje się 
środki ochrony zbiorowej, przed środkami ochrony indywidualnej. Ma to na celu zabezpiecze-
nie większej liczby pracowników, a nie tylko pojedynczą osobę. Zastosowanie ochron zbioro-
wych wymaga jednak znacznych nakładów inwestycyjnych. 

Wiele działań, które mogą w znaczący sposób przyczynić się do eliminacji zagrożeń, a tym 
samym do zmniejszenia ryzyka wystąpienia niepożądanych skutków i strat materialnych to 
działania organizacyjne lub właściwe instrukcje bezpiecznej pracy. Są one na ogół najmniej 
kosztowe, jednak wymagają konsekwencji w ich wprowadzaniu. Mimo, że towarzyszy im brak 
powszechnej akceptacji, to jednak odznaczają się one wysoką skutecznością. Dotychczas nie 
prowadzono ewidencji skutecznych działań organizacyjnych dla zmniejszenia zagrożeń zawo-
dowych. Praktyka wskazuje, iż coraz częściej właśnie procedury mają dużą skuteczność 
zmniejszania zagrożeń, przy relatywnie najmniejszych kosztach. Równocześnie, praktyka 
wskazuje na fakt, że powinny być one pisane językiem prostym, zrozumiałym i wolnym od 
nadmiernego sformalizowania. 
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4. Wnioski 

- Wprowadzenie powszechnego obowiązku informowania pracowników o ryzyku zawodo-
wym, to obowiązek pracodawcy i podstawa do tego, by troską o poziom bezpieczeństwa 
pracy obarczać nie tylko pracodawców, ale i samych pracowników. Wiąże się to z koniecz-
nością analizy, oceny i kontroh ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy. 

- Cykliczne przeprowadzanie oceny oraz kontrola ryzyka staje się jednym z podstawowych 
regulatorów efektywności systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy. 

- Celem opracowanego moduhi MRIP było wprowadzenie jednolitego sposobu identyfikacji 
zagrożeń dla oceny ryzyka zawodowego w kopalniach KHW S.A. Pozwoh to na usyste-
matyzowanie postępowania przy wykonywaniu oceny ryzyka oraz na podjęcie efektywnych 
działań profilaktycznych, ukierunkowanych na minimalizację sti-at ludzkich i materialnych 
z tytułu występowania niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą oraz dzia-
łań naprawczych. 

- Zastosowanie modułu MRIP umożliwia pozyskanie informacji (parametrów) opisujących 
warunki środowiskowe o bardzo wysokim stopniu wiarygodności niezbędnych przy ocenie 
ryzyka. 

- Do oceny ryzyka zawodowego zastosowano algorytm dla metody Risk Score i PN-N 
180002, czyli te, które nie wymagają zbyt wysokich kwalifikacji zespołu oceniającego 
z zakresu danej problematyki. Umożliwiają one wykonanie oceny przez przeszkolonych 
pracowników, wykorzystując do tego celu informacje o ich subiektywnych odczuciach wy-
nikających z obserwacji, z ich doświadczeń zawodowych i ich intuicji zawodowej. Jednak-
że osoby, które wchodzą w skład zespołu oceniającego powinny posiadać odpowiednie 
kwalifikacje, a w szczególności: 
a) znać i rozumieć przyjęte zasady i kryteria oceny, 
b) umieć poprawnie zastosować je w praktyce, 
c) dostrzegać sytuacje, w których nie potrafią poprawnie ocenić ryzyka i potrzebują po-

mocy specjalistów, 
d) wskazać możliwe środki eliminacji lub ograniczenia ryzyka, 
e) umieć ocenić skuteczność zastosowanych środków profilaktycznych. 
Dla wszystkich ocenianych stanowisk zastosowano jednakową procedurę postępowania 
i wzór umożliwiający jednoznaczne komunikowanie się w tym zakresie. 
Wyznaczenie stref ryzyka powinno wskazać pracodawcy, gdzie i jakie środki należy zasto-
sować, by zminimalizować ryzyko do poziomu uzasadnionego i świadomie akcepto-
wanego. Mimo, że wyeliminowanie z procesu pracy utraty życia lub zdrowia jest bardzo 
kosztowne i praktycznie w pełni niemożliwe do osiągnięcia, to zastosowanie metod i środ-
ków redukujących ryzyko pozwala na znaczne obniżenie jego wielkości. Każda redukcja 
ryzyka jest satysfakcjonująca, nawet jeśli w jej wyniku nie został uzyskany poziom pełnego 
bezpieczeństwa pracy. 
Główne zadania systemowego ujęcia oceny ryzyka polegają na optymalnym podwyższeniu 
organizacji pracy, co w zasadniczy sposób powinno zwiększyć skuteczność działań zmie-
rzających do poprawy bezpieczeństwa pracy. 
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Estimation of the professional risk in computer system supporting work 
safety in KHW S.A. Coal-Mines 

Abstract 

The paper includes data, which as a part of the system supporting work safety control are 
required to assess the work safety system is effectively introduced in a plant covered by the 
above - defined system. The most significant attention is required in obtaining the return in-
formation about the effectiveness of making rectify actions. One should expect that using of 
the represented module MRIP shall support the employer in his endeavours to obtain the effec-
tive protections actions. Further on, it should facilitate risk prevention prior to any negative oc-
currence, which shall result in the measurable economic profits. 

Recenzent: dr inz. Andrzej Hebda 

286 



Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
Podziemnej 2003, str.287-304 

Zdzisław GIL 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 

Modele jakościowe i ilościowe ryzyka w górnictwie 

Słowa kluczowe 

ryzyko - antyryzyko - potencjalne szkody - efektywność antyryzyka 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono modele jakościowe i ilościowe ryzyka, jakie występuje w gór-
nictwie i określono 14 rodzajów lyzyka ze względu na źródła jego pochodzenia oraz kierunki 
możliwych konsekwencji . W szczególności omówiono ryzyko wypadkowe, czyli ryzyko 
w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, modelach ilościowych przedstawiono dwa modele staty-
styczne, jeden model sieci neuronowych i dwa modele matematyczne. Wśród tych 5 modeli 3 
stanowią oryginalną koncepcję autora, a 2 są próbą adaptacji modeli już istniejących w innych, 
poza górniczych dziedzinach zastosowań (model ubezpieczeniowy i model sieci neurono-
wych). 

l . Wstęp 

Ryzyko nie jest definiowane jednolicie. Jedni autorzy uważają je za prawdopodobieństwo 
pojawienia się niekorzystnego zdarzenia, inni za zespół uwarunkowań sprawiających, że nor-
malna praca systemu wychodzi poza granice stabilności, jeszcze inni upatrują je jako czynnik 
świadomościowy, obligujący do niekonwencjonalnych zachowań w obliczu niespodziewanego 
lub słabo rozeznanego niebezpieczeństwa. 

Słowo „ryzyko" inżynier górnik na ogół rozumie jako prawdopodobieństwo zdarzenia się 
wypadku, grożącemu zdrowiu lub życiu osób pracujących w kopalni. 

To samo słowo ekonomista rozumie zwykle jako semiodchylenie standardowe (ujemną 
wartość odchylenia standardowego) rozkładu prawdopodobieństwa od jego wartości oczeki-
wanej, czyli o ile przeciętnie odchylają się możliwe wyniki od oczekiwanego zysku dla gracza 
giełdowego lub towarzystwa ubezpieczeniowego. Dla bankowca lub polityka ryzyko jest naj-
częściej utożsamiane z niebezpieczną sytuacją, z której trzeba znaleźć - akceptowane przez 
ogół - pozytywne wyjście. Zarządzanie ryzykiem jest dla ekonomisty grą gracza doświadczo-
nego, posiadającego dużą sumę aktywów (pieniędzy, papierów wartościowych), z graczami nie 
dysponującymi takimi atutami. Dlatego gracz uprzywilejowany oczekuje wygranej. Tak jak na 
Drzykład na giełdzie (zarządzanie portfelem papierów wartościowych) lub w ubezpieczeniach 
;kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe osiąga zyski, bo jego suma wypłat jest mniejsza od sumy 
Dobieranych składek ubezpieczeniowych). W tym sensie słowo „zarządzanie ryzykiem" jest 
A ł̂aściwe dla gracza uprzywilejowanego, który zdobywa dochody dzięki stratom graczy nie-
jprzywilejowanych. 
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W przypadku ryzyka wypadkowego w górnictwie trudno jest mówić o zarządzaniu ryzy-
kiem w powyższym sensie, (na wypadkach nikt nie zyskuje i żaden gracz nie wygrywa - wszy-
scy tracą). Wtedy można mówić o zarządzaniu antyryzykiem, którą to nazwę wprowadziłem 
w pracy „Zarządzanie ryzykiem i antyryzykiem w działalności gospodarczej i społecznej" [3^. 
Antyryzyko jest zespołem przedsięwzięć pozwalających graczowi nieuprzywilejowanemu 
minimalizować własne straty, jeżeli musi on podjąć grę z przeciwnikiem silniejszym albo grę 
z naturą, z czym zazwyczaj mamy do czynienia w gospodarce. Inną formą zarządzania 
antyryzykiem jest niedopuszczenie do powstania niebezpiecznej sytuacji oraz podniesienie 
poziomu odporności bronionego systemu. Zarządzanie antyryzykiem to systemowe zasady 
takiej gry, czyli scenariusze postępowania wobec zagrożenia (strategia, profilaktyka, 
monitoring, analiza strat i możliwości ich pomniejszania, informatyczne bazy danych oraz 
opcjonalne modelowanie statystyczne i matematyczne). 

Podobne problemy z ryzykiem jak górnictwo mają banki oraz firmy kapitałowe. Znany 
w brytyjskim środowisku bankowym i prawniczym R. Kendall w książce „Zarządzania ryzy-
kiem dla menadżerów" [7] postuluje powołanie w firmach, w których istnieje wysoki poziom 
ryzyka, Agend Zarządzania Ryzykiem (AZR). 

W firmach brytyjskich i amerykańskich już takie AZR-y działają i dzięki nim ryzyko jest 
tam pomniejszone. W AZR-ach skupiony jest aparat monitoringowy, analityczny i decyzyjny, 
ściśle współpracujący z Zarządem Firmy. Podobnie R. Patterson [12], analityk bankowy, 
wprowadza około 20 rodzajów lyzyka bankowego i podaje zasady ich minimalizacji. Ten spo-
sób podejścia wydaje się być korzystny również dla górnictwa i znajdzie swoje miejsce w dal-
szej części artykułu. 

W przypadku górnictwa odpowiednikiem AZR-ów byłby GAZAR-y (Górnicze Agendy Za-
rządzania Antyryzykiem). Ich istnienie mogłoby nie tylko redukować potencjalne ryzyko, ale 
również poprawić zarządzanie w kopalniach i spółkach węglowych. Do takiego wniosku do-
chodzi też G. Sleziak [13], który w artykule o przyczynach powodujących przejście górnictwa 
australijskiego z ekstensywnej na intensywne metody produkcji i zarządzania wymienia jako 
edną z podstawowych właśnie analizę ryzyka, jego monitorowanie i systemowe metody za-

rządzania jego minimalizacją. 

2, Pojęcie ryzyka 

Słowo „ryzyko" wywodzi się z języka włoskiego „risieare" to znaczy „mieć śmiałość", 
a więcej, dokonywać wyboru, a nie czekać biernie na zbliżające się nieszczęście. Zarządzanie 
ryzykiem jest więc aktem świadomościowym (decyzyjnym). Statystyka jest tutaj narzędziem 
pozwalającym ocenić nasze decyzje na odpowiednim poziomie wiarygodności, że takie nie-
bezpieczeństwo wystąpi. 

Z ryzykiem wiąże się niepewność (zaskoczenie) lub zdziwienie. Pojęcia te rozróżnia mię-
dzy innymi R. Patterson [12]. To, co określamy słowem zaskoczenie, jest nieprzewidywalne, 
prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zdarzenia jest bardzo małe, a odpowiednich badań 
statystycznych nie prowadzi się. Badania statystyczne przeprowadzamy w tych kierunkach, 
z których spodziewamy się nadejścia niebezpieczeństwa. Jeśli dane zdarzenia nadejdzie, może 
wywołać nasze zdziwienie, ale zaskoczeniem już nie jest. Badania statystyczne przeprowadza 
się dla określenia prognoz zdarzeń a więc „o oświetlenie" pewnego obszaru niepewności. 
Wówczas możliwe staje się określenie rodzaju zmiennych losowych, ich rozkładów prawdo-
podobieństwa oraz wartości średnich i odchyleń standartowych. 
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Zarządzanie ryzykiem jest systematycznym radzeniem sobie z różnymi rodzajami ryzyka 
poprzez zbudowanie i wykorzystanie odpowiednich modeli jakościowych 
i ilościowych opisujących parametry systemu, jego cele strategiczne i strukturę organizacyjną, 
zasoby ludzkie i systemy organizacyjne [12]. Podobnie można określać zarządzanie antyryzy-
kiem, z tą różnicą, że zarządzanie ryzykiem dotyczy na ogół spraw finansowych i zostało 
wprowadzone przez ekonomistów m.in. dla podkreślenia roli menadżera, którego decyzje mo-
gą przynosić zyski, nawet w obliczu zdarzeń negatywnych, w przeciwieństwie do czego anty-
ryzyko jest systematycznym radzeniem sobie z niebezpieczeństwami, tak aby do nich nie do-
puścić lub w maksymalnym stopniu zmniejszyć ich potencjalne negatywne skutki. 
Jeżeli zagrożenie ma charakter pozaekonomiczny (na przykład ekologiczny lub społeczny) 
wtedy decydent nie kalkuluje tak jak gracz giełdowy („wchodzę w to ryzyko, bo mi się to mo-
że opłacać"), ale zmuszony jest podjąć wyzwanie zewnętrzne czyli opracować własną, wła-
ściwą dla danego rodzaju zagrożenia, strategią antyryzyka (wobec zagrożenia egzogenicz-
nego). 

W górnictwie mamy zazwyczaj do czynienia zarówno z zarządzaniem ryzykiem (finanse, 
martekting) jak i antyryzykiem (wypadki, ekologia, problemy społeczne). Niekiedy te same 
rodzaje zagrożeń raz podlegają zarządzaniu ryzykiem (jeśli dominujemy nad nimi), a raz -
zarządzaniu antyryzykiem (jeśli jesteśmy zmuszeni im przeciwdziałać). Tak jest na przykład 
z ryzykiem wypadkowym: ryzykiem jest sytuacja, kiedy na przykład obniżamy ceny, aby zdo-
być nowy rynek, a antyryzykiem - kompleks działań dla zachowania rynku dotychczasowego. 

Dla poglądowego przedstawienia dotychczas przeprowadzonej analizy oraz określenia 
miejsca i kierunków działania decydenta działającego w warunkach ryzyka pomocny jest 
schemat przedstawiony na rysunku 2.1. 

Oznaczenia: 
ai 
0.2 
51 

Qi 

52 
Q2 
DRAR (i) 
I 
PR 

PAR 
WO 
MR 
MS 
N-
N^ 
SZR 
SAR 
DX 
DY 

- zbiór zdarzeń przypadkowych posiadających znamiona ryzyka endogenicznego 
- zbiór zdarzeń przypadkowych posiadających znamiona ryzyka egzogenicznego 
- suma strat, jakie możemy ponieść, jeśli wśród zdarzeń 0.1 przeważą zdarzenia 

niekorzystne 
- suma dochodów, jakie możemy osiągnąć, jeżeli wśród zdarzeń i21 przeważą zdarzenia 

korzystne 
- suma potencjalnych szkód spowodowanych zdarzeniami ze zbioru Q.2 
- redukcja strat S2 w wyniku podjęcia działań antyryzyka 
- decydent zarządzający ryzykiem i antyryzykiem 
- szczebel kompetencji DRAR (i) 
- przestrzeń ryzyka 
- przestrzeń antyryzyka 
- wartość oczekiwana w rozkładzie prawdopodobieństwa 
- miara ryzyka 
- miara sukcesu 
- niepewność dotycząca niespodziewanych niebezpieczeństw 
- niepewność dotycząca niespodziewanych szans 
- strategie desydenta DRAR (i) wobec ryzyka (zarządzanie ryzykiem) 
- strategie decydenta DRAR (i) wobec antyryzyka (zarządzanie antyryzykiem) 
- decyzje o wejściu w przestrzeń ryzyka 
- decyzje o wszczęciu działań antyryzyka 
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Q l 

SI 

DX(i) 

DY(i) 

S2 

Q2 

Rys 2.1. Decydent w przestrzeni ryzyka i antyryzyka 
Fig. 2.1. Decisive person in the risk and antirisk's space 
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Decydentem DRAR (i) może być górnik pracujący na dole (DRAR(l)), sztygar 
(DRAR(2)), dyrektor kopalni (DRAR(3)) lub inna osoba posiadająca kompetencje decyzyjne. 

W przypadku górnika będzie to troska o własne zdrowie i życie, o bezpieczeństwo kolegów 
pracujących z nim razem, troska o zachowanie zatrudnienia i godziwe wynagrodzenia. Jego 
decyzją DX (1) o wyjście w przestrzeń ryzyka PR jest decyzja o zatrudnieniu w kopalni, co jest 
aktem dobrowolnym, czynionym ze świadomością niebezpieczeństw związanych z tym zawo-
dem. 

Decydent DRAR (2) obok decyzji o charakterze osobistym DX (1) podejmuje decyzje DX 
(2) właściwe dla jego kompetencji zawodowych, a między innymi o nadzorowanie wykonywa-
nia przepisów BHP przez górników, właściwe warunki pracy, ostrzeganie przed niebezpie-
czeństwem itp. W warunkach zagrożenia podejmuje też decyzje DY (2). 

Im wyższy stopień kompetencji posiada dany pracownik, tym większy jest jego udział 
w decyzjach DY (i). Kierownictwo kopalni ponosi odpowiedzialność moralną, prawną i finan-
sową zarówno za decyzje dotyczące ryzyka endogenicznego (za korzystną relację strat SI do 
dochodów Ql) , jak i egzogenicznego (za minimalizację różnicy S2 - Q 2). 

Na rysunku 2.1 zaznaczono ponadto, że przestrzeń ryzyka jest dobrze określona (jest tam 
rozkład prawdopodobieństwa, który powstał z analizy i obserwacji wielu przypadków podob-
nych, zrealizowanych wcześniej). Natomiast przestrzeń antyryzyka cechuje się niewielkim 
rozeznaniem probabilistycznym, czemu odpowiada tylko pojedynczy punkt. 

3, Źródła i natura ryzyka 

Ze względu na pochodzenie zdarzeń zawartych w zbiorach Q1 i Q2, zaznaczonych 
na rysunku 2.1, ryzyko można podzielić na: 

medyczne, 
- ekonomiczne, 
' geologiczne, 
- ekologiczne, 
- technologiczne. 

Źródła ryzyka o charakterze medyczn3an godzą w zdrowie lub życie górników. Są to naj-
częściej wypadki lub choroby zawodowe. 

Źródła ekonomiczne stwarzają zagrożenie zmniejszenia zarobków lub utraty pracy. 
Źródła społeczne to możliwość manifestowanego społecznego niezadowolenia lub skutki 

wcześniejszego powstania obszarów biedy i niezaradności. 
Źródła geologiczne to zagrożenie wybuchem metanu, pyłu węglowego, ruchów górotworu, 

możliwość powstania pożarów, ulatniania się tlenku węgla itp. 
Źródła ekologiczne to zagrożenia dla atmosfery, wody, gleby, powstawanie szkód górni-

czych i uciążliwości wywoływane palącymi się odpadami poeksploatacyjnymi. 
Źródła technologiczne to skłonność maszyn i urządzeń do awarii i wypadków. 
Wymienione źródła nie są niezależne. Na przykład źródła technologiczne lub geologiczne 

stają się przyczyną ryzyka o charakterze medycznym (atakują zdrowie lub życie ludzi). Podob-
nie ryzyko o charakterze ekonomicznym bywa przyczyną ryzyka społecznego. Do natury ry-
zyka należy jego narastanie. Jeśli proces ten odbywa się bez przeciwdziałania z naszej strony, 
to zwykle system, którym zarządzamy, ulega destabilizacji lub unicestwieniu. Rozwój zjawisk 
ryzyka przebiega najczęściej w czterech kolejnych fazach: 
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- w fazie utajnionej 
- w fazie jawnej, ale jeszcze nie katastrofalnej, kiedy jest możliwość jego neutralizacji, 
- w fazie katastrofy, kiedy nie ma możliwość jego neutralizacji, ale jest możliwe zmniejsze-

nia potencjalnych strat 
- w fazie pokatastrofalnej, kiedy ujawniają się jego skutki wtórne. 

Faza utajniona wymaga precyzyjnych technik monitoringu. Wykrycie zagrożenia w tym 
okresie pozwala na względnie tanią jego neutralizację. Kosztowny może być natomiast sam 
monitoring. 

Faza druga wymaga szybkiego podjęcia działań antyryzyka i sprecyzowania scenariuszy 
dalszego działania, jeśli zespół działań profilaktycznych nie przyniesie oczekiwanych skutków. 

Faza trzecia wymaga podjęcia działań ratowniczych przeprowadzonych na ogół za pomocą 
zasobów wewnętrznych jak i zewnętrznych. Jest to działanie niemal zawsze droższe niż moni-
toring i profilaktyka w fazie pierwszej i drugiej, a jego efekty mniejsze. Ponadto w fazie tej 
trzeba dbać o nienarastanie ryzyka wtórnego, czyli o profilaktykę fazy czwartej. 

Faza pokatastrofalna to antyryzyko zwrócone przeciwko wielorakim aspektom ryzyka 
wtórnego oraz odbudowa systemu po katastrofie (czyli przywrócenie mu dawnej sprawności). 

Im działania antyryzyka będą skuteczniejsze we wcześniejszych fazach jego narastania, 
tym straty ludzkie, ekonomiczne i społeczne w fazie katastrofalnej i pokatastrofalnej będą 
mniejsze. 

4. Rodzaje ryzyka 

Tworząc informatyczną bazę danych, obejmującą całokształt zarządzania ryzykiem, warto 
wymienić wszystkie jego rodzaje, jako oddzielne opcje. 
Do najważniejszych rodzajów ryzyka w górnictwie można zaliczyć: 

ryzyko wypadkowe, 
- ryzyko chorób zawodowych, 

ryzyko marketingowe, 
- ryzyko finansowe, 
- ryzyko społeczne, 
- ryzyko polityczne, 
- ryzyko moralne, 
- ryzyko prawne, 
- ryzyko geologiczne, 
- ryzyko ekologiczne, 
- ryzyko technologiczne, 
- ryzyko społeczne wtórne, 
- ryzyko ekologiczne wtórne, 
- ryzyko alternatywne. 

Ryzyko wypadkowe stanowi zespół czynników, które mogą prowadzić do kalectwa lub 
utraty życia pracujących w tych warunkach ludzi. Czynniki te to wybuchy metanu, pyłu wę-
glowego, pożary, tąpnięcia, emisja gazów i czynniki technologiczne (kombajny, kolejki, taś-
mociągi). 

Ryzyko chorób zawodowych stanowi zespół czynników prowadzących do utraty zdrowia 
w wyniku specyficznych warunków pracy pod ziemią (pył węglowy, woda, dhigotrwały brak 
naturalnego światła, przeciągi itp.). 
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Ryzyko marketingowe powodują wyniki prowadzące do kurczenia się lub utraty rynków 
węgla (krajowych i zagranicznych). Czynnikami tymi są: spadek energochłonności przemysłu 
i budownictwa, konkurencja ze strony innych nośników energii, konkurencja węgla zagranicz-
nego, likwidacja części mocy produkcyjnych energochłonnych gałęzi produkcji. 

Ryzyko finansowe w3Avołuje czynniki prowadzące do zadłużenia kopalń wobec innych 
firm, groźby utraty płynności finansowej itp. 

Ryzyko społeczne to niebezpieczeństwo wystąpienia wybuchów społecznych, (strajków, 
demonstracji). 

Ryzyko polityczne to groźba likwidacji górnictwa w wyniku krótkowzrocznych i pochop-
nych decyzji politycznych, argumentowanych rosnącym zadłużeniem się tej branży wobec 
Skarbu Państwa. 

Ryzyko moralne to możliwość nadużywania dotacji budżetowych w nadziei, że górnictwo 
musi istnieć, bo jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego kraju. 

Ryzyko prawne to możliwość odpowiedzialność prawnej osób z kierownictwa kopalni za 
wypadki i niegospodarność. 

Ryzyko geologiczne to wypadkogenne warunki geologiczne złoża (głęboko zalegające po-
kłady, metan, podatność na tąpnięcia). 

Ryzyko ekologiczne to możliwość wystąpienia szkód górniczych oraz zanieczyszczeń po-
wietrza, wody i gleby związanych z wydobyciem węgla oraz jego późniejszym spalaniem. 

Ryzyko tecłmologiczne to awaryjność maszyn i urządzeń górniczych oraz możliwość spo-
wodowania przez nie wypadków. 

Ryzyko wtórne społeczne to możliwość wystąpienia obszarów biedy i chronicznego bezro-
bocia na terenach zamieszkałych przez górników. 

Ryzyko wtórne ekologiczne to utrwalone negatywne zjawiska ekologiczne towarzyszące 
produkcji górniczej, w szczególności wiele lat płonące hałdy, długoletnie pożary nie w pełni 
wybranych pokładów, zapadające się powierzcłmie gruntów nad wyrobiskami górniczymi itp. 

Ryzyko alternatywne to domniemanie, że brak aktywności wobec pojawiających się czyn-
ników ryzyka lub ucieczka z miejsca ich występowania spowoduje samoistną ich neutralizację, 
przejęcie odpowiedzialność przez kogoś innego i uniknięcie odpowiedzialności własnej. Przy-
jęcie takiej postawy (która w psychologii nazywa się znieruchomieniem) jest również ryzy-
<iem i naraża daną osobę na odpowiedzialność prawną oraz finansową za brak podjęcia dzia-
ań, które w danych warunkach były konieczne. 

5. Zasady zarządzania ryzykiem i antyryzykiem 

Analizą i redukcją ryzyka zajmują się naukowcy różnych dyscyplin wiedzy, a w szczegól-
lości ekonomiści, inżynierowie, politolodzy, wojskowi i lekarze. Dla naszych rozważań naj-
stotniejsze są osiągnięcia pierwszych dwóch wymienionych grup. 

W analizie ryzyka ekonomiści podejmują zazwyczaj następujące kierunki działań: 
pozyskiwanie potrzebnej informacji oraz jej kupno, 
scenariusze redukcji ryzyka, 
transfer ryzyka. 
Informacje to wiadomości lub komunikaty, które są istotne dla podejmowania decyzji. In-

brmacje są prawdziwe lub nie, precyzyjne lub rozmyte, wnoszą coś nowego lub nie, są spójne 
ub cząstkowe, wyczerpujące lub niepełne. W tym sensie można mówić o poziomie użyteczno-
ci lub jakości informacji w odniesieniu do naszych potrzeb. 
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informację można zdobyć bezpłatnie, albo kupować ją od ekspertów lub informatorów 
(najczęściej ankieterów). Informacja zmniejszają niepewność, a w konsekwencji pozwala le-
piej zarządzać systemem w warunkach ryzyka. 

Część ekonomistów zajmujących się ryzykiem traktuje informację jako towar [8] posiada-
jący swoją wartość (cenę zakupu informacji) oraz wartość użytkową (poziom użyteczność dla 
nabywcy). 

Redukcja ryzyka polega na lepszej alokacji posiadanych środków niż nasi konkurencji, co 
szczególnie ujawnia się na giełdzie. Posiadając więcej użytecznych informacji można osiągnąć 
większe dochody niż działający w większej niepewności konkurenci. 

Zakup informacji można oceniać w kategoriach zysku. Użyteczne są do tego również mo-
dele matematyczne matematyki finansowej opracowane przez W. F. Sharpa i H. M. Marko-
witza [8]. Modele te sprowadzają się do określenia sposobów maksymalizacji zysku na gieł-
dzie papierów wartościowych przy założonej stopie ryzyka. 

Inną opcją minimalizacji ryzyka jest jego transfer na ubezpieczyciela czyli przeniesienie 
naszego ryzyka na inny podmiot - jako asekurację. 

Podejmując decyzję o ubezpieczeniu godzimy się płacić określoną składkę niezależnie od 
tego, czy zdarzy się nam nieszczęście czy nie. W przypadku pracy bezwypadkowej nasze pie-
niądze (suma składek ubezpieczeniowych) są dla nas stracone. Otrzymują je jako odszkodowa-
nie ci, którzy ponieśli szkody objęte ubezpieczeniem oraz towarzystwo ubezpieczeniowe jako 
dochody własne. W razie wypadku (który zdarza się rzadko, ale zazwyczaj jest fmansowo 
dotkliwy) możemy liczyć, że dzięki ubezpieczycielowi nadal zachowamy płynności finansową. 

W górnictwie dominuje ryzyko egzogeniczne. Odpowiednimi modelami mającymi na celu 
jego minimalizację są modele zarządzania antyryzykiem. Dominujące znaczenie ma w nich 
wiedza inżynierska i informatyczna, które łączy metodologia systemowa. 

» 

W modelu L. P. Jennergrena i R. L. Keeny ego „ryzyko" odnosi się do poważnych konse-
kwencji ujemnych, których częstość pojawiania się jest niewielka [6]. 

Te ujemne skutki to najczęściej utrata zdrowia lub życia ludzkiego lub awarie urządzeń, 
czego następstwem są poważne straty materialne. 

Ci sami autorzy [6] w analizie ryzyka wyróżniają dwa etapy: szacowanie ryzyka oraz ocena 
jego akceptowalności. Pierwszy polega na identyfikacji możliwych niepożądanych skutków 
pewnych zdarzeń i przypisaniu im prawdopodobieństw pojawiania się (na ogół prawdopodo-
bieństw subiektywnych). Metodą analityczną jest tutaj drzewo zdarzeń i drzewo błędów, po-
nieważ wypadki na ogół powstają w wyniku zaistnienia ciągu niepomyślnych okoliczności 
i błędnych ocen. Drugi etap analizy (ocena akceptowalności ryzyka) polega na społecznej oce-
nie, czy dane ryzyko jest małe, czy duże, w stosunku do ryzyka tego samego rodzaju, które już 
wielokrotnie się pojawiło (jest to metoda akceptowalności ryzyka na podstawie preferencji 
ujawnionych). 

Inną metodą oceny akceptowalności ryzyka, podaną przez tych samych autorów [6], jest 
analiza ryzyka i korzyści. Polega ona na sporządzeniu wszystkich niepożądanych skutków 
projektu, oszacowanie prawdopodobieństw ich występowania, obliczeniu strat wywołanych 
tymi skutkami oraz obliczeniu wartości oczekiwanej straty związanej z całym projektem, jako 
sumy iloczynów strat związanych z poszczególnymi skutkami przez prawdopodobieństwo ich 
wystąpienia. Ocenia się, że jeśli miara korzyści przewyższy odpowiednie miary niepożądanych 
skutków, to projekt powinien być zaakceptowany przez społeczeństwo. 

Podobny sposób rozumowania stosuje Z. T. Niczyporuk [10]. Wprowadza pojęcie „ryzyko 
tolerowane" ograniczając je od góry progiem ryzyka niedopuszczalnego, a od dołu progiem 
ryzyka akceptowalnego. Następnie dzieli wypadki przy pracy na lekkie, ciężkie, śmiertelne 
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i śmiertelne zbiorowe. Progami ryzyka niedopuszczalnego i ryzyka akceptowanego są wtedy 
odpowiednio: 10"^ 10'^ 10"'̂  oraz 10"^ 10'^ 10'^ 10" .̂ Pomiędzy tymi progami mieszczą 
się przedziały, które w modelach matematycznych stanowią obszar występowania zmiennych 
decyzyjnych. Poniżej przyjętych progów nie ma ryzyka, powyżej - prawdopodobieństwo kata-
strofy jest wysokie, a odbiór społeczny jej wystąpienia - bardzo negatywny. Dlatego trzeba 
wycofać się - możliwie najwcześniej - z zamierzonego przedsięwzięcia albo znacznie zwięk-
szyć nakłady na bezpieczeństwo w tym obszarze, 

Z kolei J. Makówka [9] podaje, że maksymalny poziom ryzyka akceptowalnego społecznie 
wynosi lO"'*, a poziom ogólnie tolerowanego ryzyka zawodowego - 10'^. Poziom ryzyka 
śmierci górników nie różni się istotnie od mnych grup zawodowych, niemniej istotne jest, aby 
wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, ten poziom ryzyka minimalizować. Zarówno Z. T. Niczy-
poruk jak i J. Makówka w swoich modelach podają sposoby tej minimalizacji. 

G. Sleziak [13] upatruje w analizie ryzyka istotny generator zmian w górnictwie australij-
skim, które z ekstensywnego sprzed 20 lat przekształciło się w intensywne (od około 10 lat). 
Analiza ta doprowadziła do zmian w przepisach górniczych, ich ujednolicenia i zintegrowania. 
Z całym tworzonym wtedy systemem zarządzania i samoregulacji. Doprowadziło to do wyraź-
nej poprawy efektywności produkcji całej branży, a tani węgiel australijski, pomimo znacznej 
geograficznej odległości, jest konkurencyjny dla węgla polskiego w krajach Unii Europejskiej. 

Zagadnienie profilaktyki przeciwwypadkowej podejmuje J. Hansel [5], wprowadzając po-
ęcie nadmiarów bezpieczeństwa. Autor rozróżnia 12 ich rodzajów i wykazuje, że za ich po-
nocą można osiągnąć wymagany poziom bezpieczeństwa dowolnego obiektu tecłmicznego. 

Z kolei ryzyko autor określa jako iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanego 
zdarzenia i miary jego skutków. 

W pracach o sposobach minimalizacji ilości i skutków wypadków pojęcie „ryzyko" nie 
zawsze jest definiowane i nie zawsze używane. Zastępuje je wówczas słowo „zagrożenie". Tak 
est na przykład w artykule N. Szlązaka [14] omawiającym wpływ odmetanowania kopalni na 
zwiększenie bezpieczeństwa robót podczas prac likwidacyjnych. Z powyższej prezentacji wi-
iać, że ryzyko nie jest rozumiane jednolicie - nawet w obrębie tej samej dyscypliny nauki, 
siiemniej jego określenie oraz praktyczne konsekwencje danego ujęcia wnoszą istotne ele-
nenty do rozszerzenia zbioru reguł zarządzania w warunkach nietypowych, a w szczególności 
)urzliwych, które omawia twórca nowoczesnych reguł zarządzania - amerykański ekonomista 
^ Drucker [l . 

Wymienione wcześniej 14 rodzajów ryzyka na ogół nie stanowią opcji równoległych, ale 
vystępują w systemie pewnych łańcuchów ze sprężeniami zwrotnymi. Na przykład opanowa-
ne ryzyka wypadkowego i ryzyka martekingowego niweluje przyczyny powstania ryzyka 
inansowego i społecznego. Pomocnym narzędziem w sferze instytucjonalnej może być po-
vołanie Górniczych Agend Zarządzania Antyryzykiem, A w sferze analiz i wspomaganiem 
ecyzji - komputerowa baza danych. 

W pracy A. Lipowczana [11] podane są zasady funkcjonowania komputerowego programu 
wspomagającego działanie działów BHP, którego opcje zawierają akty prawne, charakterystyki 
iczbowe i graficzne stanowisk pracy oraz bazy liczbowe zjawisk wcześniej zarejestrowanych 

odpowiadającymi im programami zjawisk przyszłych. Dzięki temu decyzje osób odpowie-
zialnych za bezpieczeństwo mogą być szybsze i uwzględnić więcej uwarunkowań niż może 
apamiętać pojedyncza osoba. 

Autor twierdzi że tam, gdzie odpowiednia baza informatyczna funkcjonuje, tam ilość wy-
adków zmniejszyła się w stosunku do stanu wcześniejszego. 
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Podobne bazy danych mogą istnieć dla wymienionych 14 rodzajów ryzyka, a sprężenia 
pomiędzy nimi powinny być opracowane przez właściwą dla danej kopalni Górniczą Agendę 
Zarządzania Antyryzykiem. 

6. Modele statystyczne i model sieci neuronowych. 

6.1. Model gwiazdowy 

W pakiecie Statgraphics, w procedurze Star Symbol Plot (STAR), można otrzymywać wy-
kresy wielokątne typu „gwiazda", wizualizując każdą obserwację statystyczną, składającą się 
z wielu cech. Każda obserwacja wieloparametrowa jest portretowana w postaci osobnego ry-
sunku. Wtedy można porównywać podobne przypadki, albo śledzić ciąg zmieniających się 
w czasie cech tego samego zjawiska. 

W przypadku ryzyka wypadkowego typowym wykresem gwiazdowym może być rysunek 
6.1, charakteryzujący ryzyko od strony wejścia, czyli portretujący jego przyczyny. 

Oznaczenia: 
Xl 

X2 

X3 

X4 

X3 Xl 

X4 

Rys. 6.1. Wykres gwiazdowy ilustrujący przyczyny wypadku 
Fig. 6.1. The star diagram of accident's result 

- prawdopodobieństwo zajścia danego zdarzenia wypadkowego w danej kopalni w ciągu 
roku, określone w skali porządkowej, 

- ekspercka ocena przepisów o bezpieczeństwie pracy (ich celowości, wykonalności 
i spójności), wyrażona w skali porządkowej, 

- instytucjonalna ocena dyscypliny realizacyjnej obowisi^jących przepisów, wyrażona 
w skali porządkowej, 

- poziom wiarygodności i kompletności baz danych w ocenie eksperckiej, wyrażona 
w skali porządkowej. 

Skala porządkowa może być na przykład 5-cio stopniowa i wyrażać: 
1 - poziom słabo zauważalny, 
2 - poziom niski, 
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3 - poziom średni, 
4 - poziom wysoki, 
5 - poziom alarmowy. 

Na przykład dla ryzyka wypadkowego zmienna Xl może określać poziomy 
prawdopodobieństwa zgodnie z propozycjami podanymi przez T. Niczyporuka [10] (< lO"*̂ , 

10-̂  10-^-10^ Podobnie zmienna X2 na poziomie 1 oznaczać bę-
dzie, że nie ma niezgodności objawów danej sytuacji z obowiązującymi przepisami, a dla po-
ziomu 5 - alarmujących stopni przekraczania przepisów. Analogicznie można określić po-
ziomy przyczyn ryzyka dla zmiennych X3 i X4. 

Ilość zmiennych X i nie musi wynosić 4, jak na rysunku. Zmienne X2, X3 i X4 można dez-
agregować i w ten sposób gwiazda ta może mieć nawet kilkanaście kątów, jeśli takie będą 
potrzeby analizy. Podobnie poziomy ryzyka (skala porządkowa) mogą mieć więcej lub mniej 
stopni. 

Jeżeli portretowanie przyczyn ryzyka będzie mieć niezmienne poziomy i niezmienną ilość 
zmiennycłi, wówczas pola odpowiednich gwiazd będą określać skumulowany poziom zagroże-
nia, przedstawiony poglądowo, więc łatwy w odczytywaniu. 

Podobnie można sportretować skutki realizacji negatywnych zdarzeń, czyli „wyjście" z blo-
ku ryzyka. Ilustruje to rysunek 6.2. 

Y3 Y2 

Y4 Y1 

Rys. 6.2. Wykres gwiazdowy ilustrujący skutki ryzyka wypadkowego 
Fig. 6.2. The star diagram of accident's risk 

Oznaczenia: 
Y1 - ilość osób poszkodowanych 
Y2 - wielkość sumy odszkodowań 
Y3 - ilość straconych (dla produkcji) roboczogodzin górników związana z wypadkiem 
Y4 - ilość straconych dni pracy dozoru górniczego w związku z wypadkiem i czynnościami 

dochodzeniowo - śledczymi 
Y5 - koszt prac służb ratowniczych 
Y6 - szacowany koszt ryzyka wtórnego 

Wielkość Yj, podobnie jak wielkość Xi, można wyrazić w skali porządkowej, w stopniac 
na Drzykład od 1 do 5. Umożliwi to porównywanie wypadków tego samego rodzaju. Wykrei 
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gwiazdowe <Yj> mogą być dwojakiego rodzaju: prognostyczne <YPj> oraz faktyczne <YFj>. 
Wykresy prognoz <YPj> w realizacji z wykresami przyczyn < Xi> mogą stanowić podstawę 
informatycznego wspomagania decyzji w warunkach ryzyka. Wykresy powypadkowe <YFj> 
będą stanowił}" bazę danych statystycznych. 

6.2. Model sieci neuronowej 

W przypadku konieczności podejmowania szybkich decyzji, kiedy człowiek - z racji po-
wolnego tempa fizjologii procesów podejmowania decyzji - nie nadąża za zmianami ryzykow-
nej sytuacji, można wykorzystać sieć neuronową zaproponowaną przez R. Tadeusiewicza 
[15]. 

Sieć można nauczyć rozpoznawać zmiany zachodzące w środowisku objętym sterov/aniem 
oraz podejmowania typowych decyzji, śledząc na przykład ciągi wykresów gwiazowych XTj 
oraz YPTj, gdzie Xtj oznacza ciąg czasowy wykresów „wyjściowych" Xj a YPTj odpowiada-
jący im ciąg prognoz. 

Dla potrzeb modelu sieci neuronowej gwiazdy wejściowe Xi powinny posiadać więcej 
składowych „i" niż podano na rysunku 6.1, ponieważ sieć, chociaż pracuje podobnie jak ludzki 

- ? - 1 - . ,1 mózg, nie" zrozumie" nadmiernej agregacji, natomiast me oęozie stanowiło aia niej prooiemu 
rozpoznawanie i analizowanie nawet kilkudziesięciu składowych wejściowych. 

Rozpoznawanie „wejść" Xi oraz „wyjść" Yj w podanym modelu najlepiej dokonać nżyw^L-
^ ąc sieci rekurencyjnej [15]. W przypadku neuronów liniowych zbiór sygnałów wyjściowych X 
(które są wektorem o składowych Xi) oraz współczynników wagowych W (reprezentujących 
wiedzę, którą neuron zdobywa w procesie uczenia się) wiąże ze zbiorem sygnałów wyjścio-
wych Y (określających działanie neuronu, a więc docelowo wektor prognoz YP) następujący 
wzór: 

Y = W' -X (6.1) 

Pojedynczy neuron może rozpoznawać pewną klasę wektorów wejściowych, które są po-
dobne do jego wektora wag. Sygnalizuje wtedy rozpoznanie zwiększając sygnał wyjściowy. 

Uczenie się przez sieć neuronową podejmowania decyzji może odbywać się w wyniku mi-
nimalizacji funkcji błędu, którą może być funkcja Q znana z metody najmniejszych kwadratów 
15 

N 

(6.2) 
j=i 

gdzie: 

yO) cp . 

/ n \ 

(01 (J). 

\ 
i - o 

(6.3) 

W powyższym wzorze zmienna ẑ ^^ oznacza wymaganą odpowiedź neuronu w j-tym kro-
ku. 
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Dla j-go kroku funkcja Q, adoptowana dla potrzeb procesu uczenia się sieci, przyjmuje po-
stać [15]: 

Dla danej miary błędu Q wprowadza się poprawkę wektora wag AW metodą gradientową, 
co prowadzi do standardowej techniki uczenia się sieci neuronowej [15\ 

Aby móc wykorzystać sieci neuronowe w procesach zarządzania ryzykiem (na przykład 
wypadkowym) w kopalniach należy posiadać szczegółowe i wieloletnie bazy danych i prze-
analizować (metodami symulacyjnymi) różne scenariusze możliwych zdarzeń oraz odpowied-
nie techniki podejmowania decyzji. Te doświadczenia można dopiero przenieść na sieć i na-
uczyć ją zachowywać się podobnie jak człowiek w analogicznych sytuacjach. Wykresy gwiaz-
dowe wejść i wyjść bloku z ryzykiem, sterowanego przez taką sieć, mogą mieć znacznie więcej 
składowych niż zaznaczono to na rysunku 6.1 i 6.2, przez co uniknie się ich nadmiernej agresji. 
Dla samej sieci nie będzie to stanowiło większego problemu, ponieważ w porównaniu z moż-
liwościami współczesnej techniki przetwarzania obrazów (dla których sieci neuronowe są 
najczęściej wykorzystywane), nie są one skomplikowane. 

6.3. Model ubezpieczeniowy 

Dla zminimalizowania skutków ryzyka wypadkowego w kopalniach węgla można zapro-
ponować model statystyczno - informatyczny funkcjonujący w ubezpieczeniach. Modele tego 
rodzaju w ostatnich latach są przedmiotem intensywnego rozwoju teoretycznego, a towarzy-
stwa ubezpieczeniowe szybko wdrażająje do praktyki. 

Wyniki badań różnych ośrodków akademickich, związanych z nauczaniem przedmiotem 
„Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa", różnią się miedzy sobą zestawami założeń i zbio-
rami celów do osiągnięcia, podawanymi przez ich autorów. 

Ze względu na wysoki stopień korelacji wyników teoretycznych z praktyką wdrożeń przed-
stawiona zostanie idea takiego modelu opracowanego przez Z. Cięciwę [2], który to model 
może być zaadoptowany również dla potrzeb ryzyka wypadkowego w kopalniach. 

Wejściem tego modelu jest rozkład prawdopodobieństwa wydatków na każdą polisę f(z) 
oraz funkcja użyteczności towarzystwa ubezpieczeniowego U (a, z), gdzie „a" jest parametrem 
określającym awersję do ryzyka. Wyjściem jest wielkość składki P (a, [i, 5). 

Rozkład logarytmiczno - normalny opisuje zjawiska masowe, które posiadają małe warto-
ści w dużej liczbie przypadków oraz wartości duże w małej liczbie przypadków. Tak jest na 
przykład z wypadkami samochodowymi (duża liczba typowych „stłuczek", a mała liczba po-
ważnych wypadków). Podobnie jest z wypadkami w kopalniach, gdzie wypadki lekkie zda-
rzają się relatywnie często, a wypadki cięższe - relatywnie rzadko. Rozkład ten jest asyme-
tryczny, ale po zlogarytmowaniu wartości zmiermej losowej otrzymuje się z niego rozkład 
normalny (symetryczny i dobrze opisany w statystyce matematycznej). 

Rozkład logarytmiczno - normalny w odniesieniu do wydatków osób ubezpieczających się 
opisuje następująca funkcja gęstości: 
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, 1 f {\uz-¡i) 
f ( z ) = i = - e x p 

25 V 271 25^ 
(6.5) 

gdzie: 
z - wydatki na każdą polisę 
]Li ~ wartość średnia 
5 - odchylenie standardowe 

Funkcja użyteczności towarzystwa ubezpieczeniowego przyjmuje postać [2]: 

U(x) = 1(1-6-^"), a > 0 (6.6) 
a 

gdzie: 
a - awersja do ryzyka 
X - ilość polis 

ę 

Teoretyczna wysokość składki ubezpieczeniowej płaconej przez klientów towarzystwa 
ubezpieczeniowego jest punktem równowagi pomiędzy jego awersją indywidualną do ryzyka, 
a awersją do ryzykownego ubezpieczyciela i określają wzór: 

\ 2 , 
(6.7) 

Dla ubezpieczenia OC w latach 1990-98 wartość „a" wynosiła średnio 1.1 i mieściła się 
w przedziale (1.1 2.3). 

Ryzyko wypadkowe występujące w kopalniach węgla spełnia założenia naszkicowanego 
modelu zarówno jeśli chodzi o typ rozkładu wypadków jak i o parametr „a" określający awer-
sję do ryzyka (gdyby kopalnie zdecydowały się na ubezpieczenie wypadków na swoim terenie 
w którymś z towarzystw ubezpieczeniowych). 

Szczegółowa analiza problemu ubezpieczenia ryzyka wypadkowego przekracza ramy ni-
niejszego artykułu. Można tylko wskazać, że za takim rozwiązaniem przemawiałyby rygory 
zewnętrznych kontroli stanu bezpieczeństwa oraz obniżki składek dla tych kopalń, w których 
wypadki zdarzałyby się najrzadziej. Przeciwko - uciążliwości zewnętrznych kontroli dezorga-
nizujących normalny cykl pracy. Wyjściem kompromisowym mogłoby być powołanie na 
szczeblu Spółek Węglowych odpowiednich Agend Ryzyka, Antyryzyka i Ubezpieczenia 
(ARAU), które koordynowały by zarządzanie ryzykiem i antyryzykiem w kopalniach oraz 
posiadały prawa i obowiązki gómiczego ubezpieczyciela (z pobieraniem składek i wypłaca-
niem odszkodowań włącznie). 
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7. Modele matematyczne 

7.1. Model nadmiarowy 

W modelu nadmiarowym [por. 4] minimalizuje się przyczyny ryzyka oraz jego skutki 
w niektórych tylko, ale najistotniejszych, jego ogniwach. Wytłumienie przyczyn ryzyka w tych 
właśnie ogniwach czyni cały obszar zagrożony ryzykiem bardziej bezpiecznym [por. 14^. 

W monografii [3] określone zostały wektory potencjalnych możliwości ryzyka R, poten-
cjalnych możliwości antyryzyka A oraz potencjalnego ryzyka zredukowanego V. Wyrażają 
one podstawowe cechy składowe każdego zagrożenia. Minimalizacja wszystkich składowych 
wektora R wymagałaby poniesienia nadmiernych i niepotrzebnych kosztów. Można tego unik-
nąć poprzez minimalizację tylko niektórych, wybranych składowych tego wektora. 
Wektor R posiada 7 składowych: 

R = : [ R 1 , R 2 ,R7] (7.1) 

gdzie: 
" D l - r ^ r ^ z ^ i i / i r i A / M / a n a r \ r a \ i ; r ł r \ r \ r \ H r v K i A n c h i / r w ' z r ł a r T A n t a o i a AXA;r\QrłVn X * i ^ i «CjW rT r r c u A i w r r c / a w a a u ^ r t i^s^ i^J i t t ^ 

R2 - maksymalny spodziewany poziom erupcji, 
R3 - przewidywany czas trwania erupcji, 
R4 - przewidywany obszar zagrożenia, 
R5 - przewidywane straty finansowe w przypadku zdarzenia się wypadku, 
R6 - przewidywane szkody poza finansowe (dotyczące zdrowia i życia ludzi), 
R7 - przewidywane straty społeczne. 

Podobnie wektor potencjalnych możliwości antyryzyka posiada 7 składowych 

A = [ Al , A2,....A7] (7.2) 

gdzie: 
Al - szansa zmniejszenia prawdopodobieństwa zaistnienia wypadku (profilaktyka), 
A2 - podniesienie odporności chronionego obiektu na dany rodzaj i siłę zagrożenia, 
A3 - monitoring wypadkowy, sprawność działań ratowniczych, 
A4 - wielkość obszaru, z którego zagrożenie może zostać usunięte w wyniku 

działań profilaktycznych lub ewakuacji, 
A5 - ubezpieczenia wypadkowe, 
A6 - skuteczność ratownictwa medycznego, 
A7 - profilaktyka redukująca skutki społeczne ryzyka. 

Wektor potencjalnego ryzyka zredukowanego przyjmie wtedy postać 

V = [ VI, V2,.... V 7 ] (7.7) 

a j ego składowe 

Vi = R i - A i (7.4) 
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Strategia antyryzyka, przy tak określonych wektorach R,A i V,-będzie polegała na kon-
strukcji drzewa zdarzeń [6], przypisanie mu odpowiednich prawdopodobieństw w każdym 
węźle oraz kosztów działania antyryzyka w tym węźle. Minimalizacja wybranych składowych 
wektora R polegać będzie na maksymalizacji odpowiednich składowych wektora A poprzez 
obniżenie odpowiednich prawdopodobieństw 
i racjonalizacji kosztów profilaktyki. 

7.2. Model efektywnościowy 

Jeżeli kopalnia lub spółka węglowa przydziela corocznie fundusze na działania antyryzyka, 
to dla określenia ich efektywnego wykorzystania, można je z kolei podzielić na sferę strate-
giczną, profilaktyczną, operacyjną i ubezpieczeniową, co określa następujący wzór 

F = F -a^-^-F -api-F -a^^F -a^ (7.5) 

gdzie 
- współczynnik udziału nakładów na długookresowego planowania strategicznego, 

(Xp - współczynnik udziału wkładów na działalność profilaktyczną, 

(Xq - współczynnik udziału nakładów na działalność operacyjną (głównie ratownictwo), 

OCy - współczynnik udziału równej składki ubezpieczeniowej w funduszu ryzyka. 

Współczynniki a ^ , a p , (Xq, CCy powinny spełniać związki 

a , > o. Cip > o, a ^ > o, a ^ > o (7.6) 

a^ + ap + a^ + ay = \ 

Jeżeli przez |3s, Pp, (3o i |3u oznaczamy odpowiednio efektywności nakładów poniesionych 
w sferze strategicznej, profilaktycznej i ubezpieczeniowej (w przypadku, gdy kopalnie zdecy-
dują się na ubezpieczenie wypadkowe), wówczas można przeprowadzić symulację (na posta-
wie prognoz) redukcji prawdopodobieństwa powstania ryzyka oraz minimalizacji ewentual-
nych strat, gdyby erupcja tego ryzyka nastąpiła. 

Efekty tych zabiegów można określić wzorem 

G - F - a ^ - j S ^ + F - a p - ^ p + F - a ^ - ^ ^ + C / w - t / (7.7) 

gdzie: 
Uw - suma wypłat odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczyciela, 
U - suma składek ubezpieczeniowych płaconych przez kopalnię. 
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Sporządzając kilka scenariuszy spodziewanego wystąpienia ryzyka informatyczna baza 
danych pozwoli wybrać najlepszy wariant rozdysponowania funduszy F, czyli okreśh współ-
czynniki 

Współczynniki (Ss, Pp, Po można określić na podstawie analiz eksperckich. Jeżeli w danej 
kopalni analizie prognostycznej poddamy kilka rodzajów ryzyka (z 14 poprzednio wymienio-
nych), wówczas wzór 14 przyjmie postać 

n n n 

G ^ j F - a ^ i - p ^ i + J ^ F - a p i - p p i c^oi -Poi + u w - i : (7.8) 

gdzie „i" oznacza rozpatrjAYaną ilość rodzajów ryzyka, na które narażona jest dana kopalnia. 
Szczególnie ważne jest uwzględnienie w tym wzorze ryzyka alternatywnego, czyli skalkulo-
wanie, co się stanie, jeśli nie przewidujemy wcześniej żadnych przeciwdziałań (antyryzyka) 
w przypadku, jeśli prawdopodobieństwo zajścia niekorzystnego przypadku jest istotne. 

8. Podsumowanie 

Skomplikowana natura ryzyka może być modelowana w informatycznych bazach danych 
ako opcje odnoszące się do sklasyfikowanych w artykule 14 jego rodzajów oraz opcjach staty-

stycznych i matematycznych. Na tej podstawie decydent działający w warunkach niestabilno-
ści systemu (ryzyka) może łatwiej podjąć właściwy ciąg działań, niż mógłby to zrobić działając 
intuicyjnie. Analiza ryzyka może również poprawić zarządzanie w całym górnictwie. 

W artykule najwięcej uwagi poświęcono analizie bezpieczeństwa pracy w kopalniach wę-
gla kamiennego. Bezpieczeństwo to może poprawić informatyczna baza danych i efektywno-
ściowe modele statystyczne i matematyczne. Dzięki temu można lepiej rozdysponować fundu-
sze przewidziane na działalność antyryzyka. Jednocześnie analiza modelu ryzyka wypadko-
wego pozwoli, przez analogię, wyciągnąć praktyczne wnioski odnośnie zarządzania pozosta-
łymi rodzajami ryzyka i antyryzyka. 
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Qualitative and quantitative risk models in mining 

Abstract 

The article presents qualitative and quantitative models of risk in the mining industry and 
14 types of risk which differ according to the source of risk and the direction of its possible 
consequences. A special emphasis has been put on accident risk or, in other words, the risk in 
the area of wor safety. The quanitativ models include two statistical models, one neural net-
work model and two mathematical ones. Three out of these five models are orignal ideas of 
author whereas the remaning two have been developed as adeptations of models used outside 
mining in other fields (an insurance model and neural network model). 

Recenzent: dr inz. Andrzej Hebda 
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Wykorzystanie ilościowej analizy ryzyka zawodowego 
w praktyce kopalnianej 

Słowa kluczowe 

Ilościowa analiza ryzyka-wypadki przy pracy-ubezpieczenia. 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono wybrane zagadnienia związane z wykorzystaniem wyników 
3ceny ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwach ze szczególnym uwzględnieniem 
lościowych metod oceny. Omówiono program komputerowy ułatwiający wykorzystanie 
vyników oceny ryzyka do przygotowywania szkoleń pracowników oraz różnorodnych analiz. 
Przedstawiono ilościową metodę oceny ryzyka oraz możliwości jej zastosowania do oceny 
ikuteczności środków profilaktycznych. Ponieważ wspomniana ilościowa metoda oceny 
yzyka pozwala również na określanie ekonomicznego rozmiaru ryzyka, w części ostatniej 
eferatu podjęto dyskusję o sposobach określania wpływu ryzyka zawodowego na wyniki 
:konomiczne przedsiębiorstwa oraz na podstawy ekonomiczne podejmowania decyzji o dzia-
aniach zapobiegających zagrożeniom. 

Wprowadzenie 

Wprowadzenie przepisów nakładających obowiązek na przedsiębiorstwa dokonywania 
ceny ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach pracy oraz konsekwentne wyma-
anie realizacji tych przepisów przez instytucje nadzorujące przestrzeganie prawa pracy, spo-
/odowało, że w zakładowe służby bezpieczeństwa pracy powszechnie podejmowały działania 

tym zakresie. Wydane równolegle ze wspomnianymi przepisami normy, określają dość 
golnie metodykę oceny ryzyka zawodowego, wykazują jednak ogromną przydatność w zakre-
ie ujednolicenia rozumienia podstawowych pojęć związanych z ryzykiem zawodowym. Po-
ieważ ani powołane przepisy ani normy, nie wskazują szczegółowo metodyki wykonywania 
ceny ryzyka zawodowego, w tym zakresie dobierano sposoby rozwiązywania tego problemu 
' zakładach pracy z dużą swobodą. Wydaje się, że w ogromnej większości przedsiębiorstw 
cenę ryzyka zawodowego wykonywano przy zastosowaniu opisowego (jakościowego) ujęcia 
.k prawdopodobieństwa powstania szkody na zdrowiu jak i wielkości szkody. W szczególno-
;i stosowano często wskaźnikowe metody oceny ryzyka, jak na przykład metodę znaną pod 
izwą Risk Score [Skuza 1998]. Metody wykorzystujące ilościowe sposoby określania praw-
Dpodobieństwa powstania szkody na zdrowiu stosowane były w przedsiębiorstwach spora-
/cznie [Hebda i Opalski 2002], należy jednak podkreślić, że szeroko podjęto prace badawcze 
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w tym zakresie, co znalazło swoje odbicie w szeregu publikacjach, miedzy innymi równies 
w Materiałach Szkoły Eksploatacji. 

Celem referatu jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z wykorzystanierr 
wyników oceny ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwach ze szczególnym uwzględnienien: 
ilościowych metod oceny. W referacie nie zajęto się informowaniem pracowników o ryzyki 
zawodowym, uważając, że jest to temat dostatecznie przedyskutowany i ogólnie znany. Omó-
wiono natomiast program komputerowy ułatwiający wykorzystanie w zakładzie gómiczyn: 
wyników oceny ryzyka między innymi właśnie do informowania pracowników. Przedstawione 
również ilościową metodę oceny ryzyka oraz możliwości, które stwarza w kopalni do ocen> 
skuteczności proponowanych środków profilaktycznych. Ponieważ wspomniana ilościowe 
metoda oceny ryzyka pozwala również na określanie ekonomicznego rozmiaru ryzyka, w czę-
ści ostatniej referatu podjęto dyskusję o sposobach określania wpływu ryzyka zawodowego na 
wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa oraz na podstawy ekonomiczne decyzji o działaniach 
zapobiegających zagrożeniom. 

2. Podstawowe cele wykonywania oceny ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie -
niektóre problemy i ułatwienia w ich realizacji 

Wydaje się, że ocena ryzyka zawodowego, wykonywana na podstawie wspomnianych wy-
żej przepisów, przede wszystkim powinna służyć profilaktyce wypadkowej i chorobowej przez 
umożliwienie określenia zagrożeń, dla których ryzyko zawodowe jest niedopuszczalnie wyso-
kie - co pociąga za sobą obowiązek jego obniżenia przez podjęcie środków odpowiednio od-
działujących na zagrożenie. Wspomniane przepisy mocno również podkreślają, że celem oceny 
ryzyka zawodowego jest zaznajomienie pracowników z tą oceną dla zagrożeń, które mogą 
spotkać na swoim stanowisku pracy a także przygotowanie dokumentacji do wykorzystania 
w różnorodnych działaniach dobrze rozumianej biurokracji przedsiębiorstwa. Wydaje się, że 
dopiero badania wykonane po upływie pewnego czasu od wykonania oceny ryzyka zawodo-
wego mogą odpowiedzieć na pytanie, które zastosowane metody oceny ryzyka zawodowego 
spełniły i w jakim stopniu pokładane w nich oczekiwania. 

Niezależnie jednak od rodzaju metody oceny ryzyka zawodowego, dużą trudność w wy-
korzystaniu wyników tej oceny stanowi ilość przygotowanych w trakcie oceny dokumentów. 
W przeciętnej wielkości kopalni węgla kamiennego liczba stanowisk, dla których należy wy-
konać ocenę ryzyka zawodowego wynosi około 150. Dla każdego stanowiska należy ocenić 
pewną liczbę zagrożeń. Oczywiście rodzi się pytanie dla ilu zagrożeń na stanowisku należy 
ocenić wielkość ryzyka? Na takie pytanie trudno odpowiedzieć, szczególnie wykonując pierw-
szy raz ocenę ryzyka w przedsiębiorstwie - wiadomo, że wszystkie zagrożenia na stanowisku 
jest bardzo trudno ocenić ze względu choćby na czas, który musiałby być na takie zadanie 
przeznaczony. Przyjmując, przykładowo, że ocena ryzyka zawodowego została wykonana dla 
25 zagrożeń na każdym stanowisku pracy oraz dla każdego zagrożenia została wykonana „Kar-
ta oceny zagrożenia", to po skończeniu prac otrzymujemy dokumentację liczącą 3750 stron, 
bez stron tytułowych, spisów treści, zestawień zbiorczych, itd. Taka ilość materiału może ze 
względów technicznych uniemożliwić rozsądne wykorzystanie czasem ogromnie cennych 
informacji o zagrożeniach i ich charakterystykach. Wskazany problem, jak wspomniano ma 
charakter tylko techniczny, ale zostaje przedstawiany w referacie dlatego, ponieważ jest pro-
blemem jak się wydaje częstym, a jego rozwiązanie jest możliwe poprzez przygotowanie od-
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powiedniego programu komputerowego umożliwiającego ewidencję i analizę uzyskanych 
wyników. Krótki opis takiego programu zostaje przedstawiony poniżej. 

Pogram komputerowy "Ewidencjonowanie ryzyka" został opracowany w celu archiwizacji 
wyników oceny ryzyka zawodowego oraz umożliwienia wykonania różnorodnych analiz tych 
wyników. Program może być również wykorzystywany do ułatwienia przygotowania doku-
mentacji dla informowania pracowników o ryzyku zawodowym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

Program komputerowy "Ewidencjonowanie ryzyka" składa się z modułów przedstawio-
nych na rys. 2.1, 

rJ Program ewidencjonowania ryzyka - |;EWIDENCJpN0W4̂ IEiR: 
Eft tti'i-j^ Wideł W;caw tyrnac Rd^nicV Qfjr> Ponwi 

i5}x{ 

•V'Jot fonrciarćd fiLTR 

Rys. 2.1. Wygląd ekranu przedstawiający główny panel programu 
Fig. 2.1. The Main Window of the program 

Moduł wprowadzania wyników służy do wpisywania do zbiorów programu danych z do-
cumentów wypehiionych w trakcie oceny ryzyka zawodowego przez zespoły robocze. Moduł 
)rzeglądania wyników oceny ryzyka zawodowego według zagrożeń umożliwia wybieranie 
przeglądanie Kart oceny zagrożenia zgodnie z wprowadzoną do formularza nazwą zagrożenia 

ub kategorią zagrożenia. Moduł przeglądania wyników oceny według wielkości ryzyka lub 
aproponowanej profilaktyki, pozwala na wybieranie i przeglądanie Kart oceny ryzyka zgodnie 
wprowadzoną do formularza pięciostopniową oceną ryzyka zawodowego przed ewentualnym 

/prowadzeniem dodatkowych środków profilaktycznych, natomiast moduł przeglądania wyni-
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ków według końcowej oceny ryzyka służy do wybierania i przeglądania Kart oceny zagrożenia 
na tych samych zasadach po ewentualnym wprowadzeniu dodatkowych środków profilaktycz-
nych czyli wg końcowej oceny ryzyka dla zagrożenia. Używając tego modułu można również 
przeglądać wprowadzone do bazy danych Karty oceny według istniejących w kopalni stano-
wisk. Moduł wydruku formularzy oceny ryzyka zawodowego służy do drukowania dokumen-
tów wprowadzonych przy wykorzystaniu Modułu pierwszego. Moduł potwierdzeń odbioru 
oceny ryzyka zawodowego jest przeznaczony do przygotowania i drukowania potwierdzeń 
zapoznania się pracowników z wynikami oceny ryzyka dla zagrożeń istniejących na ich stano-
wiskach pracy. Moduł pozwala na przygotowanie indywidualnych potwierdzeń -zapoznania się 
pracowników z oceną ryzyka oraz zbiorczych potwierdzeń (list) pracowników, którzy zostali 
zapoznani z oceną ryzyka przez np. osoby dozoru. Moduł generowania zestawień zbiorczych 
został przygotowany do przeglądania i drukowania oryginalnych zestawień, które tworzy pro-
gram, na podstawie informacji zawartych w Kartach oceny ryzyka dla zagrożenia. Moduł 
umożliwia generowanie 5 rodzajów zestawień zbiorczych a to: 

zestawienie zbiorcze wg 22 kategorii zagrożeń, 
- zestawienie zbiorcze wg zagrożeń chorobowych, 

zestawienia zbiorcze wg stanowisk pracy, 
- zestawienia zbiorcze wg rodzajów przejść/transportu, 
- zestawienia zbiorcze wg zagrożeń ogólnokopalnianych. 

Wszystkie wymienione zestawienia obejmują nazwę zagrożenia, stanowisko wg taryfika-
tora, wydział/oddział, miejsce pracy, czynność, obowiązujące środki profilaktyczne, dodat-
kowe środki profilaktyczne, końcową ocenę ryzyka zawodowego. Ostatnie w kolejności dwa 
moduły umożliwiają wybieranie i przeglądanie Kart oceny ryzyka dla zagrożenia wg klasyfi-
kacji czynności, miejsc, przyczyn, oraz nazw zdarzeń, stosowanych przez GUS do opisywania 
okoliczności wypadków przy pracy w statystycznych kartach wypadków przy pracy. 

'Opisany program ewidencjonowania i analizy wyników oceny ryzyka zawodowego po-
zwala na sprawne korzystanie z przygotowanej w trakcie oceny ryzyka dokumentacji, oraz 
umożliwia przeprowadzania podstawowych analiz zagrożeń występujących w kopalni. Po-
szczególne części zaprezentowanego programu ułatwiają przygotowanie szkoleń załogi w na 
temat ryzyka zawodowego, są przydatne w przeprowadzaniu analiz wypadków przy pracy 
w aspekcie występujących zagrożeń i wielkości ryzyka zawodowego, wreszcie ułatwiają znale-
zienie odpowiedzi na szereg pytań występujących w sprawozdaniach przygotowywanych przez 
służby bezpieczeństwa pracy dla różnych instytucji. 

308 



School of Underground Mining / Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2003 
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Rys 2.2. Wygląd ekranu podczas wprowadzania wyników oceny ryzyka zawodowego 
Fig. 2.2. A program window in the course of input risk assessment data 

3. Metoda analizy zdarzeń pośrednich i jej wykorzystanie w ocenie skuteczności środków 
profilaktycznych 

Jedną z metod oceny ryzyka zawodowego pozwalającą na liczbowe określanie prawdopo-
iobieństwa wystąpienia określonej szkody na zdrowiu jest metoda analizy zdarzeń pośrednich 
Hebda 2001], wykorzystująca graficzny model zwany drzewem zdarzeń do szacowania wiel-
cości ryzyka zawodowego. Omawiana metoda zawiera powszecłmie znane etapy oceny ryzyka, 
akie jak zbieranie informacji koniecznych do przeprowadzenia oceny, identyfikacja zagrożeń, 
.zacowanie ryzyka, określanie dopuszczalności ryzyka, projektowanie dodatkowych środków 
)rofilaktycznych oraz dokumentowanie oceny lyzyka. Ze względu na cel niniejszego referatu 
:ostaną w nim omówiony krótko etapy szacowania ryzyka zawodowego, określania dopusz-
zalności ryzyka oraz dobieranie dodatkowych środków profilaktycznych. Przyjmuje się, że 
irazy można zaliczyć do zdarzeń rzadkich, co oznacza, że trudno znaleźć wystarczająco liczne 
ane o ich występowaniu, aby mogły być zastosowane do poprawnych obliczeń statystycz-
ych. W związku z powyższym, zamiast bezpośrednio obliczać częstość występowania ura-
ów, wykorzystuje się specjalnie skonstruowane narzędzia - modele graficzne, takie jak drze-
/a zdarzeń, przedstawiające zdarzenia pośrednie tworzące łańcuch przyczynowo skutkowy 
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doprowadzający do szkody na zdrowiu pracownika. Zdarzenia pośrednie zwykle są zda-
rzeniami występującymi częściej od szkody na zdrowiu, co powoduje, że łatwiej jest znaleźć 
wiarygodny sposób obliczenia prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Analiza zdarzeń pośred-
nich polega na wyodrębnieniu zdarzeń decydujących o powstaniu urazu oraz określenia ich 
związków i kolejności występowania w łańcuchu przyczynowo - skutkowym prowadzącym od 
zdarzenia inicjującego, rozumianego jako przyczyna sytuacji wypadkowej aż do powstania 
szkody na zdrowiu czyli urazu. Celem analizy zdarzeń pośrednich jest określenie najgorszej 
możliwej szkody na zdrowiu pracownika spowodowanej realizacją się zagrożenia oraz okre-
ślenie prawdopodobieństwa zaistnienia tej szkody. Budowa drzewa zdarzeń rozpoczyna się od 
zdarzenia inicjującego, następnie graficznie przedstawia się możliwe kombinacje przebiegu 
sytuacji. Dalsza praca polega na obliczeniu i wpisaniu wartości prawdopodobieństw zdarzeń 
pośrednich i zdarzenia końcowego - szkody, co wykonuje się w ramach tzw. szacowania ry-
zyka. Szacowanie ryzyka, jak powiedziano, obejmuje określenie możliwych rodzajów szkody 
na zdrowiu pracownika na skutek zagrożenia oraz określenie prawdopodobieństwa wystąpienia 
wyróżnionych rodzajów szkody. Przykładowa klasyfikację rodzajów szkody na zdrowiu przed-
stawiono w tablicy 3.1. 

Tablica 3.1. Klasyfikacja rodzajów szkody na zdrowiu pracownika. [Hebda 1999^ 
Table 3.1. Classification of industrial accidents consequences 

Rodzaj 
zagrożenia Symbol Opis szkody Ekonomiczny 

rozmiar szkody 

Ocena jakościowa 
szkody zgodnie 
z normą PN-N-

18002 
1 2 3 4 

W1 
Niezdolność do pracy 

do 28 dni 2000,00 zł mała szkodliwość 

W2 
Niezdolność do pracy 
od 29 bez inwalidztwa 4000,00 zł średnia szkodli-

wość 

Zagrożenie 
wypadkami 
przy pracy 

W3 
Wypadek powodujący 

inwalidztwo 
110000,00 zł 

Zagrożenie 
wypadkami 
przy pracy 

W4 
Wypadek powodujący 

śmierć 
160000,OOzł duża szkodliwość 

W5 
Wypadek powodujący 

śmierć więcej niż 
jednej osoby 

Obliczane każdo-
razowo 

Prawdopodobieństwo zdarzeń inicjujących można określić na podstawie obserwacji jego 
występowania lub przyjąć na podstawie doświadczenia osób wykonujących ocenę ryzyka. 
Wspomniane obserwacje są badaniami czasochłonnymi, trudności może sprawiać również 
przygotowanie formularzy obserwacji oraz prawidłowe rejestrowanie zdarzeń, ale zebrane 
dane dają najbardziej wiarygodne podstawy do obliczania prawdopodobieństwo występowania 
badanego zdarzenia w okresie aktywnością zawodowej pracownika. [Hebda 2000^. 
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Prawdopodobieństwo zdarzeń pośrednich określa się na podstawie analizy przebiegu wy-
padku, przewidując lub znając z doświadczenia prawdopodobieństwo zajścia obu zdarzeń 
z każdej pary wychodzącej z jednego „węzła", pokazanych w drzewie zdarzeń. Ułatwieniem 
powinien być fakt, że suma prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń wychodzących z jed-
nego węzła równa się jedności. Prawdopodobieństwo zdarzeń końcowych oblicza się na pod-
stawie zasady, że prawdopodobieństwo zdarzenia końcowego równa się ilocżynowi prawdopo-
dobieństw zdarzenia inicjującego i zdarzeń pośrednich. Do określenia prawdopodobieństwa 
zaistnienia analizowanych zdarzeń może być przydatna tablica 3.2 oparta na zaleceniach nor-
my PN-N-18002. 

Tablica 3.2. Interpretacja prawdopodobieństwa w stosunku do okresu aktywności zawodowej 
Table 3.2. Interpretation of loss occurrence probability in relation to working lifetime 

L. p. 

Częstość wystę-
powania zdarzenia 
przyjęta lub obli-

czona 

Prawdopodobieństwo 
w stosunku do 25 lat 

Określenie prawdopo-
dobieństwa zgodnie 

2 normą PN-N- 18002 

Ocena jakościowa 
prawdopodobieństwa 

zgodna 
znomią PN-N- 18002 

1 1 na 1000 lat 0,025 NIR POWINNA MAŁO 
2 1 na 100 lat 0,222 WYSTĄPIĆ PRAWDOPODOBNE 

3 1 na 25 lat 0,630 

4 1 na 20 lat 0,715 
KILKAKROTNIE PRAWDOPODOBNE 

5 1 na 10 lat 0,917 
KILKAKROTNIE PRAWDOPODOBNE 

6 1 na 5 lat 0,993 

7 1 na 2.5 lat 0,999 

8 1 na 2 lata 0,999 

9 1 na 1 rok ~ 1 
WIELOKROTNIE WYSOCE 

10 1 na 6 mies. - 1 
WIELOKROTNIE PRAWDOPODOBNE 

11 1 na 36,5 dni - 1 

12 1 na 14 dni - 1 

Wybór najgorszego scenariusza dla zagrożenia oraz określenie prawdopodobieństwa wy-
stąpienia dokonuje się na podstawie analizy drzewa zdarzeń z obliczonymi prawdopodobień-
stwami zdarzeń końcowych. Do interpretacji prawdopodobieństwa zgodnie z zaleceniami nor-
ny PN-N-18002 wykorzystuje się tablicę 3.3 przedstawioną poniżej. Należy wyjaśnić, że poję-
:ie i granice ryzyka zaniedbywalnego przyjęto za obowiązującą w Wielkiej Brytanii zasadą 
\LARP [Kletz 1995]. 

Jak wspomniano, wielkość ryzyka zawodowego określa się na podstawie prawdopodobień-
;twa wystąpienia szkody oraz wielkości szkody przy zastosowaniu tablicy 3.4, która przedsta-
via macierz ryzyka, zgodnie z normą PN-N-18002. Określenie wielkości ryzyka zawodowego 
)0winn0 być podstawą do oceny czy konieczne jest zastosowanie dodatkowych środków pro-
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filaktycznych aby zmniejszyć ryzyko lub do stwierdzenia, że stosowane środki profilaktyczne 
są wystarczające i ryzyko jest dopuszczalne, czyli, że można sytuację pozostawić bez zmiany. 

Tablica 3.3. Interpretacja prawdopodobieństwa zaistnienia szkody według normy PN-N-18002 
Table 3.3. Interpretation of loss occurrence probability in according to Polish Standard 

PN-N-18002 

L. p. 

Prawdopodobieństwo po-
wstania szkody w okresie 
aktywności zawodowej 

(25 lat) 

Określenie prawdopodobień-
stwa powstania szkody w 

okresie aktywności zawodo-
wej zgodne z normą 

P N - N - 18002 

Ocena jakościowa praw-
dopodobieństwa 

powstania szkody zgodna 
z normą PN-N - 18002 

1. poniżej 0,0000255 RYZYKO ZANIEDBYWALNE 

2. od 0,0000255 do 0,025 NIE POWINNA 
WYSTĄPIĆ 

MAŁO 
PRAWDOPODOBNE 

3. od 0,0251 do 0,999 KILKAKROTNIE PRAWDOPODOBNE 

4. powyżej 0,999 WIELOKROTNIE WYSOCE PRAWDOPO-
DOBNE 

Tablica 3.4. Macierz oceny ryzyka zawodowego zgodna z normą PN-N-18002 
Table 3.4. Risk matrix in according to Polish Standard PN-N-18002 

L.p. 
Ocena j akościowa 
prawdopodobień-

stwa 

Ocena jakościowa szkody 
L.p. 

Ocena j akościowa 
prawdopodobień-

stwa Mała szkodliwość Średnia szkodh-
wość 

Duża szkodli-
wość 

I 2 3 4 5 

1. 
Mało prawdopo-

dobne 
RYZYKO BAR-

DZO MAŁE 
RYZYKO MAŁE RYZYKO 

ŚREDNIE % 

2. Prawdopodobne RYZYKO MAŁE RYZYKO ŚRED-
NIE RYZYKO DUŻE 

3. 
Wysoce prawdo-

podobne 
RYZYKO ŚRED-

NIK RYZYKO DUŻE 
RYZYKO 

BARDZO DUŻE 

W przypadku konieczności zastosowania dodatkowych środków profilaktycznych eliminu-
jących lub ograniczających zagrożenia i związane z nimi ryzyko zawodowe, należy zastosować 
zasady podane poniżej, jeżeli to możliwe także w podanej kolejności, a w niektórych wypad-
kach należy wybrane zasady stosować równocześnie: 
- należy szukać mniej ryzykownego rozwiązania techniczno-technologicznego, 
- należy zastosować środki tecłmiczne eliminujące lub ograniczające zagrożenia u źródła, 
- należy stosować środki ochrony zbiorowej. 
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- należy ograniczyć dostęp do zagrożenia, 
- należy organizować pracę w taki sposób, aby zmniejszyć narażenie pracowników na zagro-

żenie, 
- należy wydać pracownikom ocłironny sprzęt i wyposażenie osobiste, 
- należy dostarczyć pracownikom wyposażenie higieniczne usuwające lub ograniczające 

skutki zagrożenia (np. wyposażenie do zabiegów pierwszej pomocy). 
W odniesieniu do projektowania dodatkowych środków ograniczających zagrożenia, me-

toda analizy zdarzeń pośrednich posiada taką zaletę, że umożliwia prześledzenie w drzewie 
zdarzeń skutków, jakie dla końcowej oceny ryzyka zawodowego będą miały zaproponowane 
środki profilaktyczne. Na Rysunku 3 przedstawiono zasadę wykorzystania drzewa zdarzeń do 
takiego celu, dla zagrożenia potknięciem się operatora przenośnika taśmowego podczas prze-
chodzenia wzdłuż trasy, przy wykonywaniu kontroli poprawności pracy przenośnika [Sobański 
1999]. Na rysunku, liczby bez nawiasów oznaczają prawdopodobieństwo wystąpienia zdarze-
nia po zastosowaniu dodatkowej profilaktyki, natomiast liczby w nawiasach pokazują praw-
dopodobieństwa pierwotne. 

LQqi LSi 

iniqujące 
zdarzenia Dośrednie 

I u u ^ a j 

szkody 

« f/J A IN I /> M • lA pi OWUUfAiUUUICI OIWU 
wystąpienia szkody 

utrata równowagi 
P2 = 0,25 

potknięcie się 
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brak utraty 
równowagi 
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blokady 
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upadek obok 
przenośnika 
1 - P3 = 0,99 

»chwycenie ciała 
ub odzieży 

P5 = 0,3{0,6) 

zsunięcie się 
z przenośnika 

1 - P5 = 0.7 (0,4) 
włączenie blokady 

-P4 = 0,88 (0,75) 

P6diaW1=0.05 
• P dla W1 = 0,36 X10"" 

(1.78x10=) 
P6dlaW2 = 0,6 p dla W2 = 4,32x10'= 

(21,4x101 

P6 dla W3 = 03 p dla W3 = 2.16x10'' 

(10.68xia') 

P6 dla W4 = 0,05 Pdla W4 = 0,36x 10'̂  

P6dlaW5 = 0 

bez urazu 

bez urazu 

bez urazu 

bez urazu 
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(23,7x10'') 
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Rys. 3.1. Scenariusz powstania szkody na zdrowiu operatora przenośnika taśmowego 
wraz z obliczaniem prawdopodobieństwa powstania szkody 
Fig. 3.1. An event tree scenario of an occupadonal accident 

with calculation of losses occurrences probabilities 
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Ocenę ryzyka przed i po wprowadzeniu dodatkowych środków profilaktycznych oraz opis 
tych środków można znaleźć w tablicy 3.5, pokazującej stosowany w ocenie ryzyka formularz 
zwany Kartą oceny ryzyka. W Karcie oceny ryzyka zwraca uwagę fakt zmniejszenia przez 
zespół oceniający wielkości ryzyka zawodowego ze „średniego" na „małe" po zastosowaniu 
dodatkowych środków profilaktycznych, co ma swoje uzasadnienie liczbowe w wielkościach 
prawdopodobieństw pokazanych w drzewie zdarzeń na rysunku 3.1. 

Tablica 3.5. Przykład formularza Karty oceny ryzyka 
Table 3.5. An example of risk assessment table 

Zakład pracy: ZG Karta nr: 1 
Wydział/Oddział: II MG 
Stanowisko wg taryfikatora: Operator przenośnika taśmowego 
Miejsce pracy: Chodnik transportowy Czynność: Obchód przenośnika taśmowego 
KARTA OCENY RYZYKA DLA ZAGROZENIA STANOWISKOWEGO 

iNdzwa zagrozeiua Potknięcie się operatora 

Obowiązujące środki zabezpieczające 
przed zagrożeniem Porządek na trasie obchodu, dobry stan przejść 

SKŁADNIKI RYZYKA 
OCENA JAKOŚCIOWA SKŁADNIKÓW RYZYKA 

zgodnie z normą PN-N-18002 
Przewidywana szkoda dla zdrowia Duża szkodliwość 
Prawdopodobieństwo wystąpienia 

szkody dla zdrowia w okresie 
aktywności zawodowej 

Mało prawdopodobne 

Ocena wielkości ryzyka zawodowego 
(zgodnie z normą PN-N-18002) 

ŚREDNIE 

Ocena dopuszczalności ryzyka DOPUSZCZALNE 

Dodatkowe środki zabezpieczające 
przed zagrożeniem 

Dodatkowe oświetlenie przejścia obok przenośnika, 
zakaz noszenia luźnej odziezy, zwiększenie częstości 
sprawdzania stanu technicznego blokad przenośnika 

Przewidywana szkoda dla zdrowia po 
zastosowaniu dodatkowej profilaktyki 

Średnia szkodliwość 

Prawdopodobieństwo wystąpienia 
szkody dla zdrowia po zastosowaniu 

dodatkowej profilaktyki 
Mało prawdopodobne 

Końcowa ocena wielkości 
ryzyka zawodowego 

(zgodnie z normą PN-N-18002) 
MAŁE 

Końcowa ocena 
dopuszczalności ryzyka 

DOPUSZCZAJ -NE 

Ocenę 
wykonał 

Oznaczenie zespołu T M l Ocenę 
wykonał Imię i nazwisko Karol Jerzy 

314 



School of Underground Mining / Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2003 

4. Rozmiar finansowy ryzyka zawodowego i interpretacja jego znaczenia 
dla przedsiębiorstwa 

W tablicy 3.1 przedstawiono między innymi skutki ekonomiczne powodowane przez wy-
dzielone kategorie szkody na zdrowiu [Hebda 1999]. Oznacza to, że możliwe jest określenie 
rozmiaru finansowego ryzyka związanego z ryzykiem zawodowym na podstawie wielkości 
szkody na zdrowiu wyrażonej fmansowo oraz prawdopodobieństwa powstania tej szkody. 
Wydaje się, że zastosowanie wymiaru finansowego ryzyka do rozwiązywania problemów 
bezpieczeństwa pracy wymaga przyjęcia założeń, które spowodowałyby zachowanie rozsądnej, 
odpowiedniej do społecznych oczekiwań oraz obowiązujących zasad prawnych i politycznych 
przewagi spraw bezpieczeństwa nad sprawami ekonomicznymi. W krajach, które mają długą 
tradycję rozpatrywania spraw bezpieczeństwa pracowników w kontekście ekonomicznym, 
przyjęto zasadę, że przesłanki ekonomiczne mogą wpływać na podejmowanie decyzji związa-
nych z bezpieczeństwem pracy po zapewnieniu pracownikom podstawowego poziomu bezpie-
czeństwa. Najczęściej stosowana miarą bezpieczeństwa jest ryzyko śmierci w wypadku przy 
pracy w okresie aktywności zawodowej a wspomniany podstawowy poziom bezpieczeństwa 
wyznaczający granicę tzw. tolerowalnego ryzyka jest określany poprzez pewne zasady, z któ-
rych można wywnioskować liczbowe wartości dla tego poziomu. Przykładem takich zasad 
w stosowanych w Europie są ALARP, GAMAB oraz MEM [Shabe 2002]. Zasada ALARP (As 
Low As Reasonably Practicable) dzieli ryzyko na trzy klasy a to nieakceptowalne ryzyko, które 
musi być zmniejszone, akceptowalne ryzyko, które nie wymaga żadnych działań oraz ryzyko 
tolerowalne zawarte pomiędzy już wymienionymi, którego wysokość powinna być uzasad-
nione przez analizę kosztów i zysków lub najlepsze dostępne normy i wzory użyteczne. Ta 
zasada stosowana jest w Wielkiej Brytanii i Holandii. Zasada GAMAB (Globalement Au Mo-
ins Aussi Bon) stwierdza, że każdy nowy system powinien prezentować ogólny poziom ryzyka 
co najmniej tak dobry, jak już istniejące systemy. Zasada GAMAB stosowana jest we Francji. 
Reguła MEM (Minimum Endogenous Mortality) stosowana w Niemczech wymaga, aby żadne 
zagrożenie związane z nową działalnością nie zwiększało znacząco istniejącego ogólnego 
poziomu osobistego ryzyka. 

W ślad za powołanymi przykładami, w niniejszej pracy przyjmuje się, że zastosowanie fi-
nansowego wymiaru ryzyka szkody na zdrowiu do oceny znaczenia ryzyka dla przedsiębior-
stwa lub do podejmowania irmych decyzji związanych z bezpieczeństwem pracy, odnosi się do 
tolerowalnego zakresu ryzyka zawodowego, po spehiieniu wymagań przedstawionych powyżej 
reguł. 

Znaczenie dla przedsiębiorstwa finansowego rozmiaru ryzyka szkody na zdrowiu, związa-
nego z określonym zagrożeniem, można rozpatrywać na ogólnym przykładzie podejmowania 
decyzji o ubezpieczeniu tego ryzyka. Podstawowe dane o warunkach i skutkach omawianego 
ubezpieczenia przedstawiono w tablicy 4.1, 
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Tablica 4.1. Podstawowe informacje o problemie decyzyjnym 
Table 4.1. Basic information on the decision problem 

L. p. 

Rodzaj działań 
podejmowanych 

przez zarząd 
przedsiębiorstwa 

Możliwe zdarzenia i ich skutki Wartość oczekiwana 
wskaźnika M na końcu 
okresu rozliczeniowe-

go 

L. p. 

Rodzaj działań 
podejmowanych 

przez zarząd 
przedsiębiorstwa 

Wystąpienie szkody z 
prawdopodobieństwem p 

Szkoda nie wystąpiła z 
prawdopodobieństwem 

1 - p 

Wartość oczekiwana 
wskaźnika M na końcu 
okresu rozliczeniowe-

go 
1 2 3 4 5 

1. 
Ubezpieczenie 

wystąpienia 
szkody 

M - (U -H Z) M (U + Z) M (U + Z) 

2. 
Brak ubezpie-
czenia wystą-
pienia szkody 

M - S M M - U 

Widoczny w tabhcy 4.1 przykład ilustruje sytuację, w której zarząd przedsiębiorstwa roz-
waża ubezpieczenie przedsiębiorstwa od szkody na zdrowiu pracowników powodującej straty 
finansowe w wysokości S, Dzięki przeprowadzonej prawidłowo ocenie ryzyka zawodowego, 
w dokumentacji przedsiębiorstwa znajdują się informacje, że szkoda może wystąpić w okresie 
roku z prawdopodobieństwem p; jak wiadomo, przeliczenie prawdopodobieństwa w okresie 
aktywności zawodowej na okres jednego roku jest proste. Przez M oznaczono majątek przed-
siębiorstwa, który może zostać pomniejszony o wartość szkody S, jeśli omawiana szkoda wy-
stąpi a ubezpieczenie nie zostanie wykupione. Wyrażenie U + Z oznacza składkę ubezpie-
czeniową, składającą się z tzw. składki nazywanej sprawiedliwą [Ronka, Chmielowiec 2002^ 
lub podstawową U = p x S oraz kosztów (w tym zysku) ubezpieczyciela Z. W kolumnie 4 
tablicy przedstawiono wartość oczekiwaną majątku przedsiębiorstwa na koniec okresu, dla 
którego rozważa się ubezpieczenie wystąpienia szkody. Mimo, że przykład wydaje się prosty 
jego analiza stwarza pewne trudności. Formalna analiza przykładu wskazuje, że nie warto 
płacić za ubezpieczenie, ponieważ na koniec okresu obrachunkowego wartość M - U > M - (U 
+ Z) a celem działania zarządu przedsiębiorstwa jest powiększanie a nie pomniejszanie ma-
jątku. Z drugiej zaś strony istotny jest stosunek wielkości M oraz S, jeżeli S czyli wartość 
ewentualnej szkody stanowi niewielki ułamek M to jest majątku przedsiębiorstwa, to być może 
rzeczywiście ubezpieczenie nie ma praktycznego uzasadnienia. Można jednak rozważać wiel-
kość straty nie tylko w stosunku do całości majątku ale w stosunku do bilansu na koniec roku, 
gdzie S może zaważyć negatywnie na końcowym wyniku gospodarowania przedsiębiorstwa -
być może wówczas okaże się, że ubezpieczenie jest rozsądnym krokiem. Biorąc jeszcze raz 
pod uwagę stwierdzenie, że M - U > M - (U + Z), należy przypomnieć, że wartość oczekiwana 
jest wielkością średnią uzyskiwaną w wielu powtórzeniach sytuacji ryzykownych, a przecież 
w przedsiębiorstwie nie zawsze, z oczywistych względów, można pozwolić na powtarzanie ry-
zykownych sytuacji zwłaszcza w odniesieniu do zagadnień bezpieczeństwa pracy - może więc 
jednak należy wydać pieniądze na ubezpieczenie. Jeżeli zarząd podejmie decyzję o ubezpie-
czeniu, to powinien rozważyć jaka jest uzasadniona wysokość składki ubezpieczeniowej. Po-
wyżej podano sposób określania U ale pozostaje otwarta wysokość Z. Problem ustalania uza-
sadnionej wysokości składki ubezpieczeniowej nie jest nowy, skuteczne rozwiązania w tym 
zakresie są oparte na teorii funkcji użyteczności, zapoczątkowanej pracą [Neuman i Morgen-
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Stern 1947] ale omówienie zastosowania tej teorii do podniesionych powyżej problemów prze-
kracza zakres niniejszego referatu. 

Z powyższych rozważań na temat ubezpieczenia ryzyka finansowego wynikającego z za-
grożeń dla zdrowia pracowników, można wnioskować, że znaczenie rozmiaru tego ryzyka dla 
przedsiębiorstwa nie zależy wyłącznie od wielkości zagrożeń, ale od wielu elementów sytuacji, 
w której znajduje się przedsiębiorstwo. Inne znaczenie do ryzyka będzie przykładał np. zarząd 
zakładu mającego dobre wyniki finansowe, z których część może wydać na zmniejszenie ry-
zyka, inne znaczenie będzie miało to samo ryzyko w przedsiębiorstwie, które zamyka bilans 
roczny z niewielką różnicą pomiędzy przychodami a wydatkami, inne znaczenie ryzyko będzie 
miało w przedsiębiorstwie przeznaczonym do likwidacji. Dlatego też nie udało się bez ustale-
nia konkretnych danych charakteryzujących przedsiębiorstwo odpowiedzieć w referacie jedno-
znacznie na przedstawione pytania. Wydaje się jednak, że przedstawione rozważania wskazują 
pewna drogę do ustalania wpływu zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników na wyniki eko-
nomiczne przedsiębiorstwa oraz do szukania podstaw decyzji ekonomicznych zarządu w za-
kresie podejmowanych działań zapobiegających zagrożeniom. 

5. Stwierdzenia i wnioski końcowe 

W referacie przedstawiono wybrane zagadnienia związane z wykorzystaniem w praktyce 
kopalnianej wyników oceny ryzyka zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem ilościo-
wych metod oceny. Omówiono program komputerowy ułatwiający wykorzystanie zakładzie 
górniczym wyników oceny ryzyka między innymi właśnie do informowania pracowników. 
Opisany program ewidencjonowania i analizy wyników oceny ryzyka zawodowego pozwala na 
sprawne korzystanie z przygotowanej w trakcie oceny ryzyka dokumentacji, oraz umożliwia 
przeprowadzania podstawowych analiz zagrożeń występujących w kopalni. Poszczególne czę-
ści zaprezentowanego programu ułatwiają przygotowanie szkoleń załogi w na temat ryzyka 
zawodowego, są przydatne w przeprowadzaniu analiz wypadków przy pracy w aspekcie wy-
stępujących zagrożeń i wielkości ryzyka zawodowego, wreszcie ułatwiają znalezienie odpo-
wiedzi na szereg pytań występujących w sprawozdaniach przygotowywanych przez służby 
bezpieczeństwa pracy dla różnych instytucji. 

Przedstawiona w referacie metoda analizy zdarzeń pośrednich oceny ryzyka zawodowego 
w odniesieniu do projektowania dodatkowych środków ograniczających zagrożenia posiada 
między innymi taką zaletę, że umożliwia prześledzenie w drzewie zdarzeń skutków, jakie wy-
wołują w końcowej ocenie ryzyka zawodowego zaproponowane środki profilaktyczne. Obok 
metody drzewa błędów, wydaje się, że jest to jedna z niewielu obecnie dostępnych metod 
w tym zakresie. 

Ponieważ metoda analizy zdarzeń pośrednich oceny ryzyka zawodowego umożliwia okre-
ślenie rozmiaru finansowego ryzyka szkody na zdrowiu, rozpoczęto dyskusję nad znaczeniem 
tego ryzyka dla wyników ekonomicznych zakładu, przez przedstawienie hipotetycznego pro-
blemu ubezpieczenia tego ryzyka. Z powyższych rozważań można wnioskować, że znaczenie 
rozmiaru tego ryzyka dla przedsiębiorstwa nie zależy wyłącznie od wielkości zagrożeń, ale od 
wielu elementów sytuacji, w której znajduje się przedsiębiorstwo. Pomimo, że nie przedsta-
wiono w referacie odpowiedzi na związane z tym problemem pytania, wydaje się jednak, że 
przedstawione rozważania wskazują pewna drogę do ustalania wpływu zagrożeń dla zdrowia 
i życia pracowników na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa oraz do szukania podstaw decy-
zji ekonomicznych zarządu w zakresie podejmowanych działań zapobiegających zagrożeniom. 
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i życia pracowników na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa oraz do szukania podstaw decy-
zji ekonomicznych zarządu w zakresie podejmowanych działań zapobiegających zagrożeniom. 
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Artykuł powstał w ramach działalności statutowej 11.11,100.712. 

Application of Quantitative Rislc Assessment in a Coal Mine Practice 

Abstract 

In this paper same problems connected to application of quantitative risk assessment 
outcomes are presented. A computer program is described which makes easier application 
of the risk assessment outcomes to employees safety training and to variety of analysis. In 
the paper a quantitative risk assessment method based on event tree model and its applica-
tion to effectiveness valuation of hazard limitation means are introduced. The probability 
occurrence of losses and economic outcomes of industrial accidents have been employed 
for an economic risk size appraisal. On this base a discussion about method of assessment 
of financial risk derived from occupational safety problems influence on a company econ-
omy was commenced. 
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Kompleksowy system wspomagania zarządzania bezpieczeństwem pracy -
doświadczenia i praktyka wdrożeniowa 

Słowa kluczowe 

prawo pracy - bezpieczeństwo i ochrona - system komputerowy - zagrożenia 
na stanowiskach pracy- analiza ryzyka 

Streszczenie 

Artykuł omawia nowoopracowane oprogramowanie wspomagające proces zarządzania 
bezpieczeństwem pracy w kopalniacłi. Zidentyfikowano trzy obszary działania działów bhp: 
- inwentaryzację i ewidencję zagrożeń na indywidualnych stanowiskach pracy wraz z oceną 

wielkości mierzonych na podstawie porównania z obowiązującymi przepisami oraz plano-
waniem prowadzenia badań i pomiarów w okresach wynikających z przepisów prawnych, 

- obliczenia i kalkulacje ekonomiczne obejmujące całokształt kosztów związanych z bezpie-
czeństwem w tym szczegółowe obliczenia kosztów wypadków i zdarzeń wypadkowych 
obejmujących rozdzielnie koszty ponoszone przez pracodawcę, organizacje nadrzędne 
i ubezpieczycieli. Obszar ten obejmuje także obsługę proceduralną wypadków zgodnie 
z wymaganiami prawa pracy, 

- analizę ryzyka w zrozumieniu wymagań kodeksu pracy poprzez ewidencję ustaleń działań 
inspekcyjno - kontrolnych, prowadzących do audytowania stanu bezpieczeństwa po wpro-
wadzeniu systemu zarządzania zgodnie z powołanymi na wstępie normami serii 18000. 
Dla wymienionych zakresów opracowano oprogramowania zapewniające: - automatyzację 

powtarzalnych czynności analityczno - sprawozdawczych, wieloletnie archiwizowanie i prze-
chowywanie wyników badań i ocen zagrożeń na indywidualnych stanowiskach pracy, sporzą-
dzanie pełnej dokumentacji wypadkowej oraz ciągłe prowadzenie analizy kosztów zarówno za-
istniałych wypadków jak i zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Całkowicie nowym oryginalnie 
opracowanym segmentem systemu jest oprogramowanie dokumentujące wyniki objazdów 
i audytów stanowisk pracy pod kątem rozpoznania potencjalnych źródeł zagrożeń i próbą pa-
rametrycznej oceny ryzyka zawodowego. Rozwijany od prawie ośmiu lat system prezentowany 
jest obecnie w wersji sieciowej dla dużej organizacji gospodarczej, jaką jest Katowicki Hol-
ding Węglowy. W konstrukcji systemu uwzględniono możliwość maksymalnej automatyzacji 
poszczególnych czynności obsługowych, wprowadzania danych z innych systemów kom-
puterowych oraz zasad tworzenia tzw. równoległej struktury programowej zapewniającej elas-
tyczność w dodawaniu nowych i usuwania funkcji zbędnych. 
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1. Wprowadzenie 

Szybko zachodzące zmiany w polskim prawodawstwie pracy, począwszy od Kodeksu Pra-
cy, a na rozporządzeniach Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej i Pracy i Spraw Socjalnych 
skończywszy, powodują w większości przypadków znaczne zwiększenie zakresu obowiązków 
zakładowych służb bhp. Bardzo istotnym czynnikiem wymuszającym przyspieszenie wprowa-
dzania zmian są działania przedakcesyjne Polski do Unii Europejskiej, które w obszarze har-
monizacji przepisów prawa pracy wprowadzają całkowicie nowe proceduiy i działania poprzez 
wprowadzenia postępowania objętego nazwą „zarządzanie bezpieczeństwem" zgodnie z pakie-
tem norm ISO-EN 18000. W procedurach tych, opartych w zasadzie na tzw. cyklu Deming'a, 
polegającym na cyklicznym prowadzeniu czteroetapowego postępowania (planuj wykonaj 

> sprawdzaj —> działaj), w taki sposób, aby po każdym cyklu widoczna była poprawa warun-
ków pracy, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa jej wykonywania. Istotnym elementem 
tych działań jest konieczność włączenia zarządzania bezpieczeństwem w ogólne procedury za-
rządzania jako składnika o sparametryzowanym wpływie na ogólne wyniki ekonomiczne 
przedsiębiorstwa. Wymaga to zapewnienia możliwie pełnych szacunków ponoszonych przez 
przedsiębiorstwo kosztów związanych z bezpieczeństwem. Dodatkowym stymulatorem eko-
nomizacji zagadnień bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach są nowe regulacje ustawodawcze 
wprowadzane od 1 stycznia 2003 r., wiążące warunki bezpieczeństwa na stanowiskach pracy 
z wymiarem części składki ubezpieczeniowej ponoszonej przez pracodawców. Nowa ustawa 
o „Ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych" tworzy 
mechanizmy działań zmierzających do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy 
w zakładzie. Narzędziem tym ma być zróżnicowana stawka na ubezpieczenie wypadkowe. 
Wszystkie świadczenia będą ponoszone z tzw. funduszu wypadkowego, i będą wypłacane 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tym samym, ubezpieczenie wypadkowe przejmuje 
finansowanie odszkodowań. Spowoduje to przeniesienie obciążeń finansowych od pracodawcy 
do ZUS, za określoną wysokość składki pracodawców. 

Wymiar składki na ubezpieczenie wypadkowe ustawodawca ustalił w zależności od katego-
rii ryzyka, określonego wskaźnikami wynikającymi z: 
- liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem, 
- liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich, 
- stwierdzonych przypadków chorób zawodowych 
- iczby zatrudnionych w warunkach zagrożenia. 

Procentowy wymiar składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowany w zależności 
od poziomu zagrożeń zawodowych i ich skutków, i został określony w przedziale od 0,4% do 
8,12% podstawy wymiaru składki. Przytoczone liczby wskazują, że wymiar składki mieści się 
w przedziale 1 do ponad 20, a więc przy licznej załodze znacząco może wpływać na ogólny 
wynik ekonomiczny przedsiębiorstwa. 

Powyższe wywody wskazują na istotne znaczenie tworzenia udokumentowanej argumenta-
cji, którą pracodawca (przedsiębiorca) będzie się mógł posłużyć w negocjacjach decydujących 
chociażby tylko o wysokości wspomnianej składki ubezpieczeniowej. 

Ograniczając dalsze wywody tylko do zagadnień zarządzania bezpieczeństwem w Głów-
nym Instytucie Górnictwa przed ponad 8 laty [Kubik, Lipowczan 1997, Lipowczan 1998] pod-
jęto działania nad opracowaniem Systemu Wspomagania Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy 
(SWZBP). Podstawą szeroko zakrojonych prac była identyfikacji zasadniczych funkcji kopal-
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nianych działów bhp oraz wymagań stawianych przez normy określające wymagania dla sys-
temu zarządzania bezpieczeństwem ISO-EN 18000. 

Zidentyfikowano trzy obszary, których komputeryzację podjęto w latach dziewięćdziesią-
tych i systematycznie są nadal rozwijane, obejmuje to; 
- inwentaryzację i ewidencję zagrożeń na indywidualnych stanowiskach pracy wraz z oceną 

wielkości mierzonych na podstawie porównania z obowiązującymi przepisami oraz plano-
waniem prowadzenia badań i pomiarów w okresach wynikających z przepisów prawnych 
Kubik, Lipowczan 1997, Lipowczan 1998], 

- obliczenia i kalkulacje ekonomiczne obejmujące całokształt kosztów związanych z bezpie-
czeństwem w tym szczegółowe obliczenia kosztów wypadków i zdarzeń wypadkowych 
obejmujących rozdzielnie koszty ponoszone przez pracodawcę, organizacje nad-
rzędne i ubezpieczycieli. Obszar ten obejmuje także obsługę proceduralną wypadków 
zgodnie z wymaganiami prawa pracy [Kubik, Lipowczan 1998, Kubik, Lipowczan 1999, 
Kubik, Lipowczan 2000], 

- analizę ryzyka w zrozumieniu wymagań kodeksu pracy poprzez ewidencję ustaleń działań 
inspekcyjno - kontrolnych, prowadzących do audytowania stanu bezpieczeństwa po wpro-
wadzeniu systemu zarządzania zgodnie z powołanymi na wstępie normami serii 18000 
[Gajos, Lipowczan, Kubik, Małobęcki, Rams 2001, Kubik, Lipowczan 2002'. 
Wymienione trzy obszary wspomagane są odrębnymi programami komputerowymi skła-

dającymi się na pakiet „Komputerowe wsparcie zarządzania bezpieczeństwem" i w zależności 
od potrzeb mogą być dostarczane oddzielnie lub łącznie jako pakiet. W tym ostatnim przy-
padku możliwe jest wykorzystanie szeregu dodatkowych funkcji ułatwiających upraszczają-
cych obsługę poszczególnych funkcji. W obecnym składzie system SWZBP zapewnia realiza-
cję następujących funkcji zgrupowanych w czterech głównych grupach: 
- ewidencję parametrów czynników szkodliwych, i charakterystykę warunków pracy na sta-

nowiskach oraz wskaźniki do jej oceny. Zawarta - moduł „BHP (Środowiskopracy)"', 
- ewidencję danych o wypadkowych, i o kosztach z nimi związanych, z możliwością gene-

rowania dokumentów powypadkowych, jak i wielozakresowej analizy oraz raportowania, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami moduł- „ Wypadki-Koszty": 

- generację raportów i informacji potrzebnych do planowania i realizacji działań korygują-
cych, i naprawczych, na rzecz poprawy bezpieczeństwa -moduł ..Bezpieczeństwo", 

- informacje i analizy, o występujących oraz o potencjahiych zagrożeniach w miejscu pracy, 
zauważonych podczas objazdów dołowych, inspekcji organów kontroli i audytów, i to 
z możliwością bieżącej ingerencji - moduł - Rejestracja zdarzeń niebezpiecznych i poten-
cjalnie wypadkowych. 
Niżej przedstawiono-skróconą charakterystyką poszczególnych modułów. 

Moduł „Środowisko pracy'* 

W omawianym module ewidencjonowane są wyniki pomiarów czynników narażenia 
środowisku pracy oraz charakterystyka warunków pracy na poszczególnych stanowi-

kach pracy. Obejmuje ona grupy: katalogi, charakterystyki i zestawienia. 
W grupie Katalogi umieszczono akty prawne związane z warunkami pracy, normy NDSiN, 

obowiązujące dokumenty określające normy czynników narażenia w środowisku pracy oraz 
[owniki do opisu charakterystyki pracy na stanowiskach. 
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W grupie Charakterystyka definiowane są Zagrożenia naturalne (tąpania, radiacja itp.), 
które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i warunki pracy na stanowiskacłi. 

Opcja Stanowiska (rys. 2.1) zawiera pełną cliarakterystyką warunków pracy, i to od czasu 
jego utworzenia, przez cały okres jego trwania, aż do jego likwidacji. Uwzględnia wykony-
wane przez pracownika czynności, rodzaje obsługiwanych przez niego maszyn, źródła zagro-
żeń, i wszystkie wyniki pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy, wykonane na 
tym' stanowisku. 

W grupie Zestawienia tworzone są obligatoryjne dokumenty: Rejestr Wyników badań i po-
miarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy, i Karty czynników fizycz 
nych, chemicznych i pyłów oraz Sprawozdanie o warunkach pracy Z-IO. 

f • 
|Jedno"tk« W i E C T 

Oddziaf - ODDZIAŁ WIERTNICZY 
Rodzaj stan j w i s K - d r TJ 
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Op-jidtor: 
Admin 
.afajestro¥iano: 

19-10-2000 
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Data Od: 01 stycznia 1999 N r : 87 Data Do: 09 paździeinika 2002 

Wiertacz wiikonuje otwory do stizeiania. 

Obiekłu Emitef>i Czunności Ufządzenia Zmiany Pomiaiy O^ialnie pomiafy Pracownico 1 wypadki 

Us Enter ich czynniki naiaźeń: 
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f^ace remontowe w komorach Hai-as Czynnik 
Proces produkcy ny w Z^VR nne mechaniczne Czynnik 
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Wypływ wody ze skal" Wilgotność nne 

m 

Rys. 2.1. Wygląd ekranu - charakterystyka stanowiska pracy w module „Środowisko pracy" 
Fig.2.1. Computer screen view - workplace characteristic in module „Workplace environment 

Opcja Narażenia umożliwia przegląd stanowisk pod kątem narażenia na czynniki szko-
dliwe dla zdrowia w środowisku pracy, w zadanym przedziale - wielokrotności przekroczeń 
NDS i NDN. Informacja ta jest bardzo ważna dla oceny narażenia zawodowego oraz dla pla-
nowanych działań zapobiegawczych, jak i dla stosowania ochron. 
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3. Moduł „ Wypadki - koszty 

Rejestr wypadków przy pracy w omawianym module jest podstawowym zbiorem informa-
cji o poszkodowanych, o okolicznościach, o przyczynach, jak i o skutkach zaistniałych wypad-
ców. Moduł ten obsługuje całą procedurę po każdym zaistniałym wypadku. Umożliwia przy-
gotowanie dokumentów, zatem m.in. protokołów przesłuchania świadków, poszkodowanych, 
raportu z oględzin miejsca wypadku, i innych wymaganych postępowaniem powypadkowym. 
Na podstawie ewidencjonowanych danych tworzone są również dokumenty obligatoryjne, ta-
kie jak: protokół powypadkowy, karta statystyczna wypadku oraz branżowa karta DX15. Au-
tomatycznie wypełniany jest również Rejestr wypadków, z uwzględnieniem kosztów świad-
czeń i odszkodowań, należnych poszkodowanemu lub jego rodzinie. 

W module Wypadek-Koszty, (rys.3.1) rejestrowane są koszty wypadków, na podstawie 
opracowanej w GIG metody ich szacowania, dostosowanej do praktycznego wykorzystania 
w działach bhp. Obejmują one: 
- koszty świadczeń i odszkodowań wypłaconych poszkodowanemu lub jego rodzinie, 
- koszty przywrócenia produkcji po zaistniałym wypadku (koszty akcji ratowniczej, usług 

transportowych, remontu maszyn, ekspertyz, itp.), 
- koszty strat czasu pracy związane z zaistniałym wypadkiem, obliczane ze stawek godzino-

wych lub dniówkowych. 
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Rys.3.1. Wygląd ekranu „Rejestr kosztów wypadków" w module ..Wypadki - koszty" 
Fig.3.1. Computer screen view - accident cost register in the module „Costs of accidents" 
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Dane o kosztach, gromadzone w tej ewidencji, dla każdego zaistniałego wypadku, będą na-
rastały nawet przez wiele lat; tak długo, jak długo będą występować skutki zdrowotne dla kon-
kretnego poszkodowanego (rys. 3.2). Bieżąco wprowadzane składniki kosztów powodują, że 
ich zestawienie zmienia dynamicznie. Pozwala to obserwować zarówno alokację ponoszonych 
kosztów wypadków w układzie: pracodawca ZUS, jak i szacunki średniego kosztu wypadku 
indywidualnego, zbiorowego, czy też zdarzenia wypadkowego. Zbilansowanie tych kosztów 
dokumentuje rzeczywistą wielkość strat materialnych, ponoszonych przez zakład pracy, z ty-
tułu następstw od zaistniałych wypadków. 

Przegląd kosztów wypadków w czasie: 
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Rys.3.2. Wygląd ekranu z raportem o kosztach wypadku v." zadanym przedziale czasu 
Fig. 3.2. Screen view on cost rapport in defined time range. 

4. Modul„Bezpieczeństwo" 

Informacje tu zawarte w zestawieniach, raportach, terminarzach i wskaźnikach obrazują 
nie tylko istniejący stan warunków pracy i zagrożenia wypadkowe, ale na podstawie analizy 
stanu istniejącego, dostarczają przesłanek niezbędnych do kształtowania prawidłowych warun-
ków, poprzez sygnalizowanie symptomów o pojawiającym się nowym zagrożeniu. Raporty są 
tak opracowane, aby użytkownik otrzymywał codzienne informacje wskazujące na potrzebę 
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podjęcia bieżących decyzji, związanych z bezpieczeństwem pracy i wynikającą z tego niez-
będną prewencją. 

Zestawienia: najczęstszych przycz}^, skutków, urazów, miejsc, wydarzeń itp. służą do wy-
krycia wielokrotnie powtarzających się przyczyn i okoliczności wypadków. Może to stanowić 
punkt wyjścia do wyjaśnienia istniejących źródeł zagrożeń. Informacje te mają duże znaczenie 
przy podejmowaniu działań eliminujących potencjalne zdarzenia wypadkowe, a więc w konse-
kwencji prowadzą do minimalizacji przyszłych strat finansowych zakładu. 

5. Moduł yyRejestracja zdarzeń niebezpiecznych i potencjalnie wypadkowych iy 

Dostępne programy komputerowe ukierunkowane są na ewidencję zagrożeń powodowa-
nych przez czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz na danych charakteryzujących wy-
padki przy pracy, wraz z ich analizą. Programy te nie dostarczają informacji o zdarzeniach po-
tencjalnie wypadkowych i awaryjnych, którym przy odpowiedniej prewencji można skutecznie 
zapobiegać, obniżając w konsekwencji ogólny poziom wypadkowości. Nowy moduł systemu 
SWZBP jest autorskim opracowaniem GIG powstałym we współpracy z zespołem Katowic-
kiego Holdingu Węglowego. Rys. 5.1 przedstawia eki'an wejściowy tego modułu. 

Moduł realizuje następujące funkcje: 
- identyfikację komórek organizacyjnych, 
- wyznaczenie zespołów do przeglądu lub audytorów wewnętrznych, 
- ustalenie listy obszarów problemowych i kryteriów oceny, 
- określenie trasy i miejsc przeglądu lub audytu, 
- przeprowadzenie przeglądu lub audytu, 
- sformułowanie zaleceń korygujących dla stwierdzonych nieprawidłowości lub usterek, 
- przypisanie zaleceń realizacji imiennie wyznaczonym osobom, 
- określenie terminu i sposobu wykonania polecenia, 
- kontrola, ocena i zatwierdzenie poprawności wykonanego polecenia. 

Efektywność modułu polega nie tylko na rejestracji zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych, 
ale przede wszystkim na szybkim uzyskaniu odpowiedzi na pytanie DLACZEGO? do nich 
dochodzi, co jest ich przyczyną? Systematyczne diagnozowanie warunków pracy polega, bo-
vviem na „wychwytywaniu" zagrożeń w ich fazie statycznej, a nie dynamicznej, kiedy dopro-
A'adzają one do wypadku lub awarii. Prowadzenie działań korygujących dla stwierdzonych od-
itępstw, ma na celu likwidowanie, często niejednego, a całego splotu wielu okoliczności, które 
nogą być zwiastunami zdarzeń krytycznych, czyli potencjalnych stanów zagrożeń. Przykła-
iowo stosowana w górnictwie polskim procedura polega na przeprowadzaniu przez średni 
wyższy dozór tzw. objazdów (audytów), z których sporządza się szczegółowe raporty zawie-

ające ocenę istniejącej sytuacji, określenia zadań i poleceń niezbędnych do zapewnienia bez-
)iecznych warunków prowadzenia szeroko rozumianej eksploatacji górniczej. Każde ze 
twierdzeń określających odchylenie od normy podlega ocenie znaczenia i w zależności od ich 
vpływu na poziom bezpieczeństwa uruchamia proces decyzyjny na różnych szczeblach zarzą-
zania kopalnią. Podejmowane decyzje naprawcze muszą, zgodnie z przepisami, posiadać 
ti<jeślonego z imienia i nazwiska wykonawcę działań naprawczych lub zapobiegawczych, po 
.tórych realizacji następuje ponowna ocena stanu bezpieczeństwa. 
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Dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu omawianego programu wskazują na dużą je-
go użyteczność nie tylko do bieżących działań profdaktycznych, ale także przy wdrażaniu pro-
cedur systemu zarządzania bezpieczeństwem w zrozumieniu norm serii PN 18000. 

W omawianym module podjęto próbę parametryzacji ocen stosując skalę punkową 
uwzględniającą wagę wpływu danej obserwacji na lokalny (miejscowy) poziom bezpieczeń-
stwa. Z uśrednienia ocen wystawionych przez poszczególnych uczestników zespołu oceniają-
cego (audytorów) program sam wylicza wielkość liczbową odkreślająca stan bezpieczeństwa. 
Wielkość ta może być wykorzystana w następnej funkcji modułu do oceny ryzyka zawodo-
wego wymaganego przez znowelizowany kodeks pracy. Nowoczesne metody oceny ryzyka 
zawodowego preferują postępowanie niewymagające zbyt wysokich kwalifikacji zespołu oce-
niającego. Dlatego nie należy ograniczać zespołu oceniającego tylko do specjalistów z zakresu 
danej problematyki, ale umożliwić wykonanie oceny ryzyka samym pracownikom zatrudnio-
nych w ocenianym rejonie, wykorzystując do tego celu informacje o ich subiektywnych odczu-
ciach, wynikających z ich obserwacji, z ich doświadczeń i ich intuicji zawodowej. Pracownicy 
wykonawczy znają najlepiej swoje stanowiska, i potrafią dostarczyć wielu cennych informacji 
o ryzyku zawodowym. 

Wyróżnia się dwa aspekty zagrożenia ZBV^odov/ego: wypadkowe i chorobowe. Każde z nich 
wymaga odrębnego podejścia dla rozpoznania, scharakteryzowania, a także - zlokalizowania 
grupy narażonych pracowników. W module wzbp zagrożenia są identyfikowane na podstawie 
ewidencjonowanych danych w bazie oraz na podstawie wiedzy, i doświadczenia pracowników 
o potencjalnych zagrożeniach, które mogą wystąpić na ich stanowiskach pracy. Aktywny 
udział pracowników w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy stanowi obecnie je-
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den z podstawowych warunków skutecznego wdrażania działań podejmowanych w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa pracy, ponieważ największą liczbę ryzykownych zachowań powo-
dują sami pracownicy. 

6. Podsumowanie 

Scharakteryzowany informatyczny System Wspomagania Zarządzania Bezpieczeństwem 
Pracy jest narzędziem uniwersalnym, nadającym się do zastosowania w każdym przedsiębior-
stwie lub większej organizacji gospodarczej. Modułowa budowa i sposób organizacji baz da-
nych Systemu, umożliwia dostosowanie go do indywidualnych potrzeb użytkownika niezależ-
nie od wielkości i liczby zakładów czy pracowników oraz rodzaju działalności. System jest 
przygotowany do natychmiastowego wdrożenia w dowolnym zakładzie gómic2ym, natomiast 
zastosowanie w innych zakładach sprowadza się do ograniczenia (wyłączenie) jego mniej lub 
nieprzydatnych w danych warunkach możliwości i rezygnacji z niektórych fimkcji. Łatwość 
wprowadzania bieżących zmian zapewnia równoległa struktura budowy systemu, pozwalająca 
na usuwanie i dodawania funkcji bez zmian w pozostałych modułach i elementach. System zo-
stał zaprojektowany w oparciu o aktualnie obowiązujące normy prawne obowiązujące w pol-
skim przemyśle, w tym w polskim górnictwie węglowym oraz w zakresie systemów zarządza-
nia bezpieczeństwem pracy. W końcowej fazie testowania jest sieciowa wersja systemu obsłu-
gująca wszystkie kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego. 
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Computer system to assists, the process of health and safety management 
in mines 

Abstract 

The paper presents the newly developed software that assists the process of health and 
safety management in mines. Three activity areas of health and safety sections have been iden-
tified. These are: 
- making inventories and keeping records of hazards at individual workplaces, together with 

preparing assessments of the measured data on the basis of comparison with the operative 
regulations, and planning the realisation of research and measurements within the time pe-
riods that result from the law, 

- computing and economic calculations that comprise the whole of the costs related to safety, 
including the detailed calculation of the costs of accidents and incidents broken down to 
those borne by the employer, superior organisations and insurance companies. This area 
also covers procedural servicing of the accidents in accordance with the requirements of 
the labour legislation, 

- preparing analyses of risk in terms of the requirements of the labour code through recording 
the settlements of inspection- control actions leading to auditing the state of safety after the 
management system has been introduced in accordance with the ISO 18000 series standards 
referred to above. 
For the scopes mentioned above, the software has been developed which ensures automa-

tion of: repetitive analytical- recording actions, many- years' archiving and storage of results of 
measurements and assessments of hazards at the individual workplaces, preparing of a full 
documentation of accidents and occurrences potentially leading to accidents. An entirely new, 
originally developed, segment of the system is the software that documents the results of in-
spections and audits at workplaces, conducted with the view of recognition of potential sources 
of hazards, and of a trial to make the parametric assessment of the risk. The system developed 
for nearly eight years, is currently presented in a network version designed for great business 
organisations, such as Katowice Coal Holding Company. Included in the system structure is 
the possibility of maximal automation of individual servicing actions, entering of the data from 
other computer systems, and the principles of creation of the so- called parallel programming 
structure that ensures the flexibility in adding new and withdrawal of needless functions. 

Recenzent: dr inz. Andrzej Hebda 
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Wpływ restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce 
na stan bezpieczeństwa pracy 

Słowa kluczowe 

bezpieczeństwo pracy - wypadkowość - nakłady na bezpieczeństwo pracy ~ koszty 
wypadków - profilaktyka 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono analizę zależności występującej pomiędzy działaniami 
restrukturyzacyjnymi w górnictwie, nakładami na utrzymanie systemu bezpieczeństwa pracy 
i kosztami zaistniałych wypadków. Analizę wykonano w oparciu o materiały źródłowe 
pozyskane z kopalń i spółek węglowych. Uzyskany w formie ankiety materiał obejmował 19 
kopalń zgrupowanych w spółkach węglowych i jedną kopalnię samodzielną. Wobec aktualnie 
istniejących 42 kopalń materiał ten dotyczył więc blisko 48% całości polskiego górnictwa. 
Wyniki analizy przedstawiono na tablicach, a niektóre z nich zilustrowano graficznie. W 
podsumowaniu sformułowano spostrzeżenia i wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy. 

1. Wstęp 

Pogarszający się w ostatnim okresie czasu stan bezpieczeństwa pracy w polskicłi kopalniach 
tłumaczony jest często niedostatecznymi i ciągle zmniejszającymi się nakładami na system 
bezpieczeństwa pracy. Okres reformowania górnictwa węgla kamiennego, który 
zapoczątkowany został wraz ze zmianami ustrojowymi w Polsce w roku 1989 z pewnością nie 
sprzyja nadmiernemu wydatkowaniu pieniędzy na bezpieczeństwo pracy w górnictwie. 

Szukając potwierdzenia, bądź odrzucenia tej tezy autorzy niniejszego referatu podjęli próbę 
dokonania analizy ponoszonych przez kopalnie i spółki węglowe wydatków na utrzymanie 
systemu bezpieczeństwa pracy konfrontując je z kosztami zaistniałych wypadków. 

Wskazano także na główne cele restrukturyzacji górnictwa, którymi są zmniejszenie 
zatrudnienia oraz zmniejszenie zdolności wydobywczych kopalń i uzyskanie przez to 
rentowności sektora. Autorzy starali się znaleźć związek pomiędzy ilością wypadków i 
poziomem zatrudnienia oraz wielkością wydobycia. W tym celu obliczono, a następnie 
analizowano wskaźniki częstości wypadków dla wybranych spółek węglowych. 

Chcąc uzyskać materiał badawczy autorzy zwrócili się do zarządów wszystkich spółek wę-
glowych i kopalń samodzielnych z prośbą o wypełnienie załączonej do pisma ankiety. Odpo-
wiedź uzyskano z czterech spółek węglowych i jednej kopalni samodzielnej. Łącznie więc uzy-
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skany materiał badawczy dotyczył 20 kopalń, co wobec 42 aktualnie istniejących stanowi ok. 
48% możliwego do uzyskania materiału. 

Odpowiedzi nadesłały: Rudzka Spółka Węglowa S.A., Nadwiślańska Spółka Węglowa 
S.A., Rybnicka Spółka Węglowa S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. oraz Lubelski Węgiel 
KWK Bogdanka S.A. 

Nadesłany materiał badawczy przygotowany był bardzo rzetelnie. W wielu przypadkach, 
oprócz wypełnionej tabeli dołączone były dodatkowe komentarze i wskazania iż temat jest 
niezwykle ważny i wymaga nawet pogłębionych studiów. Wszystkim zarządom spółek i kopalń, 
które pozytywnie zareagowały na naszą prośbę pragniemy tą drogą serdecznie podziękować. 

2. Opis materiału badawczego 

Intencją autorów było ustalenie zależności pomiędzy nakładami ponoszonymi na 
utrzymanie systemu bezpieczeństwa pracy w spółce węglowej a kosztami ponoszonymi przez tą 
spółkę na skutek zaistniałych wypadków. Przekazany materiał w większości przypadków 
dotyczył poszczególnych kopalń, a następnie był przetwarzany na poziomie spółki. 

W celu poszerzenia informacji o nakładach na system bezpieczeństwa pracy poproszono 
także o wykazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na cele bhp. Zatem, jako nakłady 
poniesione na utrzymanie systemu bhp potraktowano łącznie wydatki na utrzymanie 
kopalnianej służby bhp oraz koszty inwestycji bhp. 

Utrzymanie służby bhp to przede wszystkim płace pracowników tego działu, ale także 
koszty utrzymania pomieszczeń, opłaty za media, urządzenia techniczne, wyposażenie biurowe, 
zlecane analizy bhp, ekspertyzy, badania, koszty utrzymania łaźni, koszty utrzymania w 
czystości ubrań ochronnych, itp. 

Koszty inwestycji bhp to poniesione wydatki na sprzęt ocłirony osobistej, np.: maski 
przeciwpyłowe, aparaty izolujące, w tym aparaty ucieczkowe, pochłaniacze, ubrania ochronne, 
metanomierze, indywidualny sprzęt pomiarowy oraz instalacje ochrony zbiorowej, np.: 
metanometria automatyczna, odmetanowanie, zapory przeciwwybuchowe, CO-metria, 
instalacja podsadzkowa, w tym do podawania pyłów dymnicowych, a także wyposażenie o 
wyższej jakości i wyższym standardzie bezpieczeństwa. 

Z kolei koszty wypadków obrazują wydatki bezpośrednie ogółem poniesione w związku 
z wypadkami. Obliczono także średnie koszty pojedynczych wypadków śmiertelnych, ciężkich 
i pozostałych w analizowanych spółkach węglowych oraz podano ilość wypadków w 
poszczególnych kategoriach. 

Materiał analityczny obejmuje lata 1990-2001. Jednakże ze względu na różny sposób 
rejestrowania wydatków na bhp i kosztów wypadków przed powołaniem spółek węglowych, a 
także na ograniczony już dostęp do materiałów źródłowych sprzed 1993 r., kiedy to powołano 
spółki węglowe - postanowiono dla ujednolicenia danych rozważyć tylko okres od 1993 r. do 
2001 r. 

Uzyskany materiał był następnie wzbogacony o dane zaczerpnięte z PARG WK 
(zatrudnienie, wydobycie) i przetwarzany w różnych konfiguracjach. 

W związku z zamierzonymi zmianami organizacyjnymi w górnictwie warto wymienić 
nazwy kopalń wchodzących aktualnie w skład poszczególnych spółek węglowych. Materiał 
źródłowy tych właśnie kopalń stał się podstawą niniejszej analizy. Są to następujące kopalnie: 
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Rudzka Spółka Węglowa S.A.: Bielszowice, Halemba, Pokój, Polska-Wirek, Siemianowice, 
Barbara Chorzów. Dwie ostatnie kopalnie są już obecnie zlikwidowane. 
Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A.: Piast, Czeczott, Ziemowit, Janina, Brzeszcze, Silesia. 
Aktualnie Piast i Czeczott stanowią jedną kopalnię. Kopalnia Jaworzno jest samodzielną 
kopalnią (Zakład Górniczo-Energetyczny Sobieski-Jaworzno III), a kopalnia Siersza została 
zlikwidowana. 
Rybnicka Spółka Węglowa S.A.: Jankowice, Chwałowice, Anna, Marcel, Rydułtowy, 
1-go Maja. Również w tej spółce ta ostatnia kopalnia jest już zlikwidowana. 
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.: Jas-Mos, Pniówek, Borynia, Zofiówka, Krupiński 
i zlikwidowana już kopalnia Morcinek. 

3. Analiza zmian wypadkowości w latach 1993-2001 

W tablicy 3.1 zestawiono dane dotyczące zatrudnienia, wydobycia oraz ilości wypadków 
w Rudzkiej, Nadwiślańskiej, Rybnickiej i Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Obliczono również 
procentowe zmiany wymienionych wielkości w analizowanych latach. Dane dotyczące KWK 
Bogdanka pominięto w dalszych rozważaniach jako nieporównywalne pod względem wielkości 
ze spółkami węglowymi. 

3.1. Zależność pomiędzy ilością wypadków ogółem i wielkością zatrudnienia. 

Dane dotyczące wielkości zatrudnienia oraz ilości wypadków w analizowanych spółkach 
węglowych zilustrowano graficznie na rys. 3.1 - 3.6. Na rys. 3.1 - 3.4 zilustrowano omawiane 
zmiany w poszczególnych spółkach węglowych, natomiast na rys. 3.5 i 3.6 pokazano ich ze-
stawienie dla wszystkich spółek. 

Istotnym elementem analizy jest stwierdzenie, że na przestrzeni lat od 1993 - 2001 zarówno 
zatrudnienie jak i ilość wypadków systematycznie malały. Jednakże tempo zmian tych wielko-
ści było różne. 
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Rys. 3.1. Poziom zatrudnienia i wypadkowości 
w Rudzkiej SW S.A. 

Fig. 3.1. Employment and accident rate 
in Rudzka Mining Company 
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Fig. 3.2. Employment and accident rate 
in Nadwiślańska Mining Company 
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in Rybnicka Mining Company 
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Rys. 3.4. Poziom zatrudnienia i wypadkowości 
w Jastrzębskiej SW S.A. 

Fig. 3.4. Employment and accident rate 
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Rys. 3.5. Zatrudnienie w spółkach węglowych 
Fig- 3.5. Employment in mining companies 
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Rys. 3.6. Zestawienie poziomu wypadkowościw spółkach węglowych 
Fig. 3.6. Accident rate in mining companies 
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Największy spadek zatrudnienia zarejestrowano w tym okresie w Nadwiślańskiej Spółce 
Węglowej. Na koniec 2001 roku zatrudnienie w tej spółce osiągnęło poziom ok. 52% zatrud-
nienia z roku 1993. Z kolei najmniejszą redukcję zatrudnienia odnotowano w Rybnickiej Spół-
ce Węglowej, w której na koniec 2001 roku osiągnięto ok. 80% poziomu zatrudnienia z roku 
1993. 

Pozostałe dwie spółki zmniejszyły zatrudnienie w tym okresie od 26% (Rudzka SW) do ok, 
35% (Jastrzębska SW). 

Dynamika zmian liczby wypadków ogółem była znacznie większa od dynamiki redukcji za-
trudnienia. Najkorzystniejszy wynik uzyskała w tym przypadku Rudzka Spółka Węglowa, 
w której liczba wypadków na koniec 200Ir. uzyskała poziom 12,5% wszystkich wypadków za-
rejestrowanych w 1993 roku. 

Kolejne pozycje zajęły Rybnicka Spółka Węglowa (14,4%), Jastrzębska Spółka Węglowa 
(15,5%) oraz Nadwiślańska Spółka Węglowa (28,2%). 

W tej sytuacji można stwierdzić, że najmniejszy (chociaż bardzo duży) postęp w poprawie 
bezpieczeństwa pracy uzyskała Nadwiślańska Spółka Węglowa, która przy największej reduk-
cji zatrudnienia odnotowała najmniejszy spadek ilości wypadków, Niemniej jednak budujący 
jest fakt, iż dynamika spadku ilości wypadków znacznie wyprzedzała dynamikę redukcji za-
trudnienia. 

3.2. Zależność pomiędzy ilością wypadków i wielkością wydobycia. 

Analizując zmiany wielkości wydobycia w okresie 1993 - 2001 (tab. 3.1) można stwierdzić, 
że mamy do czynienia ze znaczną redukcją wydobycia co wiąże się z redukcją zdolności pro-
dukcyjnych. 

Największej redukcji zdolności produkcyjnych dokonała Nadwiślańska Spółka Węglowa, 
która na koniec 2001 roku osiągnęła 65% zdolności wydobywczych z roku 1993. W dalszej ko-
lejności plasująsię spółki: Rudzka (81,5%), Jastrzębska (87,5%) i Rybnicka (88,6%). 

Zmiany wielkości wydobycia w poszczególnych spółkach węglowych na przestrzeni anali-
zowanego okresu pokazano na rys. 3.6. 

Analizując dane zawarte w tablicy 3.1 łatwo zauważyć, że zarówno spadek zatrudnienia, jak 
i redukcja zdolności produkcyjnych w spółkach węglowych nabierały dużego tempa dopiero od 
roku 1998, czyli od rozpoczęcia realizacji programu reformy górnictwa węgla kamiennego 
przewidzianego na lata 1998 - 2002. Do roku 1997 zarówno zatrudnienie jak i wydobycie 
utrzymywało się niemal na stałym poziomie, z wyjątkiem zatrudnienia w Nadwiślańskiej i Ja-
strzębskiej Spółce Węglowej, które systematycznie obniżało się. 

Warto przypomnieć, że optymalizacja zatrudnienia i wydobycia węgla były głównymi ce-
lami wymienionego programu reform górnictwa. 

Istotne jest stwierdzenie, że w tym okresie bardzo dynamicznych zmian, jak pokazują dane 
ujęte w tablicy 3.1, również liczba wypadków gwahownie spadała (rys. 3.1 - 3.4 i rys. 3.6). 
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Rys. 3.7. Zestawienie wydobycia w spółkach węglowych (w tys. ton) 
Fig. 3.7. Output iii mining companies (in thousands of tonnes) 

4. Analiza zmian częstotliwości wypadków 

Spośród wielu wskaźników obrazujących częstotliwość wypadków wybrano dwa, które 
zdaniem autorów najlepiej ilustrują ten problem. Są to wskaźniki wypadkowości: 

w przeliczeniu na 1.000 zatrudnionych, liczony wg wzoru: 
W 

(4.1) W j = * 1.000 

w przeliczeniu na 1.000.000 ton wydobycia, liczony wg wzoru: 

W 2 = — * 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
T 

(4.2) 

gdzie: 
W i , W 2 

W 
Z 
T 

- wskaźniki częstotliwości wypadków, 
- ilość wypadków, 
- zatrudnienie w danym roku (osób), 
- wydobycie roczne (ton). 

Wskaźniki obliczone wg podanych wzorów zestawiono w tablicy 4.1 oraz zilustrowano na 
rysunkach 4.1 i 4.2. Najwyższe wartości wskaźników częstotliwości wypadków odnotowano 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Znacznie rozproszone wartości tych wskaźników w różnych 
spółkach w latach 1993 - 1996, zbliżają się do siebie w latach następnych. Na przestrzeni całe-
go analizowanego okresu wartości wskaźników częstotliwości wypadków maleją z tym, że naj-
większa intensywność ich zmian występuje w latach 1997 - 2001, 

Największy postęp w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa pracy, oceniając wg analizowa-
nych wskaźników osiągnęły spółki Rudzka i Rybnicka. 

Malejące wartości wskaźników wypadkowości we wszystkich spółkach węglowych po-
twierdzają stałą dbałość o poprawę poziomu bezpieczeństwa pracy w kopalniach. 
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RŶ  V « 
es 

ON 

es 

es m 

o 
TT 

O 
ON 
TF 

O O 

N O 

en es r--

TT 
es 
en 

O 
ON 

en 
00 
VO 

00 
VO 

V O 

O es 

Tí-

o rs 

ON 

r--
»-H 

es es 

T t 
V O # 
m 
es 

o\ r-; 
vo' 
es 

o 
TJ-

9 

es 

LO 
es' 
T—< 
00 en es 

O 
ON 
O 
TT es 

VO 

T ^ 
es 

c o 
TO >> 

Ü .-H 
O 

o 
XJ 
>V 

oo en oo 

ON 

oo 

o 
O N 
O N 

e o 
ä 
L-R 

' O 

•o cd o. 

»Ü 
«•C/L o 

es 
R« en 

<N 

wn wn 
es' es 

O in 
T t 
es 

-o 
2 
CD 
N 

O 
O 
O 

CD a 
Cu > » 

CO 

w 
CD ^ 

^ O CO ^ 
VC WD 
CD • 

fSg: < 
^ c d C O -a ^ 
CD 

O m # 
o en 

O N < 
* un 

en 

wn 
VO 

T t m 

VO 
O 

c 0 
c 
1 
cd G 
é 

^ ' O 
A . A -

00 

es 

m 
o\ 

o oo 

o es 

in 
00 
es 
es 

VO 
00 un 
en 
es 

ON r-« 
00 
VO 
es 

u-i 
o 
oo 
es 

vo' 
00 wn 
en 

o 
V O 

r-
es' un 

o 
es o 
VO 

TF 

en 
es 
O N 

yn 
un 
es' oo 

un 

oo es 
VO 
Ti-es 

VO 
Tt-
ON 
es 
es 

T t 
00 
O N 

en 
( N 

<Ü 
C 
1) 
ß 

T D 

CD 
IS 

es 
o 
un 

»n 
es' u-5 
C S 

es 
en en 
un 

c: o 
Vi 
O 
o 
>V 

o 
T J 

r 

00 
00 

V O 

es 

V O 
C S 

T t 

Tt 

00 
ON 

OV 

es 

ON 
O en 

2 
a 

o 
T 3 
CD 
CL 

•'Vt 
O 

oo 
O N 

ON 

es 

T t 
un 
es' 

o 
o 
es 

es t--
V O 
en 

oo 
O 
es' 
•RT-

es TT es oo VO 
es ON 

r* 
ON 

>—1 TÍ- r--

oo 
O 
T t in 

00 
W-) ̂ 
T t un 

T t 
00 
en 

o wn 

un 
en 
oo 

V O 
TT 
es' en 

ON 
O S 

V O 

O r-
T t r--

ON 
un 
en 
o 
( S 

o 
Tí-
VO 1—1 
es 

VO 

o 
en 
C S 

V O 
R-H 
en 
un 
C S 

es 
T-H 

es 

ON 
VO 

O N 
C S 

VO m 
r 

F-H 
00 

9 

2 
CD 
N 

O 
O o 

cg~ 
o ^ 
Cl, 00 

^ CD 

- g l 

oo en 
un oo 

c o 4—• 
c 

en 

OV 

C S 

en 

00 

00 
CS 

un un 

en 

c 
C3 -o 
2 
td 
N 

CO 
uS »—( 
en 
en 

en 
O 
en 
es 
en es 
T F 

ON 
OO 

TI-
un 

00 
r 

TT 
TT r--
VO 

en 
T f 
VO 
m 
ON 

c o 
O 

TT 

un 
O 

es 

c o 
Vi 
>> 

«D 
O 

O 
X J 
> > 

ON 
V O 
en 

VO 
O 
VO 

T F o 
ON 

O N 
00 o 

o 
O en 

es 
oo 

es un 
O es 

en en 
vo' 
es 

t un 
m 

m 

O 
T F 

ON r-; 
en -«t 

Tt en O CO un ON 
f \ 

R -
• - H ON 

T t 
V O 
00 

un 
00 en 
es 

B 
V 

s 

-o 
CD Q. 

' O »1/1 
O 

o\ 
T t 
VO 

U-1 
U-J 

VO 

9 

-o 
2 td 
N 

O 
O o 
CD c 
fe 

<A 

5 

^ 
cd o 

< 
¿3 Cd ^ 
Cd -hh 

Cu 
O ) 

r-es 

r-o 
Tt-en 

es o 
es 
TT 

O 
TT 
00 
yri 

es 
en 
VO 

V O 
w 

r--

O N r--vd 
es 

o 
00 
V O 
IT) 

C 
O 

c 

CD 
C 

CO 

336 



School of Underground Mining / Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2003 
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Rys. 4.1. Wskaźniki częstotliwości wypadków 
w przeliczeniu na 1.000 zatrudnionych w SW 

Fig. 4.1. Indexes of accident frequency 
in proportion to 1000 workers in mining companies 

RudtKa SW S A 
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Rys. 4.2. Wskaźniki częstotliwości wypadków 
w przeliczeniu na 1 min ton wydobycia w SW 

Fig. 4.2. Indexes of accident frequency 
in proportion to 1 million tonnes of output 

in mining companies 

5. Analiza zależności pomiędzy wydatkami na system bezpieczeństwa pracy a kosztem 
wypadków 

Systemem bezpieczeństwa pracy nazwano istniejącą strukturę organizacyjną i wyposażenie, 
a także wszelkie podejmowane działania organizacyjne, techniczne i ekonomiczne, których ce-
lem jest utrzymanie lub poprawa określonego w strategii spółki poziomu bezpieczeństwa pracy, 
^a koszty bezpieczeństwa pracy składają się więc wydatki na utrzymanie służby bhp oraz na-
kłady na inwestycje podnoszące poziom bezpieczeństwa pracy, o których to działaniach szerzej 
wspomniano wcześniej. 

5.1. Nakłady na bhp i koszty wypadków ogółem 

Określenie „nakłady na bhp" obejmuje w tym przypadku łączne nakłady na utrzymanie 
;łużby bhp oraz inwestycje związane z bezpieczeństwem pracy. Przekazane dane źródłowe ana-
izowanych spółek węglowych zestawiono w tablicy 5.1. Łączne wykazanie nakładów na bhp 
izasadnione jest również tym, że w ogólnej kwocie nakładów wydatki na utrzymanie służby 
)hp nie przekraczają 10% (rys. 5.1 - 5.4). 

Liczby wskazują na stały wzrost nakładów na bhp w cenach bieżących. Równocześnie, cho-
:iaż znacznie wolniej wzrastają w poszczególnych latach także koszty wypadków. Aby uzyskać 
)orównywalny obraz zjawiska przeliczono zarówno wydatki na bhp, jak i koszty wypadków 
V cenach roku 2001 (tab. 5.2). W tym przypadku nakłady na bhp ogółem generalnie utrzymy-
vały się na poziomie zbliżonym do stałego, chociaż w niektórych spółkach węglowych można 
»yło zauważyć ich zmiany zarówno w górę, jak i w dół. 

.2. Nakłady na bhp i koszty wypadków w przeliczeniu na jednego zatrudnionego 

Chcąc porównywać ze sobą w tych przekrojach spółki węglowe należałoby odnieść wydatki 
a bhp i koszty wypadków do jednostek porównywalnych, takich jak zatrudnienie lub wielkość 
/ydobycia. W tablicy 5.2 podano więc wydatki na bhp i koszty wypadków także w przelicze-
iu na jednego zatrudnionego w cenach bieżących i cenach roku 2001. 
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vô  
o" o o 
es 

CS 

CO 

O-JÜ x> 
cd C >̂  

TD Cd 

CO 
o 
00 
Cs 

Tt NO 
wo 

Tt 
CS 

o 
NO" 

r-
r-«s 
wo 
O N 
CDN 

r-
cŝ  
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Rys. 5.L Nakłady na system bhp i koszty wypac 
ków w Rudzkiej SW S.A. (w tys. zł) 

Fig. 5.L Expenditure on work safety and costs 
of accidents in Rudzka Mining Company 

(in thousands of zloties) 
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Rys. 5.2. Nakłady na system bhp i koszty wypad-
ków w Nadwiślańskiej SW S.A. (w tys. zł) 

Fig. 5.2. Expenditure on work safety and costs 
of accidents in Nadwiślańska Mining Company 

(in ttiousands of zloties) 
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Rys. 5.3. Nakłady na system bhp i koszty wypac -
ków w Rybnickiej SW S.A. (w tys. zł) 

Fig. 5.3. Expenditure on work safety and costs 
of accidents in Rybnicka Mining Company 

(in thousands of zloties) 
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Rys. 5.4. Nakłady na system bhp i koszty 
wypadków w Jastrzębskiej SW S.A. (w tys. zł 
Fig. 5.4. Expenditure on work safety and costs 
of accidents in Jastrzębska Mining Company 

(in thousands of zloties) 

Uzyskano w ten sposób ocenę zaangażowania środków finansowych na bhp w spółce wę-
glowej i efekty w postaci zmniejszenia kosztów wypadków obciążających jednego zatrudnio-
nego. Nakłady na bhp i koszty wypadków w ujęciu na jednego zatrudnionego zilustrowano gra-
ficznie na rys. 5.5 - 5.8. 

Nakłady na bhp w przeliczeniu na jednego zatrudnionego w cenach roku 2001 spadają 
(z wyjątkiem Nadwiślańskiej Spółki Węglowej) do roku 1996, by następnie systematycznie 
wzrastać aż do roku 2001. 

Nakłady na błip, traktowane również jako nakłady na profilaktykę, znacznie przewyższają 
koszty poniesione w związku z wypadkami. Nie można też jednoznacznie wyodrębnić odcin-
ków krzywych, na których by stwierdzono tendencje malejące lub wzrastające. 
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Rys. 5.5. Nakłady na system bhp i koszty wypad-
ków w przeliczeniu na 1 zatrudnionego 

w Rudzkiej SW S.A. (w cenach roku 2001) 
Fig. 5.5. Expenditure on work safety and costs 

of accidents in proportion to 1 worker 
in Rudzka Mining Company 
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Rys. 5.6. Nakłady na system bhp i koszty wypad-
ków w przeliczeniu na 1 zatrudnionego 

w Nadwiślańskiej SW S.A. (w cenach roku 2001) 
Fig. 5.6. Expenditure on work safety and costs 

of accidents in proportion to 1 worker in Nad-
wiślańska Mining Company 
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Rys. 5.7. Nakłady na system bhp i koszty wypad-
ków w przeliczeniu na 1 zatrudnionego 

w Rybnickiej SW S.A. (w cenach roku 2001) 
Fig. 5.7. Expenditure on work safety and costs 

of accidents in proportion to 1 worker 
in Rybnicka Mining Company 
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Rys. 5,8. Nakłady na system bhp i koszty 
wypadków w przeliczeniu na 1 zatrudnionego 

w Jastrzębskiej SW S.A. (w cenach roku 2001) 
Fig. 5.8. Expenditure on work safety and costs 

of accidents in proportion to 1 worker 
in Jastrzębska Mining Company 

W literaturze przedmiotu [Studencki 1996, Roszczynialski i in. 1999] stawia się tezę, że 
w miarę wzrostu nakładów na bhp maleją koszty wypadków, a punkt przecięcia się tych krzy-
wych przyjmowany jest jako ekonomicznie uzasadnione wydatki na profilaktykę (rys. 5.9 
i 5.10). Dalszy wzrost nakładów na bhp nie przynosi już istotnych zmian w poziomie wypad-
kowości. Z obrazu krzywych ilustrujących zależność nakładów na bhp i kosztów wypadków 
w analizowanych spółkach węglowych można sądzić iż nasze rozważania prowadzimy już 
w okresie czasu leżącym na prawo od punktu optymalnego (rys. 5.9 i 5.10), co jest zjawiskiem 
pozytywnym. W odniesieniu do rozważanych spółek węglowych najbardziej widoczna jest ta 
zależność w Jastrzębskiej i Nadwiślańskiej Spółce Węglowej, co pokazują rys. 5.9 i 5.10. 
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Rys. 5.9. Nakłady na system bhp i koszty w 
przeliczeniu na 1 zatrudnionego 

w Nadwiślańskiej SW S.A. 
Fig. 5.9. Expenditure on work safety and costs 

of accidents in proportion to 1 worker 
in Nadwiślańska Mining Company 

Rys. 5.10. Nakłady na system bhp i koszty 
w przeliczeniu na 1 zatrudnionego 

w Jastrzębskiej SW S.A. 
Fig. 5.10. Expenditure on work safety and costs 

of accidents in proportion to 1 worker 
in Jastrzębska Mining Company 

Ogólna wielkość kosztów wypadków w stosunku do nakładów na bhp w roku 1993 zawiera 
się w granicach 15 - 70% tycłi ostatnich. Najwyższe koszty wypadków zanotowano w Jastrzęb-
skiej Spółce Węglowej (koszty wypadków stanowią blisko 70% nakładów na bhp), najniższe 
zaś w Rybnickiej Spółce Węglowej (ok. 15%). W pozostałych spółkach węglowych koszty wy-
padków stanowią ok. 15% w Rudzkiej Spółce Węglowej i ok. 30% w Nadwiślańskiej Spółce 
Węglowej wydatków poniesionych na bhp. Z kolei w roku 2001 stosunek kosztów wypadków 
do nakładów na bhp we wszystkich spółkach węglowych mieścił się w granicach 8 - 14%. 

6. Średnie koszty wypadków 

6.1. Koszty jednego statystycznego wypadku 

W analizowanych spółkach węglowych ogólne koszty wypadków podzielono przez ilość za-
rejestrowanych wypadków wszystkich kategorii uzyskując koszt jednego statystycznego wy-
padku. Uzyskane dane zestawiono w tablicy 6.1 oraz zobrazowano graficznie na rys. 6.1. Na 
rysunku tym zaznaczono także poziom inflacji w tym okresie. 

Łatwo zauważyć, że koszt statystycznego wypadku wzrasta z biegiem lat, w szczególności 
począwszy od 1998 roku. Wzrost ten przewyższa poziom inflacji. Jest on spowodowany m.in. 
coraz większymi wymaganiami obowiązujących przepisów oraz skutecznym ich egzekwowa-
niem przez samych poszkodowanych. Zatem zdarza się coraz mniej wypadków, ale koszt każ-
dego z nich jest coraz wyższy. 
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Rys. 6.1. Średni koszt w>'padku w SW (w zł) 
Fig. 6.1. Average cost of accident in a mining company (in zloties) 

Tablica 6.1. Średni koszt wypadku w SW 
Table 6.1. Average cost of an accident in a mining company 

Lp. Nazwa SW 

r 

Średni koszt wypadku w latach 1993-2001 (w zł) 
Lp. Nazwa SW 

1993 1994 1995 1993 1997 1998 1999 2000 2001 

1. Rudzka Spółka 
Węg owa S.A. 

2819 4 928 5 930 7 684 9 825 3 616 20 023 30 597 45 245 

2. Nadwiślańska 
Spółka Węglowa S.A. 

4 543 6 395 8 693 10 589 13 434 15 386 14 120 17 988 19 885 

3. Rybnicka Spółka 
Węglowa S.A. 

2 163 2 535 3 579 4 907 4317 11 104 15 768 16 533 29 177 

4. Jastrzębska Spółka 
Węglowa S.A. 7 959 11 806 13 369 14 641 16 486 18 905 19 347 23 771 26 565 

6.2. Koszty wypadków śmiertelnych, ciężkich i pozostałych 

Koszty tych wypadków zestawiono w tablicy 6.2 i zilustrowano na rys. 6.2 - 6.4. 
Analizą objęto tylko trzy spółki węglowe, ponieważ z Rudzkiej Spółki Węglowej nie 

otrzymano takich danych. W tablicy podano koszt pojedynczego wypadku. Zgodnie z po-
wszechnym odczuciem najwięcej kosztuje wypadek śmiertelny, a jego koszt wzrasta z każdym 
I okiem. Wypadek ciężki to ok. 50% kosztu wypadku śmiertelnego. Nie policzono jednak w tym 
przypadku kosztów rent wyrównawczych stanowiących element kosztów pośrednich. Szacuje 
się, że gdyby je uwzględnić najprawdopodobniej koszt całkowity wypadku ciężkiego byłby 
dwukrotnie wyższy od kosztu wypadku śmiertelnego. Koszt wypadku pozostałego zbliżony jest 
do kosztu wypadku statystycznego, a to za przyczyną tego, że ilość wypadków śmiertel-
nych i ciężkich stanowi na szczęście minimalny odsetek ogólnej liczby wypadków. Wypadki 
śmiertelne stanowią w badanym przypadku ok. 0,3% ogólnej liczby v/ypadków, a wypadki 
ciężkie nie przekraczają jednego procenta tej liczby. 
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Rys. 6.2. Koszty wypadków śmiertelnych w spółkach węglowych (w tys. zł) 
Fig. 6.2. Costs of fatal accidents in mining companies (in thousands of zloties) 

Podobnie koszty wypadków śmiertelnych i ciężkich w ogólnym koszcie wypadków obejmu-
ją tylko ok. pięciu procent. Zatem o kosztach wypadków decydują wypadki pozostałe z uwagi 
na ich ilość. Wypadek śmiertelny lub ciężki to prawdziwe nieszczęście, do którego nie należy 
dopuścić. Jednak chcąc zmniejszać ogólne koszty wypadków należy zadbać o to, aby liczba 
wypadków nawet tych najdrobniejszych była jak najmniejsza. 
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Rys. 6.3. Koszty wypadków ciężkich w spółkach węglowych (w tys. zł) 
Fig. 6.3. Costs of serious accidents in mining companies (in thousands of zloties) 
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Rys. 6.4. Koszty wypadków pozostałych w spółkach węglowych (w tys. zł) 
Fig. 6.4. Costs of remaining accidents in mining companies (in thousands of zloties) 

7. Podsumowanie i wnioski 

Koszty bezpieczeństwa pracy to suma nakładów poniesionych na utrzymanie systemu bez-
pieczeństwa oraz kosztów wypadków. Te ostatnie można traktować Jako koszty zawodności 
systemu bezpieczeństwa. Niektóre elementy kosztów wypadków można ubezpieczyć i w ten 
sposób zmniejszyć obciążenie finansowe spółki węglowej. Łączne koszty bezpieczeństwa 
pracy w analizowanych spółkach węglowych szacuje się w oparciu o dane zawarte w mate-
riale źródłowym na poziomie ok, 4 - 5% ich wartości sprzedaży, natomiast koszty samych wy-
padków, czyli zawodności systemu bezpieczeństwa pracy nie przekraczają jednego procenta. 
Nakłady na bezpieczeństwo pracy w kopalniach utrzymywane były w rozpatrywanym okresie 
na stosunkowo wysokim poziomie i to niezależnie od wielkości występujących zagrożeń natu-
ralnych. 

W kopalniach każdej z tych spółek węglowych występują specyficzne warunki geologiczno-
gómicze i związane z nimi zagrożenia naturalne. Ważne jest, aby nakłady na bezpieczeństwo 
pracy w kopalniach poprzedzone były wnikliwą analizą potrzeb i lokowane tam, gdzie ich efek-
tywność będzie największa. 

Z przeprowadzonej analizy obszernego materiału badawczego można wysnuć następujące 
wnioski ogólne: 
1. W analizowanym okresie czasu tj. w latach 1993 - 2001 nastąpiło znaczne zmniejszenie za-

trudnienia i wydobycia w przedmiotowych spółkach węglowych. 
2. Mimo działań restrukturyzacyjnych w spółkach węglowych poziom bezpieczeństwa pracy 

ciągle się poprawiał, co wyraża się malejącą liczbą wypadków. 
3. Spadek wypadkowości znacznie wyprzedzał spadek zatrudnienia i wydobycia. 
4. Nakłady na bhp utrzymywały się w analizowanym okresie na zbliżonym poziomie, co obra-

zują dane w cenach 2001 r. 
5. Nakłady na bhp w przeliczeniu na jednego zatrudnionego wzrastały wraz z obniżaniem się 

poziomu zatrudnienia w kopalniach. 
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6. Koszty wypadków, począwszy od lat 1996 - 1997 maleją co do wartości bezwzględnej oraz 
w przeliczeniu na jednego zatrudnionego. 

7. O wielkości kosztów wypadków decyduje ich ogólna ilość, w szczególności tzw. wypadki 
pozostałe. 

8. Koszty wypadków śmiertelnych i ciężkich obejmują ok. 5% całości kosztów wypadków. 
9. Koszty bezpośrednie wypadku śmiertelnego w roku 2001 kształtowały się na poziomie od 

114 do 148 tys. zł. 
10. Koszty bezpośrednie wypadku ciężkiego były o ok. 50% niższe od wypadku śmiertelnego. 

Szacuje się, że po uwzględnieniu kosztów pośrednich, w tym rent wyrównawczych, koszt 
wypadku ciężkiego byłby dwa razy wyższy od kosztu wypadku śmiertelnego. 

11. Nakłady na bhp w kopalni i spółce węglowej powinny być poprzedzone szczegółową anali-
zą potrzeb tak, aby były one lokowane w obszarach najbardziej tego wymagających. 

12. Restrukturyzacja górnictwa nie wpłynęła negatywnie na stan bezpieczeństwa pracy w anali-
zowanych spółkach węglowych. 

13. Udział kosztów wypadków w ogólnych nakładach na bhp systematycznie zmniejszał się od 
roku 1993, w którym wynosił od 15 do 75% w poszczególnych spółkach węglowych, by 
w roku 2001 osiaenać wartość ok. 8 - 14%. u^ w 

14. W świetle przedstawionych wniosków można stwierdzić, że generalnie nakłady na bhp są 
aktualnie wystarczające. Należy tylko zadbać o ich właściwą lokalizację. 
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Influence of restructurisation of coal mining in Poland on work safety 

Abstract 

This article presents the analysis of the dependence between restructurisation steps in mi-
ning, expenditure on ensuring work safety and costs of accidents. The analysis was carried out 
on the basis of the data obtained from mines and mining companies. All the data obtained 
through surveys referred to 19 mines belonging to mining companies and 1 independent mine. 
In proportion to 42 mines operating at present the data reflect 48% of the whole Polish mining 
system. The results of the analysis are presented in the tables and some of them are illustrated 
graphically. The final part of the article presents the observations and conclusions from the 
analysis conducted. 

Recenzent: dr int. Dariusz Obracaj 
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Nowe możliwości systemów alarmowych w kopalniach 

Słowa kluczowe 

telekomunikacja w górnictwie — system alarmowo-rozgłoszeniowy — łączność w kopalni 

Streszczenie 

Każda kopalnia eksploatuje dwa systemy łączności ogólnozakładowej umożliwiające prze-
kazanie do dyspozytora informacji o zagrożeniu zaistniałym w podziemiach kopalni. W refera-
cie omówiono strukturę nowego systemu łączności i alarmowania dla kopalń. Stan techniki 
umożliwia stworzenie w kopalniach zintegrowanych systemów łączności, alarmowania i trans-
misji danych. 

1. Wprowadzenie 

W zakresie łączności fonicznej ogólnozakładowej każda kopalnia jest wyposażona w dwa 
systemy telekomunikacyjne tj.: 
- Łączność telefoniczną ogólnokopalnianą, której zasadniczym elementem jest centrala 

telefoniczna abonencka (elektromechaniczna, lub cyfrowa) współpracująca poprzez zespoły 
barier iskrobezpiecznych z telefonami dołowymi z klawiaturą wybierczą (urządzenia telefo-
nii iskrobezpiecznej typu UTI), względnie ze starymi telefonami typu ATI-CB (bez klawia-
tury) systemu lAUL-CAMAC. Układy łączności ogólnokopalnianej zawierają również pod-
system telefonicznej łączności dyspozytorskiej zbudowany na bazie odrębnej centrali tele-
fonicznej dyspozytorskiej (np. typu UDK, UDG), lub cyfrowego telefonu systemowego 
ISDN (dla cyfrowych central telefonicznych abonenckich). 

- Ogólnozakładową głośnomówiącą łączność alarmową-rozgłoszeniową np. typu AUD-
80, względnie nowego typu systemy zintegrowanej łączności telefonicznej i alarmowej (np. 
STAR, czy TEDAR). 
Oprócz tego w skład typowego kopalnianego systemu telekomunikacyjnego wchodzą rów-

lież: 
lokalne technologiczne systemy głośnomówiące, np. typu UGS, UGO, 

• systemy kontroli parametrów produkcji - kilkaset dołowych czujników dwustanowych, 
współpracujących z systemami transmisji informacji na powierzchnię, 
systemy wizualizacji - statyczne (mozaikowe), względnie dynamiczne (komputery, ekrany 
wielkoformatowe) tablice synoptyczne (system SD 2000, ZEFIR), 
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- urządzenia łączności do kierowania i prowadzenia akcji ratowniczych w zakładach górni-
czych, 

- systemy metanowo-pożarowe (metanometria i kontrola parametrów atmosfery kopalninej), 
- systemy geofizyki górniczej, czyli nadzoru i kontroli zjawisk sejsmicznych, 
- systemy zdalnego sterowania maszyn i urządzeń górniczych, 
- systemy bezprzewodowej łączności fonicznej w określonych układach technologicznych. 

Analiza systemów łączności eksploatowanych w kopalniach wykazała, iż wiele z nich wy-
maga wymiany, względnie modernizacji. Szczególnie pilnej modernizacji wymagają systemy 
łączności alarmowej. 

2. Łączność ogólnozakładowa w kopalni 

W kopalniach spotyka się dwa zasadnicze typy central telefonicznych: 
elektromechaniczne (analogowe, starej generacji, typu CKK-70), 
cyfrowe. 

2.1. Analogowe systemy łączności ogólnozakładowej 

Już od kilkunastu lat nie produkuje się central telefonicznych elektromechanicznych typu 
CKK-70 i części do ich remontu. Metalowe części elementów przekaźnikowych central kopal-
nianych (zestyki, rdzenie) ulegają utlenianiu niezależnie od tego czy pracują na obiekcie, czy 
też leżą magazynach i stanowią części zamienne. Również izolacja przewodów i tworzywa 
sztuczne przekaźników ulegają starzeniu niezależnie od sposobu przechowywania tych urzą-
dzeń. Centrala telefoniczna abonencka typu CKK-70 zbudowana została w oparciu o wybierak 
krzyżowy (WK 610) oraz przekaźnik typu C l i . Teoretyczna maksymalna ilość zadziałań prze-
caźnika C l i określona została przez producenta jako 1x10^ przy jego pracy w warunkach zna-
mionowych. Powszechne znane w tamtych czasach kłopoty z „komponentami" do budowy 
przekaźników oraz praca w trudnych, technicznych warunkach środowiskowych zakładu górni-
czego (zapylenie, brak klimatyzacji itp.) spowodowała, że przekaźniki te nigdy nie wytrzymy-
wały takiej ilości zadziałań i znacznie szybciej ulegają uszkodzeniom. 

W centrali CKK-70 „najintensywniej pracują" stojaki SUA i CWW. Przykładowo niektóre 
przekaźniki w SUA pracują co 1 sekundę, co daje ponad 30 min zadziałań rocznie. W typowej 
kopalni w dni robocze centrala realizuje od 20 000 do 30 000 połączeń na dobę. Tak więc cen-
trale elektromechaniczne pracujące dotychczas jeszcze w połowie kopalń w Polce wymagają 
bardzo pilnej wymiany na centrale cyfrowe. 

W kopalni metanowej eksploatuje się iskrobezpieczne aparaty telefoniczne bez klawiatury 
wybierczej typu ATI-CB ze stojakami barier typu lAUL-CAMAC na powierzchni. Tego typu 
urządzenia również nie są już produkowane, a bariery typu lAUL-CAMAC nie spełniają aktu-
alnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. 

W kopalniach eksploatujących centrale telefoniczne elektromechaniczne typu CKK-70 sys-
tem łączności dyspozytorskiej jest zbudowany w oparciu o niezależną centralę łączności dys-
pozytorskiej typu UDK z pulpitem dyspozytorskim PDK zazwyczaj 110 NN. Aparat telefo-
niczny typu ATI-CB z linią abonencką i barierą iskrobezpieczną typu lAUL-CAMAC może 
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stanowić wspólną część systemu łączności ogólnokopalnianej i dyspozytorskiej. W tym przy-
padku centrala UDK jest centralą tranzytową (nadrzędną) dla abonentów dołowych. 

System łączności alarmowej typu AUD o pojemności od 80 do 240 NN (centrala typu 
ACA-80, stojak barier ochronnych SBO, modułowy pulpit dyspozytorski AUD-MPD) jest cał-
kowicie niezależnym systemem łączności zarówno w części stacyjnej jak i dołowej (sygnaliza-
tory alarmowe SA). Wykorzystuje jednak wspólne kopalniane sieci telekomunikacyjne zbudo-
wane z kabli symetrycznych typu TKG. 

Telefony 
powierzchniowe 
od 500 
do 1400 NN 

T 

T 

PDK AUD 
MPD 

Dyspozytor 
kopalni 

lAUL lAUL UDK SBO CAMAC CAMAC UDK SBO 

Powierzchnia 

Dół 

ATI AT ATI ATI 
CB CB CB CB 

od 300 do 600 NN od 80 do 160 NN 

Rys. 2.1. Schemat blokowy systemu łączności telefonicznej i alarmowej starej generacji w kopalni 
Fig. 2.1. Block diagram of old generation telephone and alarm communication system in mine 

2.2. Modernizacja systemu łączności ogólnozakładowej 

Modernizację układu łączności w kopalni z reguły rozpoczyna od budowy cyfrowej centrali 
elefonicznej (najwięcej instalacji jest opartych o centralę abonencką polskiej produkcji typu 
3GT) i systemu dyspozytorskiej łączności telefonicznej opartego na bazie telefonu systemo-
.vego ISDN z kilkudziesięcioma klawiszami bezpośredniego wybierania abonentów (np. DGT 
i490D 120NN). 

System iskrobezpiecznej łączności telefonicznej dołowej zbudowany na bazie aparatów te-
efonicznych typu ATI-CB i układów lAUL-CAMAC, zastępuje się urządzeniami telefonii 
skrobezpiecznej (typu UTI) z telefonami dołowymi wyposażonymi w klawiatury wybiercze ty-
)u TGI, TIG. Koszty wymiany części dołowej (dla typowej konfiguracji koszt systemu UTI 
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o pojemności 300 NN to wydatek ponad 1 000 000 zł) wymuszają etapową budowę nowego 
systemu telekomunikacyjnego kopalni. Stopniową wymianę telefonów ATI-CB na telefony 
nowszej generacji można jednak przeprowadzić tylko w tych kopalniach, w których układy 
lAUL-CAMAC wyposażone są w elementy konwersji sygnału dzwonienia, czyli tzw. kasety 
dzwonienia. W razie braku tych kaset, wraz z likwidacją centrali CKK-70, należy równocześnie 
wymienić wszystkie telefony dołowe w kopalni. 

Jako system alarmowo-rozgłoszeniowy kopalnia w dalszym ciągu eksploatuje alarmowe 
urządzenia dyspozytorskie typu AUD-80/160. Z uwagi na koszty budowy systemu STAR (ty-
powa konfiguracja o pojemności około 180 NN - to wydatek również ponad 1 000 000 zł) ko-
palnie niekiedy decydują się tylko na częściową modernizację kopalnianego systemu łączności 
rezygnując wtedy z budowy nowego zintegrowanego systemu alarmowo rozgłoszeniowego. 

3. Integracja systemów łączności i alarmowania 

3.1. Ogólne zasady integracji 

Do połowy lat dziewięćdziesiątych poszczególne systemy telekomunikacyjne pracowały 
niezależnie od siebie, mając odrębne urządzenia abonenckie, stacyjne, układ zasilania gwaran-
towanego, a czasami nawet odrębną sieć kablową. W latach dziewięćdziesiątych powstało sze-
reg rozwiązań integrujących w różny sposób te autonomiczne dotychczas systemy. Może to 
być: 
- integracja funkcjonalna, kiedy różne systemy o podobnych funkcjach zostają połączone 

w jeden system, 
- integracja transmisji, kiedy sygnały różnych urządzeń są przesyłane jednym wspóhiym 

systemem transmisyjnym, 
- integracja międzysystemowa, kiedy urządzenia stacyjne różnych systemów są łączone lo-

kalną siecią komputerową zwiększając możliwości funkcjonalne łączonych systemów, 
- integracja przestrzenna, kiedy urządzenia stacyjne systemów telekomunikacyjnych róż-

nych kopalń są łączone z zachowaniem wszystkich funkcji (przypadek taki zachodzi najczę-
ściej dla kopalń łączonych). 
W zakresie łączności fonicznej integracja odrębnych dotychczas systemów, tj.: 

- systemu łączności telefonicznej (centrala abonencka, sieć kablowa, dołowe aparaty telefo-
niczne, bariery iskrobezpieczne), 

- systemu telefonicznej łączności dyspozytorskiej, 
- systemu łączności alarmowo-rozgłoszeniowej (centrala alarmowa, bariery iskrobezpieczne, 

system nagrywania rozmów, pulpit dyspozytora, sieć kablowa, sygnalizatory), 
polega na zastosowaniu wspólnego urządzenia abonenckiego, wspólnej pary w kablowej 

sieci telekomunikacyjnej i stojaka liniowego z modułami, które w zależności od potrzeb mogą 
przyłączyć urządzenie abonenckie do: 
- cyfrowej centrali telefonicznej (urządzenie końcowe zachowuje się wtedy jako typowy apa-

rat telefoniczny), 
- cyfrowego dyspozytorskiego aparatu telefonicznego systemowego, lub do 
- systemu STAR - pulpitu dyspozytora dla łączności alarmowej; połączenie z dyspozytorem 

funkcjonuje jako simpleksowe z ustalaniem kierunku transmisji przez dyspozytora. 
W polskim górnictwie stosowany jest zintegrowany system typu STAR lub TED AR. 
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3.2. Zintegrowany system łączności telefonicznej i alarmowo-rozgłoszeniowej typu STAR 

System ten został dotychczas uruchomiony w kilku kopalniach węgla. Umożliwia on reali-
zację automatycznej (CBa) dołowej ogólnozakładowej łączności telefonicznej zintegrowanej 
z systemem głośnomówiącej łączności i alarmowo-rozgłoszeniowej. 

System STAR składa się z następujących elementów: 
- stojaków liniowo dyspozytorskich (SLD-STAR) z modułami ZLD, współpracującymi 

z translacjami abonenckimi centrali telefonicznej - pozwalają one na przyłączenie telefonu 
sygnalizatora zintegrowanego iskrobezpiecznego telegonu górniczego (ZITG) do centrali 
telefonicznej, lub do alarmowego pulpitu dyspozytorskiego, 

- pulpitów dyspozytorskich: komputerowego (PDK-STAR) względnie klasycznego, przyci-
skowego (PD-STAR) i stanowiska utrzymaniowego SU-STAR, pełniącego jednocześnie 
funkcję rejestratora rozmów i zdarzeń w systemie, 

- stojaków zespołów separacji iskrobezpiecznej Bi (SSI-STAR) z indywidualnymi barie-
rami ZSB dla każdego dołowego urządzenia abonenckiego, 

- dołowych urządzeń abonenckich - zintegrowanych iskrobezpiecznych telefonów 
sygnalizatorów alarmowych typu ZITG i sygnalizatorów z dodatkową funkcją umożliwia-
jącą transmisję sygnałów dwustanowych (z wykorzystaniem kodu DTMF) typu ZITG-T -
rys. 3.1, 

- torów symetrycznych w telekomunikacyjnych kablach górniczych sieci kopalnianej. 

system wzualizacji'*-».̂  Pulpit 
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Rys, 3.1. Integracja łączności telefonicznej ogólnozakładowej i telefonicznej łączności dyspozytorskiej 
z systemem alarmowo-rozgłoszeniowym oraz transmisji sygnałów dwustanowych 

Fig. 3.1. Integradon of telephone and dispatcher's alarm and loudspeaking communication as well 
as transmission of bistable signals 
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System STAR w konfiguracji z układem transmisji danych umożliwia przyłączenie do tele-
fonu sygnalizatora typu ZITG-T do czterech czujników dwustanowych z wyjściami stykowymi. 
Stany tych czujników są transmitowane do stojaka SLD-STAR w dyspozytorni (do modułów 
ZLT) przy wykorzystaniu sygnałów DTMF, a dalej łączem RS232/485 do komputerowego 
systemu wizualizacji. 

Na rys. 3.1 pokazano przykład integracji systemu łączności telefonicznej ogólnozakładowej, 
łączności telefonicznej dyspozytorskiej, głośnomówiącej dyspozytorskiej łączności alarmowo-
rozgłoszeniowej oraz transmisji sygnałów dwustanowych. 

3.3. Integracja z głośnomówiącymi systemami lokalnymi 

Istnieje również możliwość dalszej integracji systemu alarmowo-rozgłoszeniowego typu 
STAR np. z systemami lokalnej łączności głośnomówiącej. Na rys. 3.2 przedstawiono przykład 
połączenia sytemu STAR z systemem łączności głośnomówiącej UGS-86 za pośrednictwem 
interfejsu UWSG. 

Cyfrowa centrala telefoniczna łączności ogólnozakładowej 

Urządzenia stacyjne systemu łąiznośd telefonicznej 
i alarmoNAO rozgtoszeniowej typu STAR 
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tedinologiczny głośnomówiacy 
system lokalny - UGS (UGO) 

0 

^ LJ" •i_r' 

ZITG 
telefon 

sygnalizator 
systemu 
STAR 

Rys. 3,2. Przykład integracji systemu łączności telefonicznej i alarmowo-rozgłoszeniowej STAR 
z systemem lokalnej łączności głośnomówiącej UGS-86 

Fig. 3.2. The example of integration of STAR telephone and loudspeaking communication system 
with UGS-86 local loudspeaking communication system 
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Lokalny system łączności głośnomówiącej zachowuje swoje dotychczasowe funkcje 
i dodatkowo może być użyty do: 
- wywołania dyspozytora, 
- przeprowadzenia łączności głośnomówiącej z dyspozytorem, 
~ emisji sygnałów alarmowych, 

- emisji komunikatów słownych nadawanych przez dyspozytora. 

3.4. Integracja międzysystemowa 
Nowe przepisy dotyczące bezpiecznej eksploatacji dla podziemnych zakładów górniczych 

w niektórych przypadkach (par. 420 [4]) wymagają np. aby pomiar zawartości metanu, czy 
dwutlenku węgla połączony był automatyczną sygnalizacją alarmową ostrzegającą za-
łogę o przekroczeniu dopuszczalnych zawartości tych gazów w powietrzu. 

istnieje więc potrzeba połączenia systemów rozgłaszania alarmowego z systemami meta-
nowo-pożarowymi. Na rys. 3.3 przedstawiono przykład integracji systemu metanowo-pożaro-
wego SMP z systemem łączności alarmowo-rozgłoszeniowej STAR w system STARSMP-Z. 

wykrycie zagrożenia automatyczny sygnał alarmowy 

Rys. 3.3. Integracja systemu łączności telefonicznej (CA), alarmowo-rozgłoszeniowej (STAR) 
oraz systemu metanowo-pożarowego (SMP) w system STARSMP-Z 

Fig. 3.3. Integration of PABX telephone communication system (CA), telephone, alarm 
and loudspeaking STAR system and methane-fire SMP system - giving in result STARSMP-Z system 
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Głównym elementem systemu SMP jest centrala CMC-3M, do której są przyłączone meta-
nomierze oraz dołowe stacje CCD. Stacje dołowe CCD są koncentratorami zbierającymi sy-
gnały z czujników analogowych (np. stężenia tlenu, tlenku węgla, dwutlenku węgla, dymu, 
temperatury) i dwustanowych (np. czujników otwarcia tam wentylacyjnych). Wszystkie sygnały 
doprowadzone do centrali CMC-3M pozwalają wykryć powstałe zagrożenia metanowe, poża-
rowe lub inne zagrożenia wentylacyjne. W przypadku funkcjonalnego połączenia systemu SMP 
z systemem STAR, powstanie zagrożenia wykrytego przez centralę CMC-3M może spowodo-
wać automatyczne wysłanie przez system STAR do wcześniej ustalonych sygnalizatorów sy-
gnałów alarmowych i słownych komunikatów ostrzegawczych. 

Dla połączenia różnych systemów na poziomie urządzeń stacyjnych zastosowano sieć świa-
tłowodową LSS. Jest to sieć światłowodowa ze zdeterminowanym czasem dostępu do medium 
transmisyjnego poniżej 1 ms. 

4. Wnioski 

System ogólnozakładowej łączności telefonicznej oparty o centralę elektromechaniczną 
typu CKK-70, urządzenia telefonii iskrobezpiecznej typu lAUL-CAMAC, urządzenia alarmo-
wo-rozgłoszeniowe typu AUD-80 i urządzenia dyspozytorsko-konferencyjne typu UDK nie 
spełnia współczesnych wymagań stawianych systemom eksploatowanych w obiektach podsta-
wowych kopalń. Uwzględniając przede wszystkim: 
- fakt zaprzestania produkcji tych central (CKK-70, AUD-80, UDK) oraz brak części zamien-

nych do tego sprzętu, 
- znaczny stopień zużycia większości elementów przekaźnikowych tych central, eksploatowa-

nych w technicznych warunkach środowiskowych kopalni, 
- fakt zaprzestania produkcji urządzeń telefonii iskrobezpiecznej typu lAUL-CAMAC i brak 

kompatybilności elektromagnetycznej tegoż systemu w zakresie dopuszczalnych poziomów 
sygnałów użytecznych w liniach kablowych, 

- zmiany jakie powinny zajść w strukturach systemów telekomunikacyjnych kopalń, związane 
z wejściem w życie nowych przepisów [1, 2, 3, 4]. 
Istnieje pilna potrzeba modernizacji tych systemów pracujących dotychczas w kopalniach. 

Rozwój telekomunikacji publicznej przyczynia się do powstania szeregu nowoczesnych roz-
wiązań technicznych w dziedzinie telekomunikacji górniczej. 

Integracja autonomicznych dotychczas systemów telekomunikacyjnych staje się konieczno-
ścią. Stwarza to jednak pewne niebezpieczeństwa dla ruchu zakładu górniczego. Należy bo-
wiem zdać sobie sprawę, że uszkodzenie zintegrowanego systemu czy urządzenia abonenckiego 
pociąga za sobą unieruchomienie kilku oddzielnych systemów eksploatowanych do tej pory 
w kopalni. Najbardziej zawodnym elementem kopalnianego systemu telekomunikacyjnego jest 
przewodowa linia teletransmisyjna. Dla poprawy bezpieczeństwa w tym zakresie w nowych 
przepisach [4] w par. 637 określono że „do poszczególnych rejonów kopalni (nie wyłączając 
z tego tras powierzchniowych) kable telekomunikacyjne należy prowadzić dwoma drogami". 
Równocześnie kierownik ruchu zakładu górniczego powinien wskazać w rejonach oddziałów 
wydobywczych te urządzenia końcowe, które powinny być podłączone do linii kablowych do-
prowadzonych innymi wyrobiskami (par. 637 ustęp 3). Będzie to trudny do spełnienia zapis 
bowiem wymaga on przebudowy większości dołowych sieci telekomunikacyjnych. 
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*iew telephone communication and alarming systems for mines 

k bstract 

Every mine exploits two all-mine telephone communicat ion systems which make transfer of 
le information about appeared danger in mine underground to the dispatcher possible. The 
:ructure of the new communicat ion and alarming system for mines is presented in the paper, 
'he state of technique allows creadng in mines the integrated systems of communicat ion, alarm 
nd data transmission. 
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Ocena ryzyka zawodowego jako element profilaktyki bhp 
w kopalni „Polska - Wirek" 

Streszczenie 

Referat zawiera przegląd wdrożonych w kopalniach RŚI.SW S.A. działań profilak-
tycznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przedstawia stosowaną 
w kopalni „Polska-Wirek" metodę oceny ryzyka zawodowego. 

Ryzyko zawodowe - jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zda-
rzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystą-
pienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrozeń zawo-
dowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy 

1, Podstawy prawne wykonywania oceny ryzyka zawodowego 

Kraje Unii Europejskiej podpisały w 1986 r Jednolity Akt Europejski, który 
»A/prowadził zmiany do Traktatów Rzymskich o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty 
Sospodarczej. 

W podpisanym akcie Strony zobowiązały się, między innymi, do harmonizacji 
swego prawodawstwa oraz podjęcia wszelkich działań dla zapewnienia jak najwyż-
szego poziomu bezpieczeństwa pracy 

Polska, jako kraj' stowarzyszony z Unią Europejską i starający się o członkostwo 
V Unii zobowiązana została do harmonizacji swego prawodawstwa z wymaganiami 
Jnif Przykładem dostosowania polskiego ustawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa 
)racy do wymagań Unii, mogą być postanowienia znowelizowanego Kodeksu Pracy 
)raz Prawa Geologicznego i Górniczego. 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku z zmianami. Ustawa 02.02.1996 r. Dz.U. Nr. 
24 poz. 110 „Kodeks Pracy". Art. 226 Pracodawca jest obowiązany informować 
pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz 
0 zasadach ochrony przed zagrożeniami. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w spra-
wie ogólnych przepisów BHP Dz. U. Nr 129. poz. 844 Dział IV - Procesy pracy, 
Rozdział 1 - Przepisy ogólne § 39, pkt. 1. Pracodawca jest obowiązany oceniać 
1 dokumentować ryzyko zawodowe występujące przy określonych pracach oraz 
stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. 
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Ustawa „Prawo Geologiczne i Górnicze" Dz. U. Nr 110 poz. 1190. Art. 73 pkt. 1. 
Rozpoznawać zagrożenia związane z ruchem zakładu Górniczego i podejmować 
środki zmierzające do zapobiegania i usuwania tych zagrożeń, w tym oceniać 
i dokumentować ryzyko zawodowe występujące w ruchu zakładu górniczego 
oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko. 
Ustawa o zmianie „Prawo Geologiczne i Górnicze" Dz. U. Nr 110 poz. 1190. Art. 
78.1. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrami właści-
wymi do: spraw pracy i spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz 
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego związanego z ruchem w po-
szczególnych rodzajach zakładów górniczych, a także szczegółowe zasady 
oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego oraz stosowania niezbęd-
nych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko, w formie dokumentu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnianych w ruchu zakładów 
górniczych. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpiecze-
nia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. 

§ 1. Rozporządzenia określa szczegółowe zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpoża-
rowego związanego z ruchem w poszczególnych rodzajach podziemnych zakła-
dów górniczych, a także szczegółowe zasady oceniania i dokumentowania ryzyka 
zawodowego oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejsza-
ących to ryzyko w formie dokumentu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowni-
ków zatrudnionych w ruchu tych zakładów. 

§ 5 Rozporządzenia. Przedsiębiorca zapewnia bieżące przeprowadzanie analiz 
i badań niezbędnych dla bezpiecznego prowadzenia ruchu zakładu górniczego, 
w tym dla oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego. 
Polska norma PN-N-18002 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy - ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. Dostarcza ona wska-
zówek do przeprowadzania oceny ryzyka wszystkim organizacjom, niezależnie od 
zakresu przyjętych zobowiązań oraz normatywów. Metoda ta może być wykorzy-
stana zarówno w dużych jak i małych firmach - niezależnie od rodzaju występują-
cych czynników szkodliwych i niebezpiecznych. 

2. Krótka prezentacja kopalni „Polska-Wirek" 

Rudzka Spółka Węglowa SA w Rudzie Śląskiej utworzona została w 1993 roku. 
W jej skład weszło 8 kopalń. W wyniku działań restrukturyzacyjnych w chwili obecne 
w strukturze spółki pozostały cztery kopalnie: 
- KWK„B!elszowice", 
- KWK„Halemba", 
- KWK „Polska-Wirek", 
- KWK„Pokój". 

Kopalnia węgla kamiennego „Polska-Wirek" powstała z połączenia kopalń „Nowy 
Wirek" w Rudzie Śląskiej I „Polska" w Świętochłowicach w roku 1995. W początkowym 
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okresie funkcjonowała jako zakład o dwóch ruchach, a od roku 1999 stanowi zakład 
jednoruchowy. 

Wydobywanie węgla w kopalniach Rudzkiej Spółki Węglowej SA odbywa się 
w bardzo trudnych warunkach geologiczno-górniczych, charakteryzujących się wystę-
powaniem zagrożeń: metanowego, tąpaniami, pyłowego w najwyższych kategoriach 
i to niejednokrotnie jako zagrożeń skojarzonych. Powyższy fakt ma bezpośredni 
wpływ na stan bezpieczeństwa w kopalniach. 

Prowadzona w Rudzkiej Spółce Węglowej SA od samego początku analiza wy-
padków przy pracy i chorób zawodowych dowodzi, że wiele z nich powstało na skutek 
zaniedbań, naruszenia dyscypliny czy też niedoszacowania ryzyka, czyli zdarzeń, któ-
rym można zapobiegać. Zarząd Rudzkiej Spółki Węglowej SA i dyrekcja kopalni od 
samego początku podejmują działania w zakresie bhp. W tym celu w 1994 r. opraco-
wano i stopniowo wdrożono na naszej kopalni, jak również innych kopalniach RŚI.SW 
S.A. następujące kierunki działania: 

3. kopalni w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy 

3.1. W zakresie profilaktyki powypadkowej i zagrożeniowej: 

Miesięcznie opracowywane są dane zawierające analizę wypadkowości i chorób 
zawodowych - informacje przekazywane są kopalniom na bieżąco. Posiadana ak-
tualnie baza informatyczna zawiera dane o wszystkich wypadkach zaistniałych 
w RŚI.SW S.A. od 1994 roku. 
Wprowadzono do sieci telefonicznej każdej kopalni system informacyjny w zakresie 
danych o aktualnych zagrożeniach i zaistniałych wypadkach. Każda kopalniana 
centrala telefoniczna posiada kilka stałych numerów, po wybraniu których można 
wysłuchać nagranych przez dział bhp informacji. 
Połączono komputery w działach bhp Biura Zarządu i kopalń do wewnętrznej sieci 
komputerowej, co pozwoliło na stworzenie systemu przekazywania natychmiast 
informacji o zaistniałych wypadkach i zagrożeniach we wszystkich kopalniach 
spółki. Wszystkie informacje dotyczące ww. zagadnień kierowane są z kopalń do 
Biura Zarządu, a następnie po ich zarejestrowaniu z powrotem do kopalń, w formie 
zbiorczego raportu. Taki obieg informacji pozwala na szybkie informowanie załóg 
o wypadkach i zagrożeniach i umożliwia podjęcie odpowiednich działań prewencyj-
nych. 
Opracowano w zespole BHP Rudzkiej Spółki Węglowej S.A własny program kom-
puterowy, pomocny przy prowadzeniu kontroli stanowisk pracy. Program w chwili 
obecnej umożliwia między innymi: 
• sporządzanie protokołów pokontrolnych wg schematu książki raportowej, 
• elektroniczną archiwizację wyników ww. kontroli, 
• uzyskiwanie na ich podstawie informacji o powtarzających się nieprawidłowo-

ściach stwierdzanych podczas kontroli, osobach odpowiedzialnych za ich usu-
nięcie itp., 

• bieżącą rejestrację skontrolowanych stanowisk pracy, 
• ewidencję pracowników uchylających się od stosowania przepisów bhp. 
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Wprowadzono dla zabezpieczenia oczu, obowiązek noszenia okularów przez pra-
cowników dołowych. 
Dla wyeliminowania chorób grzybiczych nóg oraz zmniejszenia ilości wypadków 
kończyn dolnych, oprócz butów gumowych wprowadzono buty skórzane. 
Dla zmniejszenia przeciążeń kręgosłupa oraz wyeliminowania poparzeń roztworem 
lamp RC-12 wprowadzono pasy ochronne z pokrowcem. 
W Kopalni „Polska-Wirek", a także w innych kopalniach RŚI.SW w miejscach 
przekroczonych norm hałasu, zapylenia, czy wibracji wprowadzono odpowiednie 
znaki ostrzegawcze z równoczesnym obowiązkiem wprowadzenia właściwych za-
bezpieczeń. 
Prowadzi się miesięczne narady Głównych Inżynierów ds. BHP, na których oma-
wiane są przyczyny zaistniałych wypadków i zagrożeń oraz wyniki kontroli prowa-
dzonych prac przez działy bhp. 

3.2. W zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki medycznej: 

- Wprowadzono obowiązek prowadzenia badań audiometrycznych na badaniach 
wstępnych i okresowych. Wobec pracowników, u których stwierdzono podwyż-
szone wskaźniki chorobowe, wprowadzono obowiązek objęcia ich szczególną 
ochroną. 

- Zatwierdza i opiniuje się zamawianą odzież roboczą ochronną i sprzęt ochronny. 
Uczestniczy się w komisjach zatwierdzających normy na stosowanie ww. sprzętu. 

- W zakresie medycyny pracy współpracuje się z Przychodnią Kopalnianą. Kierownik 
Przychodni Przyzakładowej uczestniczą w posiedzeniach kopalnianych Komisji 
Bezpieczeństwa. Wynikiem tej współpracy jest podjęcie programu zwalczania pyli-
cy płuc. Program obejmuje wszystkich górników, u których stwierdzono dolegliwo-
ści układu oddechowego lub pracują ponad 15 lat w warunkach zapylenia. 

Ponadto: 
- po wypadkach ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych, w dniu następnym po ich 

zdarzeniu organizuje się w kopalniach narady Naczelnych Inżynierów i Głównych 
Inżynierów BHP kopalń RŚI.SW S.A., na których szczegółowo omawia się zaistniał 
zdarzenie, 

- po wypadkach ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych Prezes Zarządu RŚI.SW S.A. 
wydaje zarządzenie w zakresie profilaktyki powypadkowej, 

- bezpośrednio po zaistniałym zdarzeniu w kopalni, w cechowni kopalni przygotowa-
ne są prezentacje multimedialne, z podaniem przebiegu zdarzenia, przyczyn i oko-
liczności jego zaistnienia, 

- każdy z ww. wypadków omawiany jest na odprawach dozoru kopalnianego, a tak-
że na pouczeniach bhp przodowych i na szkoleniach okresowych pracowników 
w oparciu o przygotowane foliogramy lub plansze. 
Wprowadzone kierunki działań spowodowały, że kopalnia osiągnęła pewną stabili-

zację stanu bezpieczeństwa i tradycyjne metody nie powodują dalszego zmniejszenia 
się liczby wypadków i chorób zawodowych. 
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Zestawienie ilości wypadków ogółem zaistniałych w kopalnich 
Rudzkiej Spółki Weglowej S.A. wiatach 1993-2001 
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Zestawienie wskaźników wypadkowości w kopalniach 

Rudzkig Spóad Weglowej S.A. w latach 1993-2001 
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3.3. Prowadzenie dalszych działań dla poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy 

Konieczne stało się podjęcie nowych przedsięwzięć organizacyjnych przez podnie-
sienie świadomości i motywacji pracowników na wszystkich szczeblach struktury or-
ganizacyjnej zakładu górniczego do wykonywania pracy w sposób bezpieczny. W tym 
celu powołano w kopalni Samodzielny Zespół Zarządzania Bezpieczeństwem, który 
ma w zakresie działania między innymi: 
- Opracowanie „Dokumentu bezpieczeństwa" zawierającego w szczególności: 

a. strukturę organizacyjną zakładu górniczego, 
b. opis zagrożeń w zakładzie górniczym, 
c. odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, 
d. sposób aktualizacji dokumentu bezpieczeństwa, 
e. zasady oceny i dokumentowania ryzyka, 
f. opis postępowania związanego z bezpiecznym prowadzeniem ruchu zakładu 

górniczego w zakresie: 
• bieżącego przeprowadzania analiz i badań niezbędnych dla bezpiecznego 

prowadzenia 
ruchu zakładu górniczego, 
opiniowania projektowania, wykonywania, wyposażania i przekazywania do 
użytkowania, 
nowych miejsc i stanowisk pracy, 
zmiany, rozbudowy i przebudowy miejsc i stanowisk pracy powodujących 
zmianę 
warunków pracy, 
ochrony przed zagrożeniami występującymi w zakładzie górniczym, 
przeglądów maszyn 1 urządzeń dla utrzymania ich w stanie sprawności, 
zatrudniania i koordynacji prac wykonywanych przez inne podmioty 
gospodarcze, 
obiegu dokumentów pokontrolnych organów nadzoru wewnętrznego, 

g. opis postępowania związanego z bezpieczeństwem zatrudnionych w ruchu 
zakładu górniczego w zakresie: 

identyfikacji i monitorowania zagrożeń, 
oceny i dokumentowania ryzyka dla miejsc i stanowisk pracy 
wykonywanych w oparciu o ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodo-
wego, 
opracowania instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy, 
konsultowania i udziału pracowników w sprawach dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, w tym przy opracowaniu instrukcji, 
informowanie pracowników o ryzyku i sposobach zapobiegania zagroże-
niom, 
zatrudniania pracowników posiadających wymagane kwalifikacje lub po-
trzebne umiejętności, 
identyfikacji wykonania prac szczególnie niebezpiecznych, 
przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, 
szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa I higieny pracy, 

h. opis postępowania w sytuacjach awaryjnych dotyczących: 
• sposobów ewakuacji i zapewnienia środków ratunkowych. 
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• organizacji ratownictwa i pierwszej pomocy medycznej, 
• zapewnienia łączności, systemów ostrzegawczych alarmowych. 

- Opracowywanie dokumentacji w zakresie oceny ryzyka zawodowego na stanowi-
skach pracy w kopalni poprzez: 
• opis stanowisk pracy na kopalni, 
• identyfikacja zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy, 
• powoływanie zespołów specjalistów dla oszacowania ryzyka, 
• wyznaczenie kategorii dopuszczalności ryzyka, 
• opracowanie działań korygujących w przypadku ryzyka niedopuszczalnego i po-

nowna ocena ryzyka po ich wykonaniu, 
• w przypadku ryzyka akceptowalnego ustalanie okresowych kontroli ryzyka, 
• przedstawianie komórkom organizacyjnym kopalni wyników - kart analizy ry-

zyka. 
Jednym z najważniejszych kierunków działania Samodzielnego Zespołu Zarządza-

nia Bezpieczeństwem jest przeprowadzenie i udokumentowanie oceny ryzyka zawo-
dowego na wszystkich stanowiskach pracy na dole i powierzchni kopalni. W tym celu 
opracowana została procedura oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego, która 
szczegółowo określa tok postępowania. Pov»/ołuje się zespoły specjalistóvy dla vyyko-
nania przedmiotowej oceny składające się z doświadczonych pracowników etatowych 
oraz reprezentantów załogi. 

Dla spełnienia wymagań jednostek nadzoru zewnętrznego aktualnie na kopalni re-
alizowana jest ocena ryzyka zawodowego na wszystkich nowych stanowiskach pracy, 
a także w przypadku zmiany, rozbudowy lub przebudowy miejsc pracy, powodujących 
zmianę warunków pracy. 

Biorąc pod uwagę powyższe skoncentrowano się na opracowaniu czytelnych, 
przejrzystych i zrozumiałych metod oceny ryzyka, a zwłaszcza profilaktyki jaką winno 
się stosować, by praca mogła być wykonywana w kategoriach ryzyka akceptowal-
nego. Przy opracowaniu metody bazowano przede wszystkim na polskiej normie PN-
N-18002 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ogólne wytyczne do 
oceny ryzyka zawodowego". Dla potrzeb oceny ryzyka wykorzystano zgodną z wyżej 
wymieniona normą punktową metodę oceny ryzyka zawodowego Score Risk. 

4. Opis zastosowanej w kopalni metody oceny ryzyka zawodowego Score Risk 

Zgodnie z tą metodą ryzyko zawodowe definiuje wzór: 

R = : S x E x P (4.1) 

gdzie: R - ryzyko, 
S - strata, 
E - ekspozycja, 
P - prawdopodobieństwo. 

Wartość ryzyka (R) wylicza się, posługując się danymi liczbowymi, właściwymi dla 
ocenianej sytuacji, zawartymi w poniższych tablicach. 
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Tab ica 4.1. Ocena potencjalnych skutków zagrożenia 

Wartość Strata 
Opis 

Wartość Strata 
straty ludzkie Straty materia ne 

100 poważna katastrofa wiele ofiar śmiertelnych ~ ponad 30 min zł. 

40 katastrofa kilka ofiar śmierte nych - 3 - 30 m n zł. 

15 bardzo duża ofiara śmierte na - 300 tys. - 3 min zł. 

7 dużą ciężkie uszkodzenie ciała ~ 30 - 300 tys. zł. 

3 średnia absencja - 3 - 3 0 tys. zł. 

1 mała udzie enie pierwszej pomocy - poniżej 3 tys. zł. 

Wartość Poziom ekspozycji 

10 stała 

6 częsta (codziennie) 

3 sporadyczna (raz na tydzień) 

2 okazjonalna (raz na miesiąc) 

1 minima na (kilka razy rocznie) 

0,5 znikoma (raz do roku) 

Tablica 4.3. Ocena prawdopodobieństwa zdarzeń 

Wartość Częstotliwość Szansa w % 

10 bardzo prawdopodobne 50 (1 na 2) 

6 całkiem możliwe 10 (1 na 10) 

3 mało prawdopodobne ale moż iwe 1 (1 na 100) 

1 ty ko sporadycznie możliwe 0,1 (1 na 1 000) 

0,5 możliwe do pomyślenia 0,01 (1 na 10 000) 

0,2 praktycznie niemożliwe 0,001 (1 na 100 000) 

0,1 tylko teoretycznie moż iwe 0,0001 (1 na l 000 000) 

Po podstawieniu danych liczbowych z tablic 4.1, 4.2 i 4.3, odpowiadających oce 
nianej sytuacji, w wyniku wyliczenia iloczynu SxExP uzyskujemy pięć kategorii ryzyka. 
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Kategoria ryzyka Wartość [R] Wymagane działanie 

[1] pomija ne R<20 żadne działania nie są potrzebne 

[2] małe ryzyko 20 <= R < 70 na eży zwrócić uwagę 

[3] średnie ryzyko 70 <= R < 200 potrzebna da sza profilaktyka 

[4] wysokie ryzyko 200 <= R < 400 potrzebna natychmiastowa poprawa 

[5] bardzo wysokie ryzyko r >= 400 rozważ wstrzymanie prac 

Proces oceny ryzyka zawodowego w kopalni „Polska-Wirek", w której istnieje 
kilkaset stałych stanowisk pracy, a na jednym stanowisku występuje do kilkunastu 
zagrożeń jest procesem bardzo złożonym. Dlatego też, dla jego usprawnienia 
opracowano na szczeblu RŚI.SW, własny program komputerowy. Baza danych 
zawiera stanowiska pracy występujące w kopalniach Rudzkiej Spółki Węglowej oraz 
wszystkie zidentyfikowane zagrożenia. 

W oparciu o przedstawioną wyżej metodę Score Risk po wybraniu odpowiednich 
wartości parametrów straty, ekspozycji i prawdopodobieństwa program automatycznie 
wylicza kategorie ryzyka. 

Najtrudniejszym czynnikiem do oszacowania w iloczynie 

R = S x E x P 

jest prawdopodobieństwo. 
Przy określaniu tej wielkości niezbędne jest dokładne określenie zagrożeń 

występujących na stanowisku pracy. Bardzo pomocna stała się tu posiadana 
elektroniczna baza danych o wszystkich wypadkach zaistniałych w kopalniach 
RŚI.SW S.A. od 1994 roku. 

W celu zademonstrowania wyżej opisanej metody posłużono się przykładem oceny 
ryzyka na stanowisku górnika, w przodku wyrobiska drążonego kombajnem chodni-
kowym AM-50. W pierwszym etapie pracy określono zagrożenia mogące wystąpić na 
analizowanym stanowisku pracy. 

W przypadku chodnika drążonego kombajnem chodnikowym AM-50 górnik 
narażony jest na następujące zagrożenia: 
1. pochwycenie przez organ urabiający kombajnu, 
2. urazy spowodowane odpryskami podczas urabiania, 
3. uderzenie lub przygniecenie elementami obudowy chodnikowej, 
4. oberwanie się skał z ciosu czoła wyrobiska korytarzowego, 
5. opad skał stropowych, 
6. metanowe, 
7. tąpaniami, 
8. wybuchu pyłu węglowego, 
9. wodne, 
10. pożarowe. 
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11. hałasem, 
12. działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia, 
13. zetknięcie się z ruchomymi elementami pzenośników, 
14. przemieszczenie się napędu lub stacji zwrotnej przenośnika, 
15. urazy przy ręcznym transporcie materiałów, 
16. opad drobnych brył skał z pomiędzy opinki obudowy chodnikowej, 
17. kontakt z przedmiotem transportowanym przenośnikiem, 
18. porażenie prądem elektrycznym, 
19. potknięcie się, poślizgnięcie na spągu wyrobiska, 
20. upadek podczas wykonywania wykładki i obudowy, zawieszania urządzeń pod 

stropem, 
21. zagrożenie od instalacji sprężonego powietrza i urządzeń pneumatycznych, 
22. zagrożenia od lampy RC-12. 

Następnie, korzystając z danych statystycznych i doświadczenia zawodowego pra-
cowników zespołu dokonującego oceny, określono ekspozycję, potencjalne straty, ja-
kie może wywołać dane zdarzenie jak i prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Przy-
porządkowując każdej z tych wielkości odpowiednią wartość liczbową (program kom-
ni ttaro\Ą/\A - nocłuniriar^ qIo motor lp P I S K S f ^ O R P ioctaćmx/ W c t a n i o Hnl/nnpń ilr»ćr^ir\-

wej oceny ryzyka, która uwidoczniona jest w karcie - Analiza ryzyka. 
Pien/vsza uzyskana w ten sposób, w karcie ilościowa ocena ryzyka ma dla 

większości zagrożeń bardzo dużą wartość, gdyż jest ona określona dla przypadku 
niestosowania żadnych środków profilaktycznych. Ma to na celu uświadomienie 
pracownikowi wagi zagrożenia, gdy nie stosuje lub lekceważy przepisy bhp. 

Uwzględniając odpowiedni dobór środków profilaktycznych - opisanych na karcie, 
dokonujemy powtórnych obliczeń ryzyka dla danego zagrożenia, co w konsekwencji 
prowadzi do obniżenia kategorii ryzyka i pokazuje jak konieczne jest stosowanie 
profilaktyki. Dzięki takiemu przedstawieniu zagadnienia, pracownik ma możliwość -
w sposób konkretny, a jednocześnie bardzo prosty - zapoznać się z niezbędną 
profilaktyką wymaganą na jego stanowisku pracy. 

Przykład tak wykonanej oceny ryzyka dla górników zatrudnionych w przodku wyro-
biska drążonego kombajnem chodnikowym, dla jednego wybranego zagrożenia 
przedstawia karta stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego referatu. 

Z opracowanymi kartami - analizy ryzyka zawodowego na stanowisku pracy 
uwzględniającymi wszystkie rodzaje zagrożeń występujące na danym stanowisku 
pracy zapoznawani są pracownicy, których zagrożenia te dotyczą. Dzięki takim kartom 
istnieje możliwość w krótkim czasie, zapoznania pracowników lub przypomnienia im 
przepisów bądź zasad sztuki górniczej obowiązujących przy wykonywaniu 
poszczególnych prac. 

5. Sposób zapoznawania pracowników z kartami oceny ryzyka 

Z oceną ryzyka zawodowego pracownicy powinni być zapoznawani przez osoby 
dozoru w działach, do których przekazano karty - analizy ryzyka zawodowego, a tak-
że w ramach szkoleń okresowych bhp. Każdorazowo przedstawić należy komplet kart 
przygotowanych dla konkretnego stanowiska pracy, tym pracownikom, którzy wy-
konują prace na danym stanowisku i są przez to narażeni na skutki aktywizacji zagro-
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żeń występujących na tym stanowisku. Numer stanowiska znajduje się w górnym 
prawym rogu karty, a za ukośnikiem umieszczono numer kolejnego zagrożenia iden-
tyfikowanego na stanowisku. 
Powyższe wykonać można stosując podaną niżej metodę: 
1. Omawiając kartę uwzględniającą jedno zagrożenie jako pierwsze omówić należy 

ryzyko przy wykonywaniu pracy bez stosowania profilaktyki (górną część karty). 
Zwrócić należy szczególną uwagę na wysoki iloczyn wartości R (ryzyka). 
Przedstawić możliwą do zastosowania profilaktykę na stanowisku pracy, dla któ-
rego opracowano kartę. 
Następnie omówić ryzyko po zastosowaniu środków profilaktycznych (dolną część 
karty), zwracając uwagę na malejącą wartość iloczynu R (ryzyka). 

2. 

3. 

Ocena ryzyka zawodowego prowadzona w oparciu o wyżej przedstawioną 
metodę jest wdrażana w naszej kopalni i we wszystkich kopalniach Rudzkiej Spółki 
Węglowej S.A. Obejmuje obecnie wszystkie stanowiska pracy na dole kopalni, na 
których występują zagrożenia oraz stanowiska na powierzchni kopalni, gdzie 
zanotowano największą liczbę wypadków (zakład przeróbczy, warsztat mechaniczny). 
Jednocześnie na bieżąco prowadzi się ocenę p/zyka na pozostałych stanowiskach 
pracy, zgodnie z przeprowadzonym wcześniej opisem stanowisk oraz identyfikacją 
zagrożeń na nich występujących. 

Opracowywane karty analizy ryzyka zawodowego stanowi integralną część 
dokumentu bezpieczeństwa, co w pełni wyczerpuje wymogi obowiązujących w tym 
zakresie przepisów prawa. 

Praktyczna ocena przydatności oceny ryzyka zawodowego na naszej kopalni jest 
obecnie taka, że dzięki jej zastosowaniu spełnione zostały wymagania przytoczonych 
w punkcie 1 referatu aktów prawnych, zaś wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy 
będzie możliwy po upływie dłuższego okresu czasu, a uwzględniając ostrożne 
podejście załóg do świadomego akceptowania ryzyka należy stwierdzić, że wymierne 
efekty tej metody widoczne będą po kilku latach. 
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Koncentracja w kontekście obniżenia kosztów jednostkowych wydobycia 

Słowa kluczowe 

efektywność - koszty - wydobycie - koncentracja - optymalizacja kosztów 

Streszczenie 

Koszt jednostkowy jest parametrem wynikowym wielu czynników decydujących o jego 
wielkości, w tym również koncentracji, której w szczególności dotyczy artykuł. Podano 
uzasadnienie przyjętej funkcji zmiany kosztu jednostkowego przy zmianie koncentracji. 
Zwrócono uwagę na implikacje wzrostu koncentracji przy różnej technologii oraz strukturze 
kosztów. Sprecyzowano sposób optymalizacji kosztu jednostkowego przy zróżnicowanej 
koncentracji w poszczególnych przodkach. 

U Wstęp 

Istnieje wiele sposobów na obniżenie kosztu jednostkowego, wśród których na wyróżnienie 
zasługują: 
- poprawa organizacji procesu wydobywczego, 
- uproszczenie struktury kopalni, 
- zastosowanie wydajnych maszyn i urządzeń, 
- wykorzystanie zarządczego rachunku kosztów, w tym budżetowania i kontrolingu, 
- wzrost koncentracj i. 
Koszt jednostkowy kj będący ilorazem kosztów całkowitych Kc przez wielkość wydobycia W: 

(1.1) J W 

est syntetycznym obrazem wpływu każdego czynnika na jego wartość. 
Przy ocenie wpływu każdego z czynników na koszt jednostkowy należy jednak brać pod 

vagę fakt, że poszczególne czynniki są ze sobą powiązane (rys. 1.1). Oznacza to, że dopiero 
ch kompleksowa ocena, w której poddaje się analizie wspomniane uzależnienie pozwala 
.agregować ich wpływ do dwu obszarów działalności kopalni: 

ekonomicznej, reprezentowanej we wzorze 1 przez koszty wydobycia, 
technicznej, reprezentowanej wielkością wydobycia. 
Należy zwrócić uwagę, że koncentracja, którą się zajęto w niniejszej pracy, ma również 

harakter syntetyczny. Oznaczona na rysunku 1.1 koncentracja, wyrażona wzorem: 
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W 
(1.2) 

gdzie: 
Kt - koncentracja, ton/doba/przodek, 
N - ilość analizowanych przodków, 

i jest również wynikiem wpływu wszystkich czynników techniczno-organizacyjnych na jej 
wartość. 

Koncentracja, którą zajęto się w pracy, jest dobrym przykładem wymienionych wcześniej 
uzależnień bowiem jest stosunkiem łącznego wydobycia do liczby czynnych przodków. 

+ + K ss 

1 1 
c - Kiz < W 

1 

r 

Z • W Te — 

Td 

iC u 

Czynniki 
geol-gór. 

Czynniki 
techno!. 

Rys. 1.1. Analiza piramidalna (Du Ponta) kosztu jednostkowego 
Fig. 1.1. Du Pont pyramidal analysis of the unit costs 

2. Charakter zmian kosztu jednostkowego przy zmianie koncentracji 

Zagadnienie koncentracji w kontekście obniżenia kosztów wydobycia, analizowane od wie-
lu lat, nabrało istotnego znaczenia w ostatnim okresie, wobec nowych uwarunkowań po-
stawionych górnictwu przez kryteria gospodarki rynkowej. Uświadomiliśmy sobie znany fakt, 
że wobec uzyskiwanej koncentracji ścian 20 000 t/d czy nawet 30 00 t/d w USA i Australii, 
nasze wyniki znacznie odbiegają od tych osiągnięć. Szybka poprawa tego stanu w polskich wa-
runkach nie jest możliwa, głównie z uwagi na ograniczone możliwości fmansowe górnictwa. 
Koncentracja wymaga bowiem znacznych nakładów inwestycyjnych, które samo górnictwo 
nie jest w stanie wygenerować, borykając się z utrzymaniem bieżącej płynności finansowej. 
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W tak niekorzystnych warunkach poczyniono szereg starań, aby koncentracja wydobycia 
wzrosła: między innymi zmalało zatrudnienie na dole, wzrosła wydajność ogólna, zmalała 
ilość ścian czynnych, wzrosła zmianowość ścian z produkcją, uruchomiono kilkadziesiąt 
przodków ścianowych o wysokiej koncentracji. Zainstalowane urządzenia jak również zdobyte 
doświadczenia pozwalają uzyskiwać krótkotrwałe wydobycie ze ściany około 15 000 t/d, zaś 
w wielu przypadkach pracują ściany o stałej koncentracji 3 - 5 tys. t/d [1,16], 

Mimo wyraźnej poprawy w tym zakresie, dalej pracują ściany o niskiej koncentracji, tak, 
że średnie dzienne wydobycie z jednej ściany w 2002 roku w niektórych kopalniach było zbyt 
małe. 

Wpływ koncentracji na obniżenie kosztu jednostkowego wydobycia jest powszechnie 
akceptowany, chociaż różne są sposoby oceny tego wpływu [1, 8, 9, 13, 15, 16] oraz 
różnorodne formy równań korelacyjnych. 

Przy badaniu wpływu koncentracji na zmianę kosztu jednostkowego wydobycia przyjmuje 
się najczęściej regresję liniową o ujemnym współczynniku nachylenia. Takim przykładem jest 
przedstawiony na rys. 2.1 obraz zmian kosztu jednostkowego (w cenach stałych na dzień 
1.01.2002) w górnictwie węgla kamiennego w latach 1998-2001 [3]: 

k j= 229,15-0 ,032 n I w 

250 -

2 0 0 -

150 

100 -

50 -

O 

kj [Zł/t] 

y = -0,0327x +229,15 
R^ = 0,7739 

[t/d/ściana] 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 

Rys. 2.1. Efekty koncentracji w górnictwie węgla kamiennego w latach 1993-2001 
Fig. 2.1. Effects of concentration in black coal mining within the years 1993-2001 
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Przy ocenie analizowanego wpływu przyjmuje się także regresję hiperboliczną o ogólnym 
równaniu (rys. 2.2): 

J K 
(2.1) 

t 
gdzie: 

a - stała. 

kj [zł/t] 

A 

t/dobę 

Rys. 2.2. Regresja hiperboliczną kosztu jednostkowego przy zmianie koncentracji 
Fig. 2.2. Hyperbolic regression of the unit cost with the change of concentration 

Oceniając przydatność regresji prostoliniowej bądź hiperbolicznej do oceny wpływu 
koncentracji na zmianę kosztu jednostkowego przyjęto tak zwaną zasadę korzyści skali. 

W przypadku regresji prostoliniowej wymieniona zasada oznaczałaby, że przy 
odpowiednich przyrostach koncentracji maleje proporcjonalnie koszt jednostkowy, bez 
względu na to czy oceniamy koncentrację 1000 t / dobę czy 2000 t/dobę. 

W rzeczywistości tak nie jest ponieważ spadek kosztu jednostkowego przy zmianie 
koncentracji, na przykład z 1000 t/dobę do 2000 t/dobę, wymaga znacznie mniejszych 
nakładów niż w przypadku wzrostu koncentracji z 9000 t/dobę do 10000 t/dobę. 

Z tego względu należy uznać regresję hiperboliczną jako właściwą do wyrażania zależności 
kosztu jednostkowego od koncentracji. Należy zaznaczyć, że zarówno regresja liniowa jak 
i wyrażona wzorem (2.1) regresja hiperboliczną dopuszcza teoretycznie zmniejszenie kosztu 
jednostkowego do zera przy odpowiednio dużej koncentracji. W praktyce nie jest to realne. 
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Przyjmując zatem, zgodnie z praktyką, dopuszczalną aktualnymi wynikami wartość 
koncentracji p [t/d] oraz teoretycznie możliwy do uzyskania koszt jednostkowy q[zł/t], 
zależność kosztu jednostkowego od koncentracji możemy przedstawić według funkcji przed-
stawionej na rys. 2.3, będącej wynikiem zmiany współrzędnych prostokątnych (przesunięcia 
równoległego) funkcji wyrażonej wzorem (2.1). 

kj [zł/t] 

A 

t/dobę 

Rys. 2.3. Nieliniowa zależność kosztu jednostkowego od koncentracji 
Fig. 2.3. Non- linear dependence of the unit cost on concentration 

Po przesunięciu równanie hiperboli przyjmie postać: 

I ^ k' = 
J K ^ + p 

+q (2.2) 

które powinno posłużyć do statystycznego wyznaczenia krzywej, odpowiadającej osiągniętym 
dotychczas wynikom. Aby możliwa była tak zwana lineryzacja krzywej (2.2) przyjęto, że jej 
analiza powinna dotyczyć pełnego zakresu zmieniającej się wartości koncentracji, teoretycznie 
o wartości Ki > 0. Zatem możemy napisać, że ostateczną postać równania szukanej hiperboli 
wyraża wzór: 

k : = -
J K + q (2.3) 

t 
Podstawiając: 
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^ (2.4) 
K t 

iniową postać równania (2.3), przydatną do wykorzystania metody najmniejszych kwadratów, 
wyraża wówczas wzór: 

k . = a • X + q 

J (2.5) 

3. Implikacje wzrostu koncentracji 

Nie ma dzisiaj już wątpliwości, że wzrost koncentracji jest dobrym sposobem obniżenia 
kosztu jednostkowego. Rozważając szerzej ten związek należy zatem uściślić na wstępie istotę 
koncentracji, która wedhig wzoru (1.2): 

K t = 

XX T 

W 

N 

jest stosunkiem wydobycia do liczby przodków, zaś koszt jednostkowy wedhig wzoru (1.1): 

^ c 
k . = — 

J W 

jest stosunkiem kosztów całkowitych do wydobycia. 
Zgodnie z powyższym, wzrost koncentracji można osiągnąć przez: 

a) wzrost wydobycia przy tej samej liczbie przodków ( lepsza organizacja, wydajniejsze ma-
szyny, ale bardziej kosztowne), 

b) zmniejszenie liczby przodków pod warunkiem, że w pozostałych zmniejszą się koszty 
wydobycia, bowiem koszt całkowity jest iloczynem kosztu jednostkowego przez ilość 
wydobycia, 

c) równoczesny wzrost wydobycia i zmniejszenie liczby przodków. 
Koszt jednostkowy natomiast można zmniejszyć przez: 
a) obniżenie kosztów całkowitych przy aktualnym wydobyciu oraz istniejącej liczbie przod-

ków, 
b) zwiększenie wydobycia p^Ty aktualnej liczbie przodków ( czyli wzrost koncentracji). 

Prawdą jest, że wzrost koncentracji w pierwszej kolejności powinien być wynikiem znacz-
nej poprawy organizacji procesu wydobywczego, ale trzeba mieć świadomość iż sposób ten 
został już w praktyce wykorzystany w zadawalającym stopniu. Prócz tego wzrost koncentracji 
poprzez poprawę organizacji procesu wydobywczego jest możliwy do pewnej granicy, powy-
żej której bez zainstalowania bardziej wydajnych maszyn i urządzeń nie da się koncentracji 
zwiększyć. 
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Nowe urządzenia, oprócz wzrostu koncentracji i wydobycia, spowodują zmianę struktury 
kosztów własnych. Wzrosną koszty stałe, chociażby z uwagi na większe odpisy amortyzacyjne, 
ale w konsekwencji muszą zmaleć jednostkowe koszty zmienne (proces wydobywczy 
powinien być mniej materiało i energochłonny). 

Istotę zagadnienia ilustruje schemat przedstawiony na rys. 3.1. Rys. 3. la to stan wyjściowy 
kopalni, dla którego zdolność wydob3^cza wynosi Zwo- Zainstalowanie nowych maszyn 
zmieni ten stan (rys. 3. Ib) wzrosną bowiem koszty stałe, zmaleją jednostkowe koszty zmienne 
i równocześnie wzrośnie zdolność wydobywcza do wielkości Zwi-

Przv-

^ ^ js.oszcy 

Przv-

^ ^ -iCoszty 

W 

BE Z wi 

Rys. 3.1. Zmiana zdolności wydobywczej przy zmianie koncentracji 
Fig. 3.1. Change of exploitation capacity with the change of concentration 

Prześledźmy ten problem na ilustracyjnym przykładzie kopalni, której wyniki analizowa^ 
nego roku przedstawiają się następująco: 
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- Koszty całkowite, w tym: Kc = 390,0 min zł 
• koszty stałe Ks = 195,0 min zł 
• koszty zmienne K^ = 195,0 min zł 

- Zdolność wydobywcza osiągana Zwo = 3 min ton/ rok 
- Koszt jednostkowy kj = 130 zł /t 
- Koszt jednostkowy zmienny kĵ  = 6 5 z ł / t 
- Cena jednostkowa c = 135 zł/t 
- Próg rentowności BEP = 2,785 min t 
- Przychód P =405,0 min zł 
- Zysk Zo= 15,0 min zł 

W wyniku przeprowadzonej modernizacji, wzrasta koncentracja w kopalni, a jej wyniki 
wyglądałyby następująco : 
- wzrośnie wydobycie kopalni do wielkości Zwi = 3,5 min t / rok 
- zmniejszy się koszt jednostkowy do wartości kj = 125 zł/1 
- wzrosną koszty stałe o 10 % czyli do wartości Ks ^ 214,5 min zł 
- zmniejszy się jednostkowy koszt zmienny o 10 % do wartości kjz = 58,5 zł/t 
- wzrosną koszty całkowite do wartości: 

Kc =214,5 min zł -K 58,5 zł/1 • 3,5 min t = 419,5 min zł 
- wzrośnie przychód do wartości P = 472,5 min zł 
- wzrośnie zysk do wartości Z^ = 53,25 min zł. 

Ponieważ kopalnia nie może wydobywać więcej węgla niż jest w stanie sprzedać, wobec 
tego są w takim przypadku trzy wyjścia: 
- utrzymanie wydobycia na dotychczasowym poziomie 3 min t/rok, z równoczesnym 

utrzymaniem dotychczasowej liczby przodków wydobywczych, 
ikwidacja najmniej efektywnych przodków, 

- dokonanie optymalnego rozdziału wydobycia z poszczególnych przodków, tak aby łączne 
wydobycie wyniosło 3 min ton/rok przy zminimalizowaniu kosztów. 
Nie trzeba uzasadniać, że w pierwszym przypadku pomimo wzrostu koncentracji muszą się 

pojawić skutki niekorzystne, wynikające z niepełnego wykorzystania posiadanej zdolności 
wydobywczej. 

W drugim przypadku, przy zmniejszeniu liczby przodków, efekt korzystny byłby wówczas 
jeżeli uległaby zmniejszeniu zatrudnienie oraz inne składniki kosztów. 

W trzecim przypadku, po dokonanej modernizacji i konieczności utrzymania wydobycia na 
dotychczasowym poziomie 3,0 min t/rok, wyniki kopalni przedstawiałyby się następująco: 

Koszty stałe pozostaną bez zmian Ks= 214,5 min zł 
Zmieniają się koszty zmienne do wartości K^ = 58,5 zł/t • 3,0 min t = 175,5 min t 
Zmieniają się koszty całkowite Kc = 214,5 min zł +175,5 min zł = 

= 390,0 min zł 
Zmniejszy się przychód do wartości P = 3,0 min • 135 = 405,0 min zł 
Zmniejszy się zysk operacyjny do wartości Zo =15,0 min zł. 

Widać więc, że pomimo dokonanej modernizacji, zysk kopalni byłby taki sam jak przed 
modernizacją. Jest to jednak przykład ilustracyjny bowiem w praktyce modernizacja znacza-
jąca wzrost kosztów całkowitych, przy konieczności utrzymania tego samego wydobycia 
oznacza, zgodnie ze wzorem (1.1), wzrost kosztu jednostkowego i pogorszenie sytuacji ko-
palni. 
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Nie zawsze tak musi być, bowiem w wyniku modernizacji powinny zmaleć jednostkowe 
koszty zmienne. Oznacza to, że w przypadku konieczności utrzymania ilości wydobycia, czy 
nawet zmniejszenia, wybór korzystnej decyzji wymaga przeprowadzenia rozważań optymali-
zacyjnych, co jest przedmiotem następnego punktu. 

4. Optymalizacja efektów koncentracji 

W zależności od warunków geologiczno - górniczych, przyjętych rozważań techniczno-or-
ganizacyjnych jak również wielkości poniesionych nakładów na wzrost koncentracji, 
w poszczególnych kopalniach jak również i przodkach kopalni różnie będą kształtować się 
koszty jednostkowe. 

Możemy mieć zatem przypadek ściany 1, dla której wzrost koncentracji powoduje nie-
wielki spadek kosztu jednostkowego o teoretycznie minimalnej wartości kj = qi. Dla innej 
ściany 3 takie same przyrosty koncentracji powodują dużo większe spadki kosztu jednostko-
wego, którego teoretycznie minimalna wartość może osiągnąć kj =q3. 

Fakt ten możemy wykorzystać przy minimalizacji kosztów całkowitych wydobycia ko-
palni, spółki, całej branż>', z równoczesną optymalizacją procesu budżetowania [ 1 , 4 . 

W tym przypadku chcemy optymalizować koszty kopalni uwzględniając różnice kosztu 
jednostkowego w poszczególnych przodkach. 

Problem ten można rozpatrywać jako tak zwany model produkcyjno-gospodarczy progra-
mowania liniowego, w którym przyjmuje się następujące oznaczenia: 

n ~ liczba analizowanych przodków, 
m - liczba dostępnych środków, 
ay - ilość i - tego środka zużywana przy wydobyciu 1 tony w przodku j, 
Pi - maksymalna dostępna ilość i - tego środka, 
kj - koszt jednostkowy wydobycia w przodku j, 
Xj - ilość wydobycia w przodku j . 

Wspomniany model formułujemy wówczas następująco : 
zminimalizować łączny koszt wydobycia K: 

K = kiXi + k2X2 -ł- k3X3 + . , . + knXn = minimum (4.1) 

przy ograniczeniach liniowych : 

anXi + ai2X2 + a^Xs + + ainX^ < pi 
a2lXi + a22X2 + a23X3 + + a2nXn < P2 

^ (4.2) 

aml^l + + ^„13^3 + ......•+ SLj^X^ < Pm y 

oraz przy założeniu: 
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i = 1 , 2 , 
j = l , 2 , 
Xj > 0 

, m 
, n (4.3) 

Ograniczenia uboczne p, to ograniczone możliwości dysponowania np. kapitałem - pi, 
ograniczone zasoby kopalni - p2, ograniczona zdolność wydobycia szybu - p3, ograniczone 
możliwości zmniejszenia zatrudnienia w kopalni z uwagi na podpisane umowy społeczne- p4, 
itd. 

W klasycznym modelu produkcyjno gospodarczym, przy minimalizowaniu funkcji kosztów 
(4.1) przyjmuje się zróżnicowane koszty jednostkowe w poszczególnych przodkach, czyli ki, 
k2, kn, ale równocześnie zakłada się aby koszty jednostkowe pozostawały na tym samym 
poziomie bez względu na zmianę skali wydobycia. Jak wiadomo tak nie jest, bez względu na to 
czy zależność kosztów jednostkowych od koncentracji będziemy rozpatrywać jako funkcję li-
niową (rys. 2.1) czy też krzywoliniowa (rys. 4.1). 

kj [zł/t] 

t/dobę 

Rys. 4.1. Wariantowa zmiana krzywej kosztu jednostkowego przy różnych warunkach 
geologiczno-górniczych 

Fig. 4.1. Variance change of the unit cost curve in different geological and mining conditions 

Nie jest to bowiem zgodne z rzeczywistością oraz istotą koncentracji, według której koszt 
jednostkowy jest funkcją koncentracji. Dobrym rozwiązaniem jest w tym przypadku odcin-
kowa linearyzacja zmiennych kosztów jednostkowych według wzoru: 

Xj = + Xji + Xj2 + + Xjk (4.4) 

Oznacza to, że wydobycie ze ściany Xj dzielimy na k równych wielkości Xji; (rys. 4.2). 
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kj [zł/t] 

wydobycie, tys. t 

Rys. 4.2. Spadek kosztów jednostkowych 
Fig. 4.2. Reduction of the unit costs of output 

Wielkości podziałowe zależeć będą od indywidualnej oceny i konkretnych warunków geo-
ogiczno-gómiczych. Należy dla wielkości Xj wprowadzić indywidualne ograniczenia, bowiem 

każda ściana takie ograniczenia posiada. Jeżeli przyjmiemy wielkości podziałowe równe 100 
tys. t wówczas powyższe warunki zapiszemy: 

X j < A j (4.5) 
gdzie: 

Aj - górna wartość wydobycia ze ściany j, 

oraz: 
Xjk < 100 ( 4 . 6 ) 

Ostatecznie model programowania liniowego optymalizujący efekty koncentracji zapi-
szemy następująco: 
zminimalizować ilinkcję celu 

k k 

j=l i=i 
X21 + 

j=l 
= mm (4.7) 

przy ograniczeniach 
X j < A j 

X j < X j i + Xj2 + + Xji-

Xj < 1 0 0 , Xj2 < 1 0 0 , . . . . , Xju < 1 0 0 

(4.8) 

( 4 . 9 ) 

( 4 . 1 0 ) 

oraz: 
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a „ 5 : x „ + a 5 2 S x 2 , + + 
1=1 
k 

i=l 

k 

In : 
i=l 

k 
2 x i i + a 2 2 EX21 + + Z x , i < p 

k 

i=I 
k 

X x i i +a32 S x 2 i 

k 

a^j Z x i i +a42 
¡=1 

a . Ex i i +aj^2 2x21 + ml i=l i=l 

2n 
1=1 

k 
. , + + 
1=1 1=1 

Xxzi + + Z X n , < p 
i=l 

mji . 1=1 m 

^ 

( 4 . 1 1 ) 

J 
X ; < 0 

J 
(A 19̂  

% < 0 ( 4 . 1 3 ) 

5. Wnioski końcowe 

Jednym z efektywniejszych sposobów obniżenia kosztów jednostkowych wydobycia jest 
wzrost koncentracji. Równocześnie stwierdzono, że ocena wpływu koncentracji powinna być 
poszerzona na inne czynniki, które również decydując wielkości kosztu jednostkowego. 

Wzrost koncentracji ma również niekorzystne konsekwencje, zwłaszcza w kontekście 
spadku zapotrzebowania na węgiel, a co za tym idzie, konieczności likwidacji kopalń. Wzrost 
koncentracji implikuje ogólny wzrost wydobycia, na które nie ma zapotrzebowania. Utrzyma-
nie wydobycia w ilości akceptowanej przez rynek przy równoczesnym wzroście koncentracji 
musi prowadzić do zmniejszenia liczby przodków czy kopalni a to w konsekwencji powodo-
wać będzie, bardzo niekorzystnie odbierane, zmniejszenie zatrudnienia. 
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Concentration as opposed to the reduction of the unit costs of output 

\bstract 

The unit cost is the parameter being the result of many factors determining its value, 
ncluding concentration which is the subject of this paper. The adopted function of the change 
)f the unit costs accompanying the change of concentration has been justified in the paper. 
\ttention has been given to the implications of the increase of concentration using various 
echnologies and with varying structure of the costs. The method of the optimization of the 
mit cost at differentiated concentration in the particular faces has been presented in detail. 
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Integracja kopalń elementem restrukturyzacji przemysłu węglowego 
w Polsce 

Słowa kluczowe 

węgiel kamienny - gospodarka złożem - ochrona złóż - restrukturyzacja górnictwa węgla 
kamiennego - integracja kopalń 

Streszczenie 

W artykule zwrócono uwagę na konieczność uwzględnienia ochrony złóż kopalin jako nie-
odnawialnego składnika przyrody poprzez maksymalne wykorzystanie ich zasobów. Integracja 
kopalń jako element restrukturyzacji przemysłu węglowego może spełnić warunek ochrony 
złóż, gdyż umożliwia obniżenia poziomu wydobycia bez przedwczesnej likwidacji kopalń. 
Przedstawiono podstawy optymalizacji działalności wydobywczej kopalń, przesłanki ogólne 
i ekonomiczne integracji kopalń oraz przykłady praktyczne wdrożenia projektu integracji ko-
palń. 

1. Wprowadzenie 

Restrukturyzacja przemysłu węglowego w Polsce stała się już charakterystyczną cechą 
przemian gospodarczych. Podstawowymi celami reformowanego i restrukturyzowanego gór-
nictwa było i jest dostosowanie zdolności produkcyjnych do chłonności rynku oraz generowa-
nie dodatnich wyników ekonomicznych. Reforma i restrukturyzacja górnictwa kojarzy się li 
tylko z likwidacją kopalni jako jedyną metodą obniżenia poziomu wydobycia oraz z redukcją 
zatrudnienia jako jedyną metodą obniżenia kosztów wydobycia. Ten sam efekt można uzyskać 
innymi metodami. Jedną z nich - integrację kopalń - przedstawia niniejszy artykuł. 

Integracja kopalń (zakładów górniczych), w ocenie autorów pracy może stanowić podsta-
wowy element procesu restrukturyzacji przemysłu węglowego w Polsce. Integracja kopalń 
noże bowiem wykorzystywać kilkudziesięcioletnie doświadczenia przemysłu w zakresie łą-
:zenia kopalń, które było realizowane głównie z myślą o stopniowej likwidacji kopalń o koń-
:zących się zasobach z równoczesnym wybraniem zasobów przygranicznych i zalegających 
V filarach ochronnych likwidowanych szybów. Może również wykorzystywać niektóre pozy-
ywne doświadczenia z likwidacji kopalń o stale ujemnych wynikach ekonomicznych. 

Różne mogą być w tym aspekcie cele integracji kopalń: 
.) Maksymalne wykorzystanie zasobów przygranicznych, zalegających w filarach zlikwido-

wanych szybów i przede wszystkim zakładu górniczego, które zalegają w partiach w pełni 
rozpoznanych i udostępnionych. W etapie przejściowym, gdy zintegrowane kopalnie sta-
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nowią odrębne ruchy, prowadzona byłaby kończąca eksploatacja partii złoża rejonów 
przewidzianych do likwidacji. 

2) Ograniczenie wydobycia kopalni zintegrowanej, przy zachowaniu efektywności 
ekonomicznej prowadzonej działalności produkcyjnej, co można uzyskać wykorzystując 
tzw. efekt skali - możliwość bardziej elastycznej polityki marketingowej, cenowej, zatrud-
nieniowej, itd. Zmniejszenie zdolności produkcyjnej nie spowoduje w tym przypadku nisz-
czenia złoża, spełniając pozytywny aspekt społeczny - wydłużając żywotność integrowanej 
kopalni. 
Koncepcja integracji kopalń w nowym ujęciu powstała kilka lat temu przy współudziale 

Zarządu Bytomskiej Spółki Węglowej S.A. oraz kierownictwa zainteresowanych zakładów 
górniczych i jest zbieżna z podstawowymi założeniami określonymi w programach reformy 
górnictwa, a przede wszystkim spełnia oczekiwania społeczności lokalnych. 

2. Podstawy optymalizacji działalności wydobywczej kopalń 

Przez racjonalną gospodarkę zasobami złoża rozumiemy taką eksploatację kopaliny głów-
nej i kopalin towarzyszących w złożu, która przy założeniu określonych efektów działalności 
gospodarczej na złożu, zmierza do maksymalizacji wykorzystania jego zasobów 
z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego. 

Zwiększenie stopnia wykorzystania zasobów złóż podstawowych kopalin w Polsce można 
osiągnąć poprzez: 
a) działania formalno - prawne, a więc uściślenie przepisów oraz dostosowanie ich do 

różnorodności i specyfiki poszczególnych złóż kopalin, z uwypukleniem stopnia wykorzy-
stania zasobów i dostosowanie ich do roli stymulatorów, 

b) stworzenie bodźców ekonomicznych w zakresie maksymalizacji stopnia górniczego 
wykorzystania zasobów obejmujących kierownictwo i pracowników kopalni, 

c) dokładniejsze i bardziej wszechstronne rozpoznanie warunków zalegania złóż, oparte na 
naukowych podstawach i nowoczesnych metodach badań geologicznych i geofizycznych. 
Umożliwi ono dostarczenie górnikom informacji koniecznych dla prac projektowych 
i eksploatacji złoża kopaliny, 

d) intensyfikację prac nad opracowaniem, doskonaleniem i wdrożeniem systemów, technik 
i technologii eksploatacji dostosowanych do występujących w złożach warunkach geolo-
giczno - górniczych oraz uwarunkowań powierzchniowych. 
Z rysunku 2.1 wynika, że możliwość przesunięcia Z^^^ (t^ = 0,56) może nastąpić poprzez 

np. zmniejszenie podatków, w pewnej proporcji do wzrostu stopnia wykorzystania zasobów. 
Elementem racjonalnej gospodarki złożem jest optymalizacja programu działalności 

wydobywczej. Problemy optymalnej działalności wydobywczej na złożach kopalń Zagłębia 
Górnośląskiego mają swoje źródło zarówno zewnętrzne (sytuacja ekonomiczna i warunki 
zbytu węgla), jak i wewnętrzne (optymalizacja gospodarki złożem). 

Warunki zewnętrzne to przede wszystkim: 
- konieczność zmniejszenia zdolności produkcyjnej całego przemysłu węglowego, 
- uwarunkowania gospodarki rynkowej, wymuszającej prowadzenie eksploatacji górniczej 

tylko tam, gdzie możliwe jest uzyskiwanie dodatnich wyników finansowych, 
- zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, domagającego się pełnej octirony 

środowiska i likwidacji szkód powodowanych działalnością górniczą. 
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W,K,Z n K - • coszty produkcji 

W. - wartość produkcji 

Z - = W - K - z y s k 

oddziaływanie 

państwa 

0) - stopień wykorzystania zasobów 
1 

Rys. 2.1. Zależność efektów ekonomicznych od stopnia wykorzystania złoża 
Fig. 2.1. The relation of economical effects and degree of the mineral deposit use 

Przy malejącym bieżącym zapotrzebowaniu na węgiel kamienny i zmieniających się prog-
nozach na okresy dłuższe kilkunasto-, kilkudziesięcioletnie, trudno nie zgadzać się z ko-
niecznością likwidacji kopalń, nie tylko tych, których zasoby uległy wyczerpaniu, ale również 
tych, w których eksploatacja jest nieopłacalna. Można tylko dyskutować o możliwości 
„zamrożenia" kopalń o znaczących zasobach węgla. 

Warunki wewnętrzne to przede wszystkim warunki złożowe, infrastruktura i wyposażenie 
techniczne ogniw procesu produkcyjnego, uwarunkowania wynikające z zagrożeń górniczych, 
warunki ochrony powierzchni, jak również sprawne i efektywne zarządzanie przedsię-
biorstwem górniczym. 

Maksymalizacja efektu ekonomicznego w skali branży ( spółek ) wymaga wszechstronnych 
i kompleksowych analiz każdej z kopalń w ramach odpowiednich opracowań techniczno-
ekonomicznych wykonanych przez uznanych specjalistów przemysłu i naukowców. Takie 
opracowanie powinno zawierać: 
A. Cześć podstawowa ~ oceną stanu aktualnego 

1) Ekspercka ocena bazy zasobowej na bazie PZZ, według przyjętych kryteriów 
przyrodniczych i kryteriów techniczno - ekonomicznych, ustalenia partii i parcel 
potencjalnie ekonomicznych, warunkowych i nieekonomicznych, pełna charakterystyka 
ich warunków geologiczno - górniczych i jakości węgla dla potrzeb planowania 
górniczego, opracowanie programu prac uzupełniających rozpoznanie geologiczne. 
W szczególności pełnej analizy wymagają: 
- warunki zalegania, tektonika i zmienność grubości poszczególnych pokładów oraz 

ich jakość, 
- warunki prowadzenia eksploatacji: spągowe, stropów bezpośrednich i zasadniczych, 
- zagrożenia naturalne - pożarowe, tąpaniowe, wodne, metanowe i temperaturowe, 
- uwarunkowania powierzchniowe, odporność obiektów powierzchniowych na defor-

macje, warunki hydrologiczne, 
- możliwość minimalizacji uciążliwości dla środowiska. 
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2) Szczegółowa analiza modelu, struktury kopalni i prowadzonych ścian; określenie 
zdolności produkcyjnych poszczególnych ogniw technologicznych i możliwości ich 
zmian (szybów, zakładu przeróbczego, podsadzania wyrobisk, dróg transportu 
materiałów i ludzi, odstawy głównej, sieci wentylacyjnej, wyników pracy ścian, ich 
uwarunkowania i niezawodność). 

3) Pełna analiza wyników ekonomicznych dotychczas prowadzonej działalności górniczej 
w układzie rodzajowym i procesów produkcyjnych w aspekcie uwarunkowań 
górniczych, na podstawie dotychczas prowadzonych statystyk. 

4) Wypracowanie kierunków działań prowadzących do poprawy wyników techniczno-
ekonomicznych prowadzonej działalności górniczej. 

B, Wypracowane koncepcie 
1) Optymalizacja modelu i struktury kopalni, wnioski likwidacyjne i modernizacyjne. 
2) Optymalizacja sieci wentylacyjnej, w tym kopalń sąsiednich. 
3) Optymalizacja wykorzystania zasobów przygranicznych. 
4) Ekspercki projekt eksploatacji docelowej na bazie zasobów potencjalnie 

ekonomicznych, optymalizacja wielkości wydobycia i zatrudnienia, optymalizacja 
schematu organizacyjnego, systemów wybierania i ich wyposażenia, obłożenia 
stanowisk pracy, itd. 

5) Względna analiza ekonomiczna wariantów projektowanej eksploatacji - symulacja 
kosztów, względna ocena wyniku finansowego. 

6) Opracowanie optymalnego wariantu projektu docelowego wybierania złoża. 
7) Program ciągłej restrukturyzacji technologicznej kopalni, w tym likwidacji szybów, 

rejonów i pól wydobywczych: 
- działania natychmiastowe, 
- działania długofalowe. 

8) Optymalizacja wielkości nakładów inwestycyjnych mających na celu utrzymanie 
zaprojektowanej zdolności produkcyjnej. 

9) Ochrona środowiska i szkody górnicze - minimalizacja kosztów 1 uciążliwości dla 
środowiska. 

Opracowania tego rodzaju muszą mieć charakter dynamiczny. Ich aktualizacja zależy od 
zmian rynkowych i uwarunkowań złożowych. Może być dokonywana w okresach rocznych, 
minimum 3-letnich, w okresie poprzedzającym sporządzenie nowego planu ruchu zakładu 
górniczego. 

Czy Polska ma szansę na uzyskanie lepszych wyników technologicznych i ekonomicznych 
i czy może mieć szansę na światowym rynku węglowym ? Szansa na światowym rynku wynika 
głównie z renty geograficznej i niskich kosztów pracy, a w przyszłości związana być może 
z bezpieczeństwem energetycznym Unii Europejskiej. 

Znaczne rezerwy polskiego górnictwa zdaniem autorów pracy tkwią w możliwościach 
wzrostu wydobycia dobowego (zmianowego) i wydajności. Wymaga to jednak doskonalenia 
technologii wybierania, a przede wszystkim doposażenia ogniw procesu produkcyjnego oraz 
doskonalenie systemów organizacji i zarządzania. 

Czynnikiem „szansy" jest dla wielu kopalń ponad przeciętna wysoka jakość węgla oraz 
korzystne położenie geograficzne - regionalne w stosunku do podstawowych odbiorców -
elektrowni i ciepłowni. 
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3. Przesłanki ogólne integracji kopalń 

Do merytorycznych przesłanek integracji kopalń zaliczyć można: 
uwarunkowania osólne: 
- wysoki stopień sczerpania złóż integrowanych zakładów górniczych, wynikający ze stulet-

niej ich eksploatacji i wynikająca z tego potrzeba maksymalnego i racjonalnego wykorzy-
stania pozostałych zasobów, poprzedzona pełnym rozpoznaniem istniejących rezerw 
i oceną możliwości wybrania filarów ochronnych likwidowanych szybów oraz przy granicy 
obszarów górniczych, 

- potrzeba dalszej rekonstrukcji struktury i ogniw produkcyjnych poszczególnych zakładów 
górniczych, przy wykorzystaniu wspólnych doświadczeń i możliwości technologicznych, 

- wspólne wykorzystanie doświadczeń kadry inżynierskiej i robotniczej w zakresie dosko-
nalenia technologii wybierania i zwalczania zagrożeń górniczych, 

- możliwość prowadzenia jednolitej i wspólnej polityki oraz współpracy z organami samo-
rządu terytorialnego. 

uwarunkowania integrowanych kopalń wynikające z podobieństwa większości ich charaktery-
styk: 
- położenie geograficzno-administracyjne (obszary górnicze integrowanych kopalń leżą czę-

sto w granicach administracyjnych jednej gminy), 
- położenie geologiczne (zbliżona budowa złoża), 
- występowanie zagrożeń naturalnych (tąpania, zagrożenie pożarowe, itd.), 
- uwarunkowania powierzchniowe - poszukiwanie jednolitych form akceptowania skutków 

eksploatacji przez społeczności lokalne, 
- stan sczerpania złoża - często ostatnia lub przedostatnia faza stuletniej działalności górni-

czej, 
- wysokie doświadczenia zawodowe kadry górniczej z rodzinnymi tradycjami, przygotowa-

nej do pracy w warunkach skrajnych zagrożeń naturalnych. 
Integracja kopalń jest radykalną zmianą na jaką trzeba przygotować pracownika admini-

stracji, dozór górniczy i załogi integrowanych kopalń. Biorąc pod uwagę zakres i charakter 
zmian do osób będących w kręgu zmian należy zaliczyć przede wszystkim pracowników ad-
ministracji, personel inżynieryjno-techniczny i dozór górniczy. W ograniczony sposób zmiany 
dotyczą także pracowników powierzchni. 

Do tego, aby zmiany były skuteczne i efektywne potrzebny jest lider zmian, czyli osoba 
która będzie nie tylko kreatorem, ale także osobą stanowiącą o potrzebie, tj. celowości zmian 
i o wynikach jakie dzięki tym zmianom będą uzyskiwane. Obowiązkiem lidera jest nie tylko 
kreować i realizować zmiany, ale także a może przede wszystkim argumentować, przekonywać 
wszystkich tych, których zmiany dotyczą. W tej argumentacji ważne jest eksponowanie korzy-
ści płynących ze zmiany oraz zagrożeń jakie powstałyby przy zaniechaniu zmian. Wybierając 
lidera należy mieć na uwadze, że skuteczne i efektywne są tylko te osoby, które są kompe-
tentne, dobrze poinformowane i odpowiedni umotywowane. Istotne jest też, aby miało miejsce 
informowanie i aktywne włączanie osób najbardziej zainteresowanych. Wynika to z założenia, 
że ludzie działają racjonalnie i dążą do urzeczywistnienia pewnych własnych interesów. Za-
pewnienie im informacji i wpływu już na samym początku zmian powinno więc ograniczyć ich 
opór i ułatwić realizację zamierzeń. 
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4. Przykład przesłanek ekonomicznycłł integracji kopalń 

Na podstawie ostatnio przeprowadzonych badań ekonometrycznych prowadzonych 
w Katedrze Zarządzania i Restrukturyzacji w Górnictwie Politechniki Śląskiej ustalono, 
że istnieje ścisły związek korelacyjny pomiędzy wydobyciem kopalni a kosztem jednostko-
wym: 

kj = 106,98 4- 69785/Q R = 0,918 (4.1) 

gdzie; 
kj - koszt jednostkowy zł/Mg, 
Q - średnie wydobycie tys. Mg/rok. 

Z zależności tej wynika, że w najkorzystniejszej sytuacji są kopalnie o wydobyciu 
dobowym powyżej 12 000 Mg/dobę. Kopalnie te charakteryzuje mniejsza wrażliwość kosztu 
jednostkowego na zmianę wielkości wydobycia. 

Ograniczona chłonność rynku węglowego, a także węgiel importowany sprawiają, 
że należy zakładać ograniczenie wydobycia, a nie jego wzrostu. Dla zobrazowania zmian jakie 
mogą zaistnieć na rynku węglowym, a dotyczące przykładowych trzech kopalń rozważymy 
dwie alternatywne sytuacje: 
- gdy są one przedsiębiorstwami niezależnymi, 
- gdy stanowią kopalnię zintegrowaną. 

Alternatywa I 

W analizowanych kopalniach należy ograniczyć wydobycie dobowe o 1000 Mg. Dla tej 
sytuacji mamy: 

Kopalnia A 

ki = 106,98+ ^^^^^ = 159 zł/Mg k';^ 106,98+ 170,91 zł/Mg 
^ 5366x250 4366x250 

Akj= 11,9 zł/Mg 

Kopalnia B 

ki = 106,98 + ^^^^^ = 148,85 zł/Mg k'j = 106,98 + ^^^^^ = 156,24 zł/Mg 
^ 6667x250 5667x250 

A kj = 7,39 zł/Mg 
Kopalnia C 

ki = 106,88 + = 147,27 zł/Mg k'j = 106,98 + ^^^^^ = 154,07 z łMg 
' 6928x250 ' 5988x250 

A kj = 6,8 zł/Mg 
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Alternatywa II 

W zintegrowanej kopalni należy obniżyć wydobycie dobowe o 3000 Mg. 

kj = 106,98 + ^ ^ ^ = 121,70 zł/Mg 
^ (5366 + 6667 + 6928)x250 ^ 

k'; = 106,98 + ^ ^ ^ = 124,47 zł/Mg 
^ (2366 + 6667 + 6928)^250 

A kj = 2,77 zł/Mg 

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w kopalniach 
A - koszt jednostkowy wzrósłby o 11,9 zł/Mg 
B - koszt jednostkowy wzrósłby o 7,39 zł/Mg 
C - koszt jednostkowy wzrósłby o 6,8 zł/Mg. 
Gdy kopalnie te zostałyby zintegrowane to ograniczenie wydobycia o 3000 Mg/dobę 

powodowałoby wzrost kosztu jednostkowego o 2,77 zł/Mg. 
Uważamy, że jest to niezwykle ważki i ważny argument przemawiający za integracją 

kopalń. 

5. Przykłady projektów integracji kopalń 

Jak już podkreślono przemysł węglowy ma już duże doświadczenia w zakresie łączenia ko-
palń z myślą o stopniowej likwidacji pól eksploatacyjnych. Takim charakterystycznym przy-
kładem była kopalnia „Pstrowski", której proces łączenia przedstawia rysunek 5.1. W okresie 
kilkudziesięciu lat z kopalń tych wybierano w sumie około 40 tys. ton/dobę, by w końcowej 
fazie połączonej kopalni wydobycie to spadło do 10-^5 tys. ton/dobę. 

Proces łączenia kopalń przebiegał w długim okresie czasu, również i ostatnio, o czym 
świadczy rysunek 5.2 z fragmentem mapy obszarów gómiczych z 2000 roku wykonanej 
w PARO (żółtym kolorem zaznaczono obszary zasobów przemysłowych). 

Dotychczasowe łączenia kopalń nie miały jednak na celu zmniejszenia potencjału produk-
cyjnego przy optymalizacji wyniku ekonomicznego. Cel taki może spełniać integracja kopalń. 

Przykładem zrealizowanego projektu integracji są zakłady górnicze „Piekary" i „Brzeziny", 
działające już wspólnie od 1.01.2003 r. Uzasadnienie koncepcji tej integracji opracowane 
w 2000 r. przedstawiają rysunki 5.3 i 5.4. 
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S T A N A K T U A L N Y 

Zdolności produkcyjne; 
( zo Myjątkicm frontów eksploatacyjnych ) 

Planowane wydobycie: 

Wyniki ekonomiczne: 

9 000 l/d 
10 000 t/d 
6 500 l/d 
5 500 t/d 

- akumulacja ujemna 
- szansa na akumulację dodatnią 

ZG „Piekary" : 
ZG „Brzeziny' ' : 
Kopainia zintegrowana: 
baza zasobowa warunkowa: 

w fazie likwuiagi 

ZG »J^iekary: 
ZG „Brzeziny" 
ZG 
ZG „Brzeziny** 
rok 1999 
rok 2000 

B A Z A Z A S O B O W A 
przewidywane wydobycie z zasobów potencjalnie ekonomicznych 

9,5 min ton - z zasobami na pods. hydrauliczną ( żywotność do 2006 r . ) 
8,0 min ton ( bez rejonu filara szybów głównych - żywotność do 2006 r . ) 
17,5 + 11,0 ( filai-) + 6,0 ( pokł. 620 ) = 35,5 min ton (żywotność do 2015 r . ) 
2,0 ( pods. hydr.) + 5,0 ( sysl. specj.) = 7,0 min ton ( przedłużenie ży\votności do 2020 r . ) 

D I A G N O Z A 

nadmiar zdolności produkcyjnych 

trudności w opłacalnym zbycie 

Proste rezerwy poprawy rentowności zostały wykorzystane. 
Resztkowy charakter złó^: uniemożliwia prowadzenie wysokowydajnych frontów. 
Obniżenie zdolności produkcyjnych poszczególnych ogniw technologicznych jest bardzo ograniczone. 
Wyniki ekonomiczne: akumulacja w pobliżu zera. 

^ CTT ^ o g n o z a r 
Żywotność: do 2006 r. 

do 2006 r. 
do 2015 r. 
do 2020 r. 

Zatrudnienie: 

- ZG,,Piekary" 
- Z G B r z e z i n y " 
- kopalni zintegrowanej 
- kopalni integrowanej ( z zastosowaniem systemów specjalnych eksploatacji) 
• konieczność obniżenia czynnych zakładów gómiczych zatrudnienia z uwagi na wzrost kosztów produkcji 
- konieczność obniżenia zatrudnienia zintegrowanej kopalni z uwagi na obniżenie sumarycznego wydobycia po 

przejściu na kopalnię jednoruchową 
- zatrudnienie aktualne razem około 4 500 osób 

docelowo 4 000 -r 3 000 osób 

i C O D A L E J ? ! 
WARIANT A 

WARIANT B 

prowadzenie eksploatacji do sczerpania złóż z rezygnacją z nieekonomicznych parcel i podsadzki hydraulicznej 
- zakończenie działalności wydobywczej w roku 2006. 

integracja kopalń 
- przygotowanie procesu integracji IV kwartał 2000 IV kwartał 2001 - integracja kierownictwa 

- integracja kadry tech. 
- integracja załogi 

rok 2002 
rok 2002 

WARIANT C 

- integracja: 1.01.2002 r. 
- przystąpienie do stopniowej likwidacji obiektów powierzchniowych ZG „Brzeziny" 
- przestawienie wydobycia na ZG „Piekar/ ' 
- możliwie szybkie połączenie zakładów górniczych w Jedną kopalnię, początkowo dwuruchową, a następnie 

jednoruchową 
E F E K T Y I N T E G R A C J I 

- przyczyni się do dostosowania poziomu produkcji węgla do potrzeb rynku zbytu poprzez likwidację części zdolności produkcyjnych 
połączonych kopalń, 

- stworzy możliwość wykorzystania ustawy o restrukturyzacji przemysłu węgla kamiennego, 
- zabezpieczy możliwość racjonalnego wykorzystania zasobów złoża ZG „Piekary'* i ZG „Brzeziny", a więc maksymalnego wydłużenia 

działalności gospodarczej na złożu zakładu górniczego o zoptymalizowanym modelu i strukturze, 
- pozwoli na rozłożenie w czasie kosztów inwestycyjnych niezbędnych dla zabezpieczenia złoża likwidowanego Zakładu Górniczego 

„Brzeziny**, 
- umożliwi dostosowanie poziomu wydobycia i zatrudnienia nowego przedsiębiorstwa górniczego do potrzeb rynkowych, 
- ograniczy do minimum uci^l iwość prowadzenia eksploatacji górniczej dla użytkowników powierzchni, poprzez wycofanie się 

z eksploatacji pod terenami zwartej zabudów' (dzielnic Piekar Śląskich - Szarlej, Brzeziny), 
- zapewni, dzięki wysokiej jakości pozostałego do wybrania złoża węgla i minimalizacji zakresu niezbędnych inwestycji, uzyskiwanie 

dodatnich wyników ekonomicznych, 
- podniesie poziom bezpieczeństwa pracy załÓR KÓrniczYch poprzez doskonalenie technologii eksploatacji z wykorzystaniem 

Rys. 5.3, Optymalizacja działalności górniczej w zakładach ZG „Piekary" i ZG ,,Brzeziny 
Fig. 5.3. Optimization of mining activity on the areas of ZG Piekary and ZG Brzeziny 
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Rys. 5.4. Efekty integracji ZG „Piekary" i ZG „Brzeziny" 
Fig. 5.4. The integration steps of ZG Piekary and ZG Brzeziny 
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Przykład projektowanej aktualnie i doprecyzowanej integracji kopalń przedstawia rys. 5.5 

E T A P I (około 5 lat) 
2003 -i-2007 

(proces inlegracj i 
icchniuzno - o rgan izacy jne j 

i k a d r o w e j ) 

ETAP II 
2008 -r 2020 

ETAP III 
2021 -r 2030 
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Rys. 5.5. Koncepcja integracji bytomskich zakładów górniczych 
Fig. 5.5. The idea of the integration of mining enterprises in Bytom 

6. Wnioski końcowe 

1. Bezwzględnie konieczne jest wypracowanie innego spojrzenia na proces restrukturyzacji 
przemysłu węglowego w Polsce, uwzględniającego szeroko rozumianą racjonalną gospo-
darkę złożem i obowiązek zachowania bogactw naturalnych dla przyszłych pokoleń. 

2. Zasoby złóż kopalin jako nieodnawialny element przyrody wymagają szczególnej ochrony, 
gdyż są dobrem nie tylko aktualnego pokolenia Polaków. Należy rozważyć możliwość in-
terwencji państwa dla maksymalizacji stopnia wykorzystania zasobów. 
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3. Zasoby złóż udostępnione górniczo mają wartość zdecydowanie większą i wymagają dodat-
kowej ochrony. Nie ma złóż i kopalń identycznych. Błędem jest wymaganie tych samych 
wyników ekonomicznych. 

4. Nadwyżka zdolności produkcyjnych naszego przemysłu węglowego wcale nie musi być li-
kwidowana w przyspieszonym tempie poprzez likwidacje kopalń, często o dostępnych 
jeszcze i możliwych do ekonomicznego wykorzystania zasobach, po przeprowadzeniu re-
konstrukcji procesu wydobywczego. Alternatywą jest integracja kopalń. 

The coalmine integration as an element of mining restructuring in Poland 

Abstract 

In the paper the attention has been directed towards the necessity of the mineral deposit 
protection as a no renewal nature element by maximal use of their resources. The coalmine in-
tegration as an element of raining restructuring may fulfill the condition of deposit protection, 
because it will enable to lower the output without premature coalmines liquidation. It has also 
been presented the basis of optimization of coalmine activity, some general and economical 
premises and practical examples of implementation of coalmine integration project. 

Recenzent: prof, dr hab. inź. Maciej Mazurkiewicz 
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Efekty ekonomiczno-ruchowe po zastosowaniu kaskady odsynchronicznej 
w napędzie stacji wentylatorów głównych w ZGE „Sobieski-Jaworzno IIF 

Słowa kluczowe 

wentylator główny - kaskada podsynchroniczna - efekty ekonomiczne 

Streszczenie 

W artykule omówiono modernizację napędów dwóch wentylatorów głównych przy szybie 
wentylacyjnym ,JLeopold" w ZGE „Sobieski-Jaworzno III". Likwidacja zbędnych wyrobisk 
kopalni pociągnęła za sobą ograniczenie wydajności wentylatora głównego Wydajność tego 
wentylatora regulowano przy pomocy aparatu kierowniczego. Przed modernizacją 
wentylatory napędzane były silnikami synclironicznymi. Do rozruchu, po raz pierwszy dla 
napędów wentylatorów, zastosowano układ rezystorowo-stycznikowy i samoczynne prze-
łączenie do pracy w układzie kaskady. Sihiik każdego wentylatora i przekształtnik kaskady, 
zasilane są przez jeden wspólny wyłącznik mocy 6kV, Dla zmniejszenia oddziaływania 
napędu na sieć zasilającą zastosowano kompensację mocy biernej. Omówiono i pokazano 
efekty ekonomiczne z zastosowania kaskady. 

1. Wpływ restrukturyzacji kopalni na modernizację urządzeń głównego przewietrzania 

Zakład Górniczo Energetyczny „Sobieski-Jaworzno III" powstał w trakcie restrukturyzacji 
kopalni „Jaworzno", która to została utworzona z trzech kopalń - „Sobieski", „Bierut" i „Koś-
ciuszko". Przed procesem restrukturyzacji były 4 podsieci wentylacyjne z czterema stacjami 
wentylatorów głównych (o sumarycznym wydatku ok. 34 000 m /min.). Przewietrzały one 13 
oddziałów wydobywczych, około 220 km wyrobisk dołowych na poziomach 125, 215, 220, 
290, 300, 350, 385 i 500 m. 

Obecnie w ZGE pracują 2 stacje wentylatorów głównych przy szybach wentylacyjnych 
„Leopold" i „Traugutt" o wydajności ok. 16000 mVmin. Przewietrzają one 3 wysokowydajne 
oddziały wydobywcze zlokalizowane w pokładach 207, 209 i 302. Długość wyrobisk doło-
wych zmalała do ok. 160 km. 

Pokłady są niemetanowe, zaliczone są do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, 
nie zagrożone tąpaniami, nie występują zagrożenia radiacyjne naturalnymi substancjami pro-
mieniotwórczymi. Węgiel pokładu 207, 209, 302 należy do węgli energetycznych typu 31. 

399 



Dudek J. i in.. Efekty ekonomiczno-ruchowe po zastosowaniu... 

Wskaźniki samozapalności wynoszą: Sz^ - 171-^194 °C/min., a energia aktywacji A - 41-^42 
kJ/mol. Wszystkie te pokłady zostały zaliczone V grupy samozapalności, co oznacza, że węgle 
te oznaczają się bardzo dużą skłonnością do samozapalenia. W związku z tym proces ograni-
czenia ilości powietrza w rejonach wentylacyjnych musiał być poprzedzony dogłębną analizą, 
ale stwarzał możliwości ograniczenia zagrożenia pożarowego. 

Kopalniana sieć wentylacyjna w ostatnim okresie uległa znacznym uproszczeniom 
poprzez likwidację zbędnych wyrobisk. Zlikwidowano szereg wyrobisk co wpłynęło na ilość 
powietrza, jego rozpływ oraz stosunki depresyjne w sieci wentylacyjnej. Sumaryczna ilość 
powietrza w rejonach stanowi ok. 38 % ilości powietrza wpływającego do kopalni, całkowita 
ilość powietrza przepływająca przez komory flinkcyjne wynosi ok. 26 %, straty grupowe 
powietrza stanowią około 36 co przy istnieniu zagrożenia pożarami endogenicznymi 
w warunkach ZGE można uznać za poprawne. W warunkach ZGE zapewniony jest właściwy 
rozpływ powietrza, jednak w dwóch rejonach wentylacyjnych dopływała za duża ilość 
powietrza dlatego też było konieczne zmniejszenie ilości powietrza w sieci wentylacyjnej 
jedynie poprzez regulację pracy wentylatora głównego przewietrzania. 

Na podstawie analizy sieci wentylacyjnej ZGE wykonanej przez AGH Kraków w maju 
2000 roku stwierdzono, że wszystkie rejonowe prądy powietrza są stabilne, natomiast w przy-
oadku oddziału G-3 wartość mocy prądu (ok. 8 000 W) znacznie przekraczała wartości, które 
spotyka się w kopalniach metanowych. W oddziale tym występowała zbyt duża różnica poten-
cjałów aerodynamicznych oraz ilość przepływającego powietrza, która przyczyniała się do 
niekontrolowanej migracji powietrza przez zroby. 

Na podstawie tej analizy we wnioskach znalazło się między innymi: 
1. Największe straty naporu występują na drogach zużytych prądów powietrza i wynoszą ok. 

40 % dla G-3 i ok. 70 % dla G-1. 
2. Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem regulacji prędkości wentylatorów będzie 

zastosowanie kaskad podsynchronicznych. 
3. Po obniżeniu obrotów wentylatorów pracujących przy szybie „Leopold" zapewnione będą 

odpowiedniej intensywności przewietrzania rejonów wentylacyjnych zarówno dla wa-
riantu określającego stan aktualny robót górniczych, jak i dla wariantu prognozowanych 
zmian w strukturze kopalni. 

4. W wyniku obniżenia obrotów wentylatora uzyska się właściwy rozkład potencjałów 
aerodynamiczych w poszczególnych węzłach sieci wentylacyjnej. 

5. Wentylatory pracujące przy zmniejszonych obrotach zapewnią mniejsze zużycie energii 
elektrycznej. 

6. Koszt zakupu i instalacji kaskady podsynchronicznej oraz modernizacji silników powinien 
się zwrócić w przeciągu kilkunastu miesięcy. 
W miesiącach letnich 2001 roku przeprowadzono modernizację napędu wentylatorów 

głównych przy szybie „Leopold". W dniu 18.08.2001 r. przeprowadzono pomiary wentylacyj-
ne przy pracy wentylatora nr 1, natomiast w dniu 11.09.2001 r. wykonano pomiary podczas 
pracy wentylatora nr 2. Pomiary wentylacyjne wydatków powietrza wykonywano jednocześnie 
w 4 punktach: 
1. dyfuzor; 
2. podszybia szybów wentylacyjnych; 
3. oddział G-1 ściana 323; 
4. oddział G-2 ściana 721. 

Pomiary te posłużyły do określenia wstępnych punktów pracy do czasu opracowania cha-
rakterystyki wykonanej przez jednostkę naukowo badawczą. Pomiary te potwierdziły wcześ-
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niej przedstawione założenia. Przede wszystkim potwierdził}', że zmniejszenie wydatku na 
dyfuzorze o ok. 2500 - 3000 m3/min. Spowodowało zmniejszenie ilości powietrza w rejonach 
ścian nr 323 i nr 721 o ok. 100 do 150 m3/min. 

W styczniu 2002 r. przeprowadzono pomiary ruchowe konieczne dla sporządzenia charak-
terystyki wentylatora nr 1 i nr 2 przy ustawieniach kaskady 0,95(max); 0,85; 0,75; 0,65. 

Charakterystyka podsieci wentylacyjnej przecina charaktei7Stykę spiętrzenia tylko w jed-
nym punkcie dla poszczególnych ustawień kaskady. Punkty pracy leżą na prawej zewnętrznej, 
opadającej części charakterystyki spiętrzenia wentylatora. 
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Rys. 1.1. Charakterystyki wentylatora głównego przy szybie ,,Leopold" 
Fig. 1.1. Characteristics of main fan at "Leopold" shal't 

Wentylatory główne przy szybie „Leopold" dla wszystkich wyżej wymienionych zakresów 
liczby obrotów spełniają kryteria dotyczące stabilności pracy, a zatem pracują stabilnie. Wen-
tylatory te spełniają również kryterium, które określa ekonomiczność ich pracy, a więc pracują 
ekonomicznie przy wysokich sprawnościach przekraczających 80 %. 
Zalety ruchowe zastosowanej kaskady podsynchronicznej to: 
- dokładne ustawienie parametrów pracy stacji wentylatorów głównych, 
- łatwość regulacji wydajności wentylatora głównego, 
- możliwość ustawienia wydajności wentylatora do aktualnych potrzeb ruchowych, 
- możliwość ograniczenia wydajności w dni wolne od pracy. 

401 



Dudek J. i in.. Efekty ekonomiczno-ruchowe po zastosowaniu... 

2. Stacja wentylatorów szybu „Leopold" przed modernizacją napędów 

Wentylatory szybu „Leopold" napędzane były silnikami elektrycznymi produkcji DOL-
MEL-Wrocław o następujących danych: 
- rodzaj silnika synchroniczny, 
- typ GAe 1412s, 
- moc 800 kW, 
- napięcie stojana 6kV. 
- prędkość obrotowa 500 l/min. 

Do zasilania wzbudzenia służyły przetwornice 2-maszynowe (wzbudnice). Wydajność 
wentylatora regulowano przy pomocy aparatu kierowniczego. 

3. Modernizacja napędów wentylatorów 

Podstawowe założenia do projektu modernizacji: 
- uzyskanie możliwości regulacji prędkości w zakresie 0,6 - 1,0 prędkości znamionowej, 
- zastosowanie jednego układu regulacji dla dwóch weni>4atoróv/ poprzez układ przełącznic, 
- możliwość pracy wentylatorów w układzie tradycyjnym (w przypadku awarii układu 

regulacji), 
- uzyskanie płynnego rozruchu wentylatorów. 

Modernizację w zgodzie z w/w założeniami umożliwił układ polegający na przeróbce silni-
ków synchronicznych na silniki indukcyjne pierścieniowe oraz zabudowaniu przekształtnika 
tyrystorowego tworzącego z silnikami kaskadę podsynchroniczną. 

Przeróbka silników z synchronicznych na indukcyjne z wirnikiem pierścieniowym polegała 
na zastąpieniu wirnika silnika synchronicznego wirnikiem uzwojonym asynchronicznie. Nowe 
wirniki wykonała fabryka maszyn elektrycznych DOZAMEL we Wrocławiu. 

Zakres przeróbki obejmował między innymi: 
- wykonanie zamiennego wirnika pierścieniowego, 
- wykonanie urządzeń szczotkowych, 
- oczyszczenie i sprawdzenie stojana i innych elementów silnika, 
- malowanie uzwojeń. 

Przerobione silniki mają następujące dane znamionowe: 
- rodzaj silnika indukcyjny pierścieniowy, 
- typ S A U e l 4 1 2 s , 
- moc 800 kW, 
- napięcie stojana 6 kV, 
- prędkość obrotowa 492 l/min. 

Przekształtnik tyrystorowy kaskady składa się z: 
- szafy diodowo- tyrystorowej PDTAVS, 
- transformatora trójuzwojeniowego TPS, 
- dławika L, 
- zespołu sterowania US/M. 

W szafie diodowo-tyrystorowej znajdują się podstawowe elementy przekształtnika kas-
kady: 
- 3-fazowy prostownik diodowy MD, 
- dwa 3-fazowe prostowniki tyrystorowe 1 MT i 2 MT, 
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- wyłącznik szybki prądu stałego QF, 
- filtry przepięciowe. 

Przełączenie przekształtnika do wybranego napędu (1 lub 2) umożliwiają od strony zasila-
nia transformatora ( 6 kV) odłączniki OT 1 i 0T2, a od strony wirnika styczniki QK1 i QK2. 
Przez dobór odpowiednich parametrów urządzeń przekształtnikowych uzyskano zakres regula-
cji prędkości obrotowej od 0,6 do 1,0 prędkości znamionowej. 

W celu realizacji płynnego rozruchu napędów wentylatorów zaprojektowano nowe szafy 
sterownicze stycznikowe CRS . Szafa CRS spełnia następujące funkcje: 

steruje załączeniem i wyłączeniem napędu, 
- poprzez układ stycznikowo-rezystorowy dokonuje płynnego rozruchu silnika, 
- umożliwia pracę w układzie kaskady lub ze zwartym wirnikiem, 
- kontroluje stan urządzeń pomocniczych i blokuje załączenie napędu lub powoduje jego 

wyłączenie w razie gdy ich działanie jest nieprawidłowe, 
- informuje obsługę o stanie pracy napędu za pomocą mierników, lampek i przekaźników 

sygnalizacyjnych oraz dzwonka. 
Sterowanie urządzeniami kaskady odbywa się z zespołu sterowania US/M . Podstawowym 

urządzeniem zespołu US/M jest sterownik mikroprocesorowy. Sterownik wykonuje następu-
iace fijnjc.cie: • / u 

' generuje impulsy bramkowe tyrystorów prostowników 1 MT 2 MT, 
- realizuje funkcję regulatora prędkości i prądu, 
- kontroluje stan urządzeń kaskady, blokując załączenie napędu lub powodując jego wyłącze-

nie. 
Sterowanie kaskadą z zespołu US/M odbywa się przy pomocy panelu operatorskiego 

umieszczonego na drzwiach zespołu US/M na których ponadto znajdują się: przełącznik wy-
boru wentylatora, przełącznik miejsca zadawania prędkości obrotowej (lokalne lub zdalne), 
miernik prędkości oraz lampki sygnalizacyjne. 

4. Efekty ekonomiczne oraz koszty inwestycyjne 

Przeprowadzone w ZGE „Sobieski-Jaworzno III" pomiary mocy pobieranej przez napęd 
wentylatora przy szybie „Leopold" pozwalają oszacować efekty ekonomiczne uzyskiwane 
w wyniku zastosowania kaskady tyrystorowe. Obniżenie prędkości obrotowej powoduje 
zmniejszenie mocy pobieranej przez napęd. 

Dla wentylatora moc pobierana przez napęd zmniejsza się proporcjonalnie do trzeciej potę-
gi prędkości obrotowej silnika. Obecnie po modernizacji wentylator pracuje z prędkością ob-
rotową n = 0,75 nn. Napęd pobiera przy tej prędkości moc Pk = 240 kW. Moc pobierana przez 
silnik synchroniczny przed przeróbką Pss = 540 kW. Zatem zmniejszenie poboru mocy wynosi 

AP = P s s - P k = 300 kW (4.1) 

co daje roczne oszczędności energii elektrycznej 

AE = 300x8740 = 2628000 kWh (4.2) 
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Całość kosztów związanych z modernizacja napędów wentylatora szybu „Leopold" wyno-
siła 599 tys. zł, w tym przeróbka silników i instalacja stanowiła ok. 47%. W związku z osią-
gniętymi oszczędnościami koszt w/w inwestycji zostanie spłacony po ok. 18 miesiącach eks-
ploatacji. Zużycie energii oraz uzyskane oszczędności przedstawiono na rys. 5.1. 
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Rys. 5.1. Koszt energii wentylatora „Leopold" oraz oszczędności uzyskane po zainstalowaniu kaskady 
podsynchronicznej 

Fig. 5.1. The cost of „Leopold" fan's energy and savings gained after installing subsynchronous cascade 
system 
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The economic and organizing effects of subsynchronous cascade in motor 
of main fans station at „SOBIESKI-JAWORZNO III" Mining and Power 
Plant, 

Abstract 

The article describes modernisation of two fans drives at ,JLeopold" shaft of „Sobieski-Ja-
worzno III" Mining and Power Plant using a single switchable cascade system. Liquidation of 
mine's redundant excavations has caused reduction of main fan's efficiency. The efficiency of 
fan drive was regulated by a managing device. Before modernization fans were driven by syn-
chronous motors. For the first time to start fan drives a resistor - contacting unit and automatic 
switching to operation in cascade system were used. Motor of each fan and cascade converter 
are supplied by a single circuit breaker of 6 kV. To reduce drive influence on power supply 
network the reactive power compensation has been used. The article describes and shows the 
economic effects of cascade's use. 

Recenzent: dr inz. Jerzy Kicki 
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Doświadczenia techniczno-organizacyjne związane z dz;iałalnością 
Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi 

Słowa kluczowe 

reforma górnictwa węgla kamiennego - odwadnianie zlikwidowanych kopalń - ochrona 
sąsiadujących kopalń - rejony pompowania - agregaty głębinowe - integracja systemów 
odwadniania 

Streszczenie 

Artykuł przedstawia genezę powstania Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń z siedzi-
bą w Czeladzi jako Zakładu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach. Względy 
bezpieczeństwa publicznego sprawiają, że nie jest możliwe zaprzestanie odwadniania większo-
ści zlikwidowanych dotychczas kopalń węgla kamiennego w których odwadnianie odbywało 
się za pomocą pomp stacjonarnych zabudowanych w wyrobiskach podziemnych. Mając na 
uwadze uwarunkowania ekonomiczne dokonano uproszczenia oraz modernizacji istniejących 
systemów odwadniania likwidowanych kopalń. Taki model osiągnięto w rejonach odwadniania 
Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi (CZOK) poprzez adaptację do tego celu 
istniejących szybów, spełniających rolę studni głębinowych i zastosowanie do odwadniania 
pompowych agregatów głębinowych, zabudowanych w tych szybach. Ponadto do zasilania 
agregatów głębinowych zastosowano kontenerowe stacje transformatorowo-rozdzielcze. 

Z uwagi na rozległy obszar wchodzący w struktury Zakładu CZOK, konieczność spełnienia 
obowiązujących przepisów prawa geologicznego i wydanych rozporządzeń, do łączności oraz 
kontroli parametrów pracy urządzeń zastosowano system ogólnozakładowej łączności telefo-
nicznej, dyspozytorskiej oraz monitorowania parametrów pracy urządzeń pompowni głębino-
wych oraz parametrów bezpieczeństwa. Pozwoliło to na zmniejszenie zatrudnienia ludzi 
w poszczególnych rejonach odwadniania. Nowatorskie rozwiązania, dotychczas zgromadzone 
doświadczenia występujące miedzy innymi na płaszczyźnie współpracy z urzędami górni-
czymi, urzędami gmin, organizacjami związkowymi będą stanowić podstawę do wypracowa-
nia optymalnego rozwiązania organizacyjnego. 

Przedstawione rozwiązanie techniczne zastosowane do odwadniania zlikwidowanych ko-
palń podziemnych na tak dużą skalę nie ma odpowiednika zarówno w rozwiązaniach krajo-
wych jak i zagranicznych. 

Wstęp 

W wyniku reformowania górnictwa węgla kamiennego, w dniu 21 sierpnia 2000 roku 
w Sądzie Rejonowym w Katowicach zarejestrowana została Spółka Restrukturyzacji Kopalń 
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Spółka Akcyjna. Przedmiotem działania Spółki jest likwidacja kopalń i zabezpieczenie kopalń 
sąsiednich przed zagrożeniem wodnym. 

Zgodnie z postanowieniem art.l3a Ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego 
do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach gmin 
górniczych. SRK S.A. przejęła kopalnie całkowicie Hkwidowane: „Jan Kanty", „Saturn", „So-
snowiec", „Porąbka-Klimontów", „Wałbrzyskie KWK", „Nowa Ruda" i „Żory" wraz ze zobo-
wiązaniami. 

Niezależnie od powyższego na podstawie umów sprzedaży w wyniku prowadzonych roko-
wań SRK S.A. przejęła poprzez zakup pozostałe kopalnie całkowicie likwidowane: „Gliwice", 
„Dębieńsko", „Morcinek", „Moszczenica", „1-Maja", „Katowice", „Siemianowice-ZG Roza-
lia" i „Niwka-Modrzejów" bez zobowiązań. 

Część przejętych kopalń po zakończeniu procesu likwidacji musi utrzymywać systemy od-
wadniania dla zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym. W celu uporząd-
kowania tematycznego zakresu przedmiotu Spółki podjęto inicjatywę jednoznacznego roz-
dzielenia zadań dotyczących fizycznej likwidacji, zagospodarowania majątku i tworzenia no-
wych miejsc pracy oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym. 
W wyniku tego postanowiono utworzyć w strukturze SRK S.A. nowy oddział pod nazwą 
..Centralny Zakład Odwadniania Konalń" w Czeladzi. 

1. Cele działalności i zadania Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń 

Przedmiotem działania CZOK - u jest zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem 
wodnym, uproszczenie systemów odwadniania oraz likwidacja zbędnej infrastruktury syste-
mów odwadniania. 

Opracowane Założenia Techniczno-Organizacyjne funkcjonowania Centralnego Zakładu 
Odwadniania Kopalń w Czeladzi zaakceptowane zostały przez Ministra Gospodarki. Postano-
wieniem z dnia 3.11.2000 roku Nr RHB 18069 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII 
Gospodarczy - Rejestrowy wpisał do rejestru handlowego zakłady Spółki w tym Centralny 
Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. 

Oddział Spółki pod nazwą „Centralny Zakład Odwadniania Kopalń" w Czeladzi rozpoczął 
działalność z dniem 1 stycznia 2001 roku. 

Centralny Zakład Odwadniania Kopalń funkcjonuje w oparciu o majątek niezbędny do 
utrzymania systemów odwadniania przekazany przez poszczególne kopalnie - zakłady spółki 
prowadzące dotychczas samodzielne odwadnianie, W pierwszym etapie do CZOK-u włączone 
zostały następujące rejony odwadniania wód dołowych: 
- Rejon „Saturn", 
- Rejon „Sosnowiec", 
- Rejon „Paryż", 
- Rejon „Porąbka-Klimontów", 
- Rejon „Grodziec". 

Od dnia 1.05.2001 roku w struktury organizacyjne CZOK włączony został rejon odwadnia-
nia „Gliwice", a od 1.09.2001roku rejon odwadniania ,,Jan -Kanty". 

W drugim etapie tej organizacji od 01,01.2002 roku w strukturę CZOK włączono następu-
jące kolejne rejony: 
- rejon odwadniania KWK „Siemianowice", 
- rejon odwadniania KWK „Dębieńsko", 
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- rejon odwadniania KWK ,J^strowski", 
- rejon odwadniania KWK „Szombierki", 
- rejon odwadniania KWK „Katowice". 

Sporządzony został Plan Ruchu „Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń" - część 
podstawowa zatwierdzona przez Dyrektora OUG Katowice oraz części szczegółowe 
zatwierdzone zgodnie z właściwością miejscową przez Dyrektorów OUG w Katowicach, 
Tychach, Gliwicach, Rybniku oraz Gliwicach. Struktura Centralnego Zakładu Odwadniania 
obejmowała 6 ruchów i 13 rejonów odwadniania. Od 1 lutego 2002 roku Centralny Zakład 
Odwadniania Kopalń objął nadzorem system odwadniania w KWK „Niwka-Modrzejów" 
w Sosnowcu. W związku z likwidacją Okręgowego Urzędu Górniczego w Bytomiu od 01 
stycznia 2003 r. decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 
dotychczasowy ruch VI „Szombierki"został włączony jako rejon do ruchu drugiego 
obejmującego także rejony „Pstrowski" i „Gliwice". Nadzór nad działalnością górniczą 
Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń sprawują 4 Okręgowe Urzędy Górnicze z sie-
dzibami w Katowicach, Gliwicach, Rybniku i Tychach. 

Bezpieczeństwo kopalń sąsiednich wymaga utrzymania i obsługi przez CZOK; 
- 30 czynnych szybów i szybików (w tym 6 pełniących funkcję pompowni głębinowych 

głównego odwadniania), 
- wyrobisk górniczych o łącznej długości ok. 70 km, 
- 7 stacji wentylatorów głównego przewietrzania, 

6 pompowni głębinowych głównego odwadniania, 
19 pompowni stacjonarnych głównego odwadniania, 

- 5 stacji transformatorowo-rozdzielczych 110 kV, 
- 42 rozdzielni powierzchniowych średniego napięcia, 
- 19 głównych rozdzielni dołowych średniego napięcia. 

Pompownie głębinowe zabudowane są na rejonach: „Sosnowiec", „Porąbka-Klimontów", 
„Paryż", „Katowice". „Gliwice", do zabudowania pomp głębinowych przygotowany jest # „Nr 
2" w rejonie „Grodziec". Do 05.09.2002 utrzymywane było odwadnianie KWK „Niwka-
Modrzejów" za pomocą pomp stacjonarnych zabudowanych na poziomie 220 i 430. Aktualnie 
w tym rejonie szyb „K-l" przygotowany jest do zabudowania czterech pomp głębinowych 
które rozpoczną pompowanie wody w pierwszym kwartale 2003 roku. Na pozostałych 
rejonach odwadnianie odbywa się z wykorzystaniem stacjonarnych pomp zabudowanych 
w komorach pomp dla których należy utrzymywać czynne szyby i pozostałe wyrobiska dla 
celów transportowych i wentylacyjnych. 

Dla funkcjonowania tak złożonego organizmu niezbędna jest ponadto infrastruktura 
obejmująca między innymi dyspozytornie, centrale telefoniczne, sieci energetyczne i teletech-
niczne, kolektory wodne odprowadzające wody dołowe (długość ok. 30 km) itp. 

Ze zlikwidowanych kopalń, CZOK pompuje ok. 245,00 tys. m^ wody na dobę co stanowi 
prawie 25% całkowitego dopływu wód do wszystkich kopalń polskiego górnictwa węgla 
kamiennego. 

Obszar działania Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń obejmuje część województwa 
śląskiego o powierzchni ponad 500 km na terenie miast: Katowice, Dąbrowa Górnicza, Sos-
nowiec, Będzin, Jaworzno, Bytom, Zabrze, Gliwice, Czeladź, Czerwionka-Leszczyny, Piekary 

f / 
Śląskie, Chorzów i Siemianowice Śląskie. 

Działalność CZOK finansowana jest ze środków budżetowych. Czasokres fiinkcjonowania 
CZOK uzależniony jest od czasu prowadzenia działalności wydobywczej przez kopalnie są-
siednie. Według planów wieloletnich Spółek Węglowych okresy te określane są na 10 i więcej 
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lat. Jednoznaczna działalność CZOK była przyczynkiem do podjęcia inicjatywy nadania Od-
działowi osobowości prawnej i utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedziahiością pod na-
zwą „Centralny Zakład Odwadniania Kopalń" Spółka z o.o. w Czeladzi. Zarząd SRK S.A. 
podjął w tej kwestii stosowną uchwałę, która uzyskała pozytywną opinię Rady Nadzorczej 
SRK S.A. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A, będzie jedynym udziałowcem Spółki z o.o. 
pod nazwą CZOK. Stosowne wnioski w przedmiotowej sprawie skierowane zostały do Wal-
nego Zgromadzenia SRK S.A. oraz Ministra Skarbu 

2. Możliwości wykorzystania wód dołowych w Centralnym Zakładzie Odwadniania 
Kopalń 

Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w aktualnym układzie organizacyjnym w 13 rejo-
nach odwadniania wypompowywał będzie z wyrobisk górniczych około 90 min m wód kopal-
nianych rocznie. Wody te mają zróżnicowany skład chemiczny. 

Wody słodkie o mineralizacji mniejszej od 1 g/l stanowią około 21% całości pompowanych 
wód (19,1 min m^ na rok). Występują w rejonie „Saturn" i „Siemianowice" około 1,2 min m^ 
na rok wody słodkiej jedynie w rejonie „Saturn". 

uzdatniania wód poprzez 
którą zasilana jest sieć wodociągowa w Czeladzi. Wykorzystanie pozostałej ilości wód słod-
kich wiąże się z koniecznością nakładów inwestycyjnych związanych z jej uzdatnianiem, jak 
również przełamania monopolu panującego na rynku dystrybucji wody pitnej, Potencjalnie 
możliwy przychód ze sprzedaży wody pitnej mógłby docelowo wynosić 15-30 min zł rocznie. 

Wody przemysłowe o mineralizacji do 10 g/l stanowią ponad 74 % (66,35 min m^ na rok). 
Wody te stwarzają potencjalną możliwość zagospodarowania ich na powierzcłini do celów 
technologicznych, gospodarczych i rolniczych. Niezbędne są nakłady inwestycyjne na zbudo-
wanie sieci doprowadzającej wodę przemysłową do odbiorców oraz odpowiednia akcja mar-
ketingowa prezentująca możliwości jej wykorzystania. 

Możliwe przychody ze sprzedaży wody przemysłowej oszacować można na około 6-10 min 
zł rocznie. Pozostała część wód kopalnianych to wody silnie zasolone i solanki. Stanowią one 
(4,04 min m^ na rok) ok. 5 % ogólnej wielkości wód Centralnego Zakładu Odwadniania Ko-
palń. Wody te stanowić mogą obciążenie budżetu CZOK w związku z nakładami na ich utyli-
zację. Szacunkowy koszt utylizacji tych wód wynosić może 17-20 min zł rocznie. 

Ponadto istnieją możliwości pozyskania ciepła zawartego w wodach kopalnianych i sprze-
daży go odbiorcom. Centralny Zakład Odwadniania zamierza podjąć w tej sprawie współpracę 
z Głównym Instytutem Górnictwa oraz Politechniką Śląską. 

3. Planowane zamierzenia związane z uproszczeniem struktury i modernizacją systemów 
odwadniania w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń 

3.1. Rejon „Saturn" 
W 2003 roku i latach następnych planowana jest kontynuacja robót związanych z zabudo-

wą centralnego systemu łączności telefonicznej i dyspozytorskiej oraz monitorowania pracy 
urządzeń pompowni głębinowych i stacjonarnych w rejonach „Dębieńsko", „Pstrowski", 
„Szombierki" i „Niwka-Modrzejów". Pozwoli to na wyeliminowanie obsługi central telefo-
nicznych i dyspozytorni, co wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacyjnych. 
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3.2. Rejon „Sosnowiec" 

Planuje się przeprowadzenie analizy hydrogeologicznej dla rejonów „Sosnowiec", „Porąb-
ka-Klimontów" mającej na celu wyłączenie odwadniania głębinowego w rejonie „Sosnowiec" 
i przeniesienie całości pompowania wód dopływających do wyżej wymienionych rejonów na 
rejon „Porąbka-Klimontów", gdzie za pomocą zmodernizowanej i przystosowanej do tego celu 
pompowni głębinowej zlokalizowanej w szybie „Ryszard" zostaną wypompowane na po-
wierzchnię. 

3.3. Rejon „Paryż" 

Planuje się także przeprowadzenie analizy hydrogeologicznej dla tego rejonu i uruchomie-
nie zgodnie z obowiązującymi przepisami procedury mającej na celu całkowite wyłączenie 
z ruchu pompowni głębinowej zlokalizowanej w szybie „Cieszkowski", 

3.4. Rejon „Grodziec" 

Uwzględniając fakt wyjścia z dołu i zlikwidowanie wszystkich szybów KWK „Jowisz" 
przez zasypanie istnieją podstawy do podjęcia działań, które także w tym rejonie doprowadzą 
do całkowitego zaniechania pompowania wody dopływającej do tego rejonu. 

3.5. Rejon „Katowice 

W 2003 roku planowana jest zabudowa w szybie „Bartosz" w tym rejonie drugiego agre-
gatu, co pozwoli na spełnienie wymogów obowiązujących przepisów, oraz warunków odstęp-
stwa Prezesa WUG. Ponadto wpłynie to w znacznym stopniu na poprawę ekonomiki pompo-
wania polegającej na pracy dwóch agregatów poza godzinami szczytu energetycznego co obni-
ży koszty. 

3.6. Rejony „Pstrowski" i „Dębieńsko" 

W celu maksymalnego uproszczenia stacjonarnych systemów odwadniania w tych rejonach 
planuje się opracowanie i wdrożenie koncepcji polegającej na likwidacji zbędnych poziomów, 
modernizacji układów pompowania, zasilania w energię elektryczną co obniży koszty eksplo-
atacyjne. 

3.7. Rejon ,Jan Kanty" 

Zaplanowano modernizację systemu wentylacji z uwagi na zły stan techniczny obiektów 
i urządzeń przynależnych do szybu Xl wymagających poniesienia dużych kosztów ich 
naprawy polegających na jego likwidacji. Funkcję szybu wentylacyjnego przejmie szyb 
„Witold II". 

3.8. Rejon ,J^iwka-Modrzejów 

w pierwszym Kwanaie avuj roKU pianuje się urucnomienie pompowni ^ 
bie „K-l", oraz likwidację przez zasypanie szybów „Józef*, „Rudolf i „K-2". 
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4, Podsumowanie 

W struktury CZOK włączone zostały zarówno rejony odwadniania systemem głębinowym 
ak i systemem stacjonarnym. Poniżej przedstawiono porównanie modeli technicznych funk-

cjonowania w CZOK typowej pompowni w systemie stacjonarnym i głębinowym. 

Pompownia stacjonarna 

Odprowadzenie wody z dopływu naturalnego górotworu za pomocą pompowni stacjonarnej 
odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami przy pomocy: dwóch szybów w tym jedne-
go materiałowo - zjazdowo - wdechowego i drugiego wentylacyjnego wraz ze stacją wentyla-
torów głównego przewietrzania, sieci wyrobisk dołowych dla celów wentylacji i odwadniania. 
Długość chodników wodnych zależy od ilości wody dopływającej i powinna wystarczyć na co 
najmniej 12 godzinny dopływ do wyrobisk wody pochodzącej z dopł3^u naturalnego, komory 
pomp głównego odwadniania wyposażonej w zespoły pomp i rurociągów umożliwiających 
odprowadzenie najwyższego dobowego dopływu wody w czasie krótszjon niż 20 godzin, ko-
mory rozdzielni energetycznych wraz z urządzeniami. 

układy pompowni stacjonarnych mogą być zlokalizowane na różnych poziomach eksploata-
cyjnych. Stan zatrudnienia (uwzględniając absencję) w typowej pompowni stacjonarnej wynosi 
(bez administracji) około 100 pracowników, 
w tym: 
robotnicy dół - 50 techniczni dół - 28 
roboty pow. - 18 techniczni pow. - 4 

Docelowo przewiduje się w pompowniach stacjonarnych tworzenie stanowisk o połączo-
nych kwalifikacjach. 

Pompownia głębinowa 

Pompownię głębinową stanowi jeden szyb wykorzystywany jako studnia głębinowa wraz 
z urządzeniami głównego odwadniania. System głębinowego odwadniania powinien zapewnić 
odprowadzenie najwyższego dobowego dopływu wody w czasie nie dłuższym niż 20 godzin. 
Urządzenia głównego odwadniania to pompa głębinowa wraz z silnikiem i kablem zasilającym 
podwieszona do rurociągu odprowadzającego wodę. W zależności od ilości dopływającej 
wody zabudowywane są w szybach odpowiednie ilości pomp w tym pompy rezerwowe. Na 
powierzchni oprócz rurociągów odprowadzających, zabudowane są urządzenia 
energetyczne w tym rozdzielnie, system monitoringu i kontroli pracy pomp oraz kształtowania 
się lustra wody. 

Stan zatrudnienia w typowej pompowni głębinowej wynosi 6 pracowników powierzchnio-
wych, tj. elektrycy i mechanicy pełniących również ilinkcję oclirony mienia. 

Zatrudnienie w poszczególnych rejonach odwadniania CZOK wynika z zakresu rzeczowe-
go ujętego w „Rocznym planie likwidacji zagrożeń w Centralnym Zakładzie Odwadniania 
Kopalń obejmującym rejony pompowania wód dołowych „„Saturn", „Sosnowiec", „Paryż", 
„Porąbka-Klimontów", „Grodziec", „Katowice", „Niwka-Modrzejów", „Gliwice", ,J^strow-
ski", „Szombierki", „Jan Kanty", „Siemianowice" i „Dębieńsko" w 2003 roku, który został 
przedstawiony w grudniu 2002 roku do zatwierdzenia Ministrowi Gospodarki. Podjęcie decyzji 
o utworzeniu Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń umożliwiło i w dalszym ciągu poz-
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wala na podejmowanie działań obniżających koszty i poprawiające bezpieczeństwo publiczne 
poprzez eliminację zagrożenia wodnego dla kopalń czynnych. 

Technical and organizatory experience connected with the activity of the 
Central Department of Mine Drainage in Czeladź 

Abstract 

The paper presents the origin of the Central Department of Mine Drainage with the seat in 
Czeladź, being a Department of the Mine Restructurization, Joint-Stock Company in Katowice. 
Reasons of public safety make it necessary to continue the drainage of most of the collieries 
which have been closed till now, where the drainage was carried out by means of stationary 
pumps applied in underground headings. Having in mind economic aspects, the drainage sys-
tems existing in the closed collieries have been simplified and modernized. This model has 
been achieved in the drainage regions of the Central Department of Mine Drainage in Czeladź 
(CZOK) by means of adaptation of the existing shafts which serve for drainage purposes as 
deep wells and by application of built into the shafts deep well pumping engines. Furthermore, 
for feeding the deep well pumping engines container transformer and distribution stations have 
been applied. 

Because of the wide area covered by structures of the CZOK Department, of the necessity 
to observe the regulations of geological law and of issued orders, for telecommunication and 
control of work parameters of equipment the company's own system of telephone and dis-
patching communication, as well as of monitoring the deep well pumping equipment and safety 
work parameters have been applied. This made it possible to decrease the employment in indi-
vidual drainage regions. The innovatory solution, the hitherto collected experience in i.a. coop-
erating with Mining Boards, with the local administration and trade unions will become the 
base for working out an optimum organizatory solution. 

The presented technical solution for drainage of closed underground mines on such a big 
scale is beyond compare with respect to both Polish and foreign solutions. 

Recenzent: dr inż. Jacek Postawa 
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Polskie Towarzystwo Controllingu 

Controlling w zarządzaniu produkcją 

Słowa kluczowe 

controlling - rachunek kosztów - system informacyjny - sterowanie wynikiem 

Streszczenie 

Zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania no-
wych metod zarządzania, które przyczynią się do usprawnienia działalności firmy. Jedną z ta-
kich metod jest controlling, stanowiący skuteczny element wspomagania kierownictwa przed-
siębiorstwa w realizacji funkcji zarządzania w ujęciach strategicznych i operacyjnych. Szcze-
gólne miejsce w przedmiocie działalności controllingu zajmuje wspomaganie procesu określa-
nia celów przedsiębiorstwa, w tym celów ekonomicznych w obszarze produkcji. Celem con-
trollingu produkcyjnego, będącego częścią systemu controllingu przedsiębiorstwa jest przede 
wszystkim wsparcie informacyjne funkcji planowania, sterowania i kontroli realizowanych na 
różnych poziomach zarządzania produkcją oraz koordynacja decyzji i działań w produkcji, 
a także we współpracujących z produkcją innych podsystemach przedsiębiorstwa. Skuteczna 
i efektywna realizacja funkcji zarządzania produkcji w ujęciu controllingowym wymaga m.in. 
sprawnego systemu informacyjnego. System informacyjny produkcji bowiem gromadzi, 
przetwarza i dostarcza zarówno dane dotyczące przeszłości, jak i informacje planistyczne oraz 
prognostyczne. Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnym staje się zatem 
niemożliwe bez korzystania z nowoczesnej techniki komputerowej. 

1. Wstęp 

Intensywność, wielokierunkowość i różnorodność przeobrażeń otoczenia współczesnego 
przedsiębiorstwa i jego wnętrza stanowią stałą inspirację do poszukiwania nowych metod za-
rządzania. Za jedną z nich uchodzi controlling, który chociaż przez niektórych uznawany za 
systemem zarządzania, w rzeczywistości pełni funkcję wspomagającą zarządzanie. Jego rolą 
jest wspomaganie kierownictwa przedsiębiorstwa w realizacji funkcji zarządzania w ujęciach 
strategicznym i operacyjnym. Orientuje decyzje i działania kierowników wszystkich komórek 
różnych szczebli zarządzania na globalne cele przedsiębiorstwa [1]. W takim ujęciu, control-
ling ma charakter towarzyszący (równoległy do procesów zarządzania) i w odniesieniu do ka-
dry kierowniczej pełni funkcję serwisu informacyjno-metodycznego oraz funkcję doradczą. 
Dostarcza narzędzi oraz informacji niezbędnych przy procesie planowania, kontroli, sterowa-
nia, wspomaga proces analizy odchyleń, a jednocześnie, co jest bardzo cenne, przyczynia się 
do kształtowania u każdego decydenta poczucia współodpowiedzialności za wynik ogólny 
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przedsiębiorstwa. Można więc controlling traktować jako kompleksową metodę sterowania 
działalnością przedsiębiorstwa, pozwalającą na bieżące (wcześniejsze) wykrywanie, a tym sa-
mym na eliminowanie lub ograniczanie odchyleń od wielkości zaplanowanych, ich tempa 
i jakości, a decydujących o realizacji celów organizacji gospodarczej [2]. Podkreślenia wyma-
ga doradcza, wspomagająca funkcja controllingu, a mianowicie to, iż controlling pomaga kie-
rownikowi w realizacji funkcji zarządzania, ale nie wyręcza go w podejmowaniu decyzji. 

Pozwala na optymalizację formułowania i realizacji celów przedsiębiorstwa przybierają-
cych najczęściej postać: 
- zysku w krótkim okresie czasu - wtedy mówimy o controllingu operacyjnym, określanym 

jako sterowanie zyskiem. Jego zadaniem jest eliminowanie wąskich gardeł utrudniających 
osiągnięcie zysku, 

- pewności egzystencji, rozwoju i wzrostu wartości przedsiębiorstwa w długim okresie czasu 
- wtedy mówimy o controllingu w wymiarze strategicznym odnoszącym się do wyboru 
i realizacji długookresowych zamierzeń. 
Controlling nie dysponuje własnymi instrumentami, lecz korzysta z narzędzi systemowych. 

Podstawowymi instrumentami controllingu są rachunkowość zarządcza, planowanie oraz za-
rządzanie przez cele [3]. W szczególności koncepcja controllingu zakłada stosowanie: 
- rachunku kosztów pełnych 1 a'ihl Łi-T̂  vi il̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂  * ̂^ y 
- planowania opartego na symulacji i prognozowaniu wielkości ekonomicznych, 
- zasad identyfikowania celów kadry kierowniczej i pozostałych pracowników z celami 

przedsiębiorstwa. 
Namiastką controllingu w obszarze produkcji jest ekonomiczne sterowanie produkcją, prze-

jawiające się w oddziaływaniu w sposób pośredni i bezpośredni na kształt struktury asor-
tymentowo-ilościowej produkcji oraz na jej przebieg w czasie i przestrzeni, dla zapewnienia 
najkorzystniejszej w danych warunkach realizacji zadań ekonomicznych przedsiębiorstwa. Na-
tomiast pełna realizacja założeń controllingu wymaga aktywizacji biernych dotychczas funkcji 
zarządzania, takich jak rachunkowość, finanse, analiza ekonomiczna jak również wykreowanie 
wielu jeszcze innych funkcji. 

2. Cele ekonomiczne jako podstawa controllingu w obszarze produkcji 

Szczególne miejsce w przedmiocie działalności controllingu zajmuje wspomaganie procesu 
określenia celów przedsiębiorstwa, a w tym celów ekonomicznych stanowiących podstawę 
controllingu w obszarze produkcji. Wśród celów ekonomicznych przedsiębiorstwa dominujące 
znaczenie odgrywa wynik finansowy, czyli w wielkim uproszczeniu relacja pomiędzy przy-
chodami i kosztami. Koszty stanowią główny czynnik kształtujący wynik finansowy, a z kolei 
na ich wysokość znaczny wpływ ma produkcja i sposób zarządzania. Dlatego też utrzymywa-
nie kosztów produkcji na minimalnie uzasadnionym niskim poziomie, stawiane jest za cel eko-
nomiczny. Sterowanie produkcją (np. struktura asortymentu produkcji) ma również istotny 
wpł3Av na drugi element wyniku finansowego, który stanowią przychody ze sprzedaży. Te dwa 
elementy są ze sobą ściśle powiązane, dlatego też w procesie decyzyjnym sterowania produk-
cją nie można kierować się tylko jednym z nich. Miarodajnym kryterium sterowania produkcją 
powinna być różnica między przychodami (wyjściem) a kosztami ich pozyskania (wejściem). 
Kryterium minimax - maksymalna różnica między wyjściem a wejściem - j e s t uznawane za 
dające z reguły najpełniejszy obraz systemu ekonomicznego [4]. Z tego więc wynika, że nad-
rzędnym celem ekonomicznym sterowania produkcją jest zysk okresowy, który winien podle-
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gać maksymalizacji. Biorąc jednak pod uwagę, iż przy danym potencjale wytwórczym koszty 
stałe w krótkich okresach nie ulegają zmianom i nie wszystkie elementy kosztowe mają jedna-
kowy wpływ na dany problem decyzyjny, bardziej zasadne jest przyjęcie jako celu ekonomicz-
nego tzw. quasi - wyniku, czyli nadwyżki, która powstaje po odjęciu kosztów zmiennych od 
wyniku sprzedaży danego okresu. Nadwyżka ta jest nazywana marżą wyniku brutto na pokry-
cie kosztów stałych. Jest definiowana również jako różnica między ceną a jednostkowym kosz-
tem zmiennym - proporcjonalnym. Można zapisać ją w postaci wzoru: 

Wp = P - K z Max! (2.1) 
gdzie: 

Wp - marża pokrycia (marża brutto), 
P - okresowy przychód ze sprzedaży 
Kz - koszty zmienne danego okresu 

W konkretnych sytuacjach decyzyjnych w obszarze produkcji, stawianie za cel ekonomicz-
ny guasi-wyniku jest niewłaściwe, sytuacje te bowiem wymagają dekompozycji ogólnego celu 
na cele szczegółowe. Do najistotniejszych celów szczegółowych zarządzania produkcją należy 
minim.alizacja zamirożenia środków obrotowych w zapasach materiałowych, którą m.ożna osią-
gnąć poprzez skracanie zarówno odstępów czasu między dostarczaniem materiałów do zakładu 
a przekazaniem ich do produkcji, jak i sumy czasów obróbki wszystkich zleceń czyli innymi 
słowy poprzez skracanie czasu cyklu produkcji [5]. Inne cele szczegółowe sterowania produk-
cją wiążą się z wykorzystaniem zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa między innymi po-
przez minimalizację kosztów tecłmicznie nieuzasadnionej bezczynności maszyn i urządzeń. 
Takie kryterium jest równoznaczne z maksymalizacją obciążenia zdolności produkcyjnych. 
Tworząc system celów ekonomicznych zarządzania produkcją nie można również pominąć 
problemu terminowych dostaw produktów, przekroczenie których wywołuje groźne 
w skutkach konsekwencje typu: opóźnienie zapłaty, wystąpienie kar umownych, utrata image 
firmy, a w efekcie brak nowych zamówień w przyszłości. Przyjęcie tego kryterium oznacza 
więc minimalizację zamówień „załatwianych" nieterminowo. Mając powyższe na uwadze na-
leży pamiętać, że sterowanie produkcją nie może być nastawione na jeden cel. Oparte jest bo-
wiem o system celów ekonomicznych, ustalonych w określonym układzie hierarchicznym, 
traktowany jako podstawa controllingu w obszarze produkcji. 

3. Organizacja controllingu w obszarze produkcji 

Celem controllingu produkcyjnego, będącego częścią systemu controllingu przedsiębior-
stwa jest: 
- wsparcie informacyjne funkcji planowania, sterowania i kontroli realizowanych na różnych 

poziomach zarządzania produkcją oraz 
- koordynacja decyzji i działań w produkcji oraz we współpracujących z produkcją innych 

podsystemach przedsiębiorstwa (technicznym przygotowaniu produkcji, zaopatrzeniu, 
sprzedaży) [1]. 
Zaś jego podstawowym zadaniem jest zapewnienie efektywności produkcji. Nie zajmuje się 

tylko samym pomiarem i nadzorem ekonomicznych skutków działań czy - w razie występo-
wania odchyleń - inicjowaniem działań sterowniczych. W polu jego zainteresowania znajduje 
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się również projektowanie sposobów przeciwdziałania wystąpieniu takich odchyleń w przy-
szłości w ramach tzw. systemu wczesnego ostrzegania oraz opracowywanie narzędzi do zapo-
biegania możliwym zakłóceniom. Działania w tej sferze wymagają jednak współudziału kie-
rowników odpowiedzialnych za produkcję. Zadania controllingu realizowane w obszarze pro-
dukcji można podzielić na dwie główne grupy, tj. na zadania związane z: 
- budową systemu planowania i kontroli produkcji, w którym to procesie, przyjmuje się za 

punkt wyjścia cele przedsiębiorstwa, 
- przygotowaniem narzędzi zarządzania i niezbędnych do tego informacji. 

Controlling w obszarze produkcji jest wprawdzie zorientowany na zysk, ale przedmiotem 
jego sterowania nie jest bezpośrednio zysk a elementy składowe przychodów i kosztów, zależ-
ne od decyzji zarządzania produkcją. Dlatego też dla kontrolera w obszarze produkcji pierw-
szorzędnego znaczenia nabiera zapewnienie informacji tym wszystkim szczeblom decyzyjnym 
zarządzania produkcją, które w istotny sposób kształtują wynik finansowy przedsiębiorstwa, 
a także udzielenie im pomocy w projektowaniu i bieżącej obsłudze ośrodków odpowiedzialno-
ści za koszty i wyniki (cost-center i profit-center). Ośrodkom tym przypisuje się zadanie osią-
gnięcia takiego poziomu zysku, albo tylko kosztowych jego elementów, aby mógł zostać osią-
gnięty ekonomiczny cel przedsiębiorstwa jako całości. Mierniki oceny działalności tychże 
ośrodków ściśle winny być powiązane z system_em_ motywacyjnym,, W ten bowiem, sposób 
tworzy się skuteczny instrument ekonomiczny wymuszania racjonalności działań i optymaliza-
cji wykorzystania czynników produkcji, zapewniający spójność celów poszczególnych ośrod-
ków z celem globalnym przedsiębiorstwa. Nadrzędnym zadaniem kontrolera jest zawsze dba-
łość o realizację długookresowego celu ekonomicznego przedsiębiorstwa przy jednoczesnym 
oddziaływaniu na kierownictwo produkcji w taki sposób, aby nie dopuścić do popełnienia błę-
dów i wystąpienia odchyleń nie tylko w okresie bieżącym, ale także w przyszłości. Kontroler 
wskazuje również narzędzia ekonomizujące decyzje kierownictwa produkcji. Tak więc aby 
sprostać tym zadaniom kontroler produkcji musi posiadać wysokie i połączone kwalifikacje in-
żyniera, organizatora i ekonomisty. 

Organizacja służby controllingu w produkcji zależy głównie od wielkości przedsiębiorstwa 
i przyjętej w nim organizacji zarządzania. W przedsiębiorstwach zarówno małych jak i dużych, 
w których dominuje scentralizowana forma zarządzania, zadania controllingu może spełniać 
jedna, już funkcjonująca komórka organizacyjna - dział ekonomiczny bądź wyodrębniona no-
wa komórka - dział kontrolera przedsiębiorstwa. Niezależnie jednak od przyjętego rozwiązania 
organizacyjnego kontroler gromadzi informacje otrzymane z różnych szczebli decyzyjnych, 
przetwarza je centralnie według przyjętych algorytmów i przekazuje zainteresowanym komór-
kom. Dyrektor ds. produkcji odpowiada za cały obszar produkcji. 

Z kolei w warunkach działania dużego, złożonego organizacyjnie przedsiębiorstwa 
i zdecentralizowanego nim zarządzania uzasadnione jest utworzenie zespołu kontrolerów, 
przyporządkowanych do poszczególnych obszarów funkcjonalnych i podporządkowanych li-
niowo centralnemu kontrolerowi przedsiębiorstwa. W takim przedsiębiorstwie wyodrębnia się 
ośrodki odpowiedzialności o dużym i ściśle określonym zakresie samodzielności decyzyjnej. 
Strukturę organizacyjną controllingu w obszarze produkcji w wariantach scentralizowanej 
i zdecentralizowanej organizacji obrazują poniższe schematy: 
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Rys.3.1. Struktura organizacyjna controllingu w obszarze produkcji [6̂  
a - wariant scentralizowanej organizacji, b - wariant zdecentralizowanej organizacji 

Fig. 3.1. Organizational structure of controlling within production areas [6] 
variant of centralized organization; b - variant of de-centralized (dispersed) organization 

W obu wariantach struktury organizacyjnej controllingu występuje podporządkowanie kon-
trolera centralnego dyrektorowi przedsiębiorstwa. Ma to nie tylko znaczenie prestiżowe, ale 
również ma to na celu zapewnienie jednolitej metodyki organizacji i funkcjonowania contro -
lingu w całym przedsiębiorstwie. 
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4. System informacyjny w procesie controllingu 

Skuteczna i efektywna realizacja funkcji zarządzania produkcji w ujęciu controllingowym 
wymaga sprawnego systemu informacyjnego. System informacyjny produkcji gromadzi, prze-
twarza i dostarcza zarówno dane dotyczące przeszłości, jak i informacje planistyczne oraz pro-
gnostyczne. Informacje te, o charakterze techniczno-organizacyjnym oraz ekonomicznym po-
winny być adresowane do decydentów na różnych poziomach zarządzania produkcją. Ujmując 
rzecz lapidarnie system informacyjny: powinien być tak „pakowany", a przy tym prosty w ob-
słudze, aby kierownicy mogli szybko reagować na pojawiające się problemy, a przy tym nie 
tracili z pola widzenia założonych celów przedsiębiorstwa [7]. 

System infonnacyjny produkcji tworzy wycinek systemu informacyjnego przedsiębiorstwa. 
Obok niego fiinkcjonują powiązane z nim systemy informacyjne przygotowania produkcji, za-
opatrzenia, marketingu i sprzedaży, finansów i kosztów. Jak z tego wynika podsystem infor-
macji ekonomicznych wspomagający zarządzanie produkcją jest rozproszony w różnych pod-
systemach, co znacznie utrudnia skuteczną i efektywną realizację funkcji zarządzania produk-
cją w ujęciu controlligowym. W tej sytuacji pożądane jest scalenie tych podsystemów cząst-
kowych w jeden system. 
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zentuje poniższy rysunek. 

poziom najwyzszego 
kierownictwa -
dyrektor ds. produkcja 

poziom kierownictwa 
średniego-kierownik 
zakładu 

poziom kierownictwa 
najniższego mistrz 

zaopatrzenie PRODUKCJA sprzedaż 

Rys. 4.1. Miejsce systemu informacyjnego produkcji w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa [7] 
Fig. 4.1. Location of the production informative system within the overall informational structure o 

an economical enterprise [T 

Pokrywają się one najogólniej ze szczeblami strategicznego i operacyjnego zarządzania 
produkcją. Na poziomie strategicznym wymagane są informacje pochodzące głównie 
z zewnętrznych źródeł, których dostarczają m.in. badania rynkowe, studia demograficzne, ra-
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porty rządowe. Na kolejnych, coraz niższych poziomach hierarchii zarządzania występuje za-
potrzebowanie na informacje pochodzące z „wnętrza" przedsiębiorstwa. W procesie budowy 
strategii produkcyjnych muszą być uwzględnione informacje dotyczące zarówno samego 
przedsiębiorstwa jak i jego otoczenia. Z uwagi na zmienny, niezależny od przedsiębiorstwa 
charakter części informacji, muszą one być przedmiotem prognozowania. Tak więc budowa 
strategii produkcyjnych musi opierać się o strategie produktowe, technologiczne, strategie do-
tyczące zdolności produkcyjnych, ingerencji pionowej produkcji, lokalizacji i organizacji pro-
dukcji. Wymaga to zastosowania rozbudowanego i zróżnicowanego — pod względem treści 
gromadzonych i przetwarzanych danych - systemu informacyjnego [2]. Szczególne miejsce 
w systemie informacji na potrzeby operacyjnego zarządzania produkcją zajmuje tzw. baza nor-
matywna. Zawarte w niej dane stanowiące wzorce (normy) dla działania w obszarze produkcji, 
umożliwiają przede wszystkim planowanie i kontrolę stopnia realizacji zadań planowych. 
Normy zawarte w bazie można podzielić na techniczne i ekonomiczno-finansowe. Techniczne 
zawierają wzorce zużycia podstawowych czynników produkcji oraz normy pracy. Do norm 
ekonomiczno- finansowych należą m.in. koszt normatywny, marża pokrycia jednostkowa pro-
duktu. Tworzenie norm na potrzeby planowania jest zagadnieniem złożonym. Z uwagi na ich 
kosztowy i finansowy wymiar, tworzenie ich nie można pozostawić tylko komórkom technicz-
nego przygotowania produkcji. Problematyką nadzoru i koordynacji prac nad bazą norma-
tywną powinien zająć się dział controllingu, we współpracy ze specjalistycznymi komórkami. 

Zarządzanie produkcją bazuje na obszernym i zróżnicowanym systemie informacji ekono-
micznej, w którym istotną rolę odgrywają rachunkowość finansowa i zarządcza. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na udział rachunkowości w procesach controllingowego sterowania pro-
dukcją. Jest ona dwojakiego rodzaju: 
- wspomaga informacyjnie tworzenie obwodu regulującego określoną wielkość ekono-

miczną, 
- wspomaga rozwiązywanie problemów decyzyjnych sterowania produkcją [4^. 

Zestawienie wielkości faktycznych z wzorcowymi stanowi impuls do włączenia się ra-
chunkowości w proces ekonomicznego sterowania produkcją. O sprawnym funkcjonowaniu 
sterowania wynikiem w obszarze produkcji decyduje w szczególny sposób techniczne przygo-
towanie produkcji. Informacje z tego zakresu są płaszczyzną integracji tego obszaru z różnymi 
dziedzinami działalności przedsiębiorstwa, m.in. także z rachunkiem kosztów. Integracja prze-
twarzania danych w postaci baz danych oraz możliwości bezpośredniego i natychmiastowego 
dostępu do niezbędnych informacji ekonomicznych stanowią nową jakość systemów in-
formatycznych. W wyniku przenikania rachunkowości do sterowania produkcją następuje za-
cieranie się granic tradycyjnie pojmowanych podsystemów dziedzinowych. 

Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnym staje się niemożliwe bez ko-
rzystania z techniki komputerowej. Nie wystarczy jednak stosować lokalne sieci komputerowe 
czy aplikacje cząstkowe, bowiem swym zasięgiem obejmują jedną lub najwyżej kilka dziedzin 
zarządzania. Obecnie idealnym rozwiązaniem są kompleksowe, zintegrowane systemy infor-
matyczne obejmujące wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa. 

5. Zakończenie 

Elastyczne oraz zintegrowane sterowanie produkcją daje możliwość realizowania zamó-
wień w złożonych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Kryteria te można spełnić 
wprowadzając modułową budowę systemu, stosując wieloaspektowe i sytuacyjne kryterium 
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optymalizacji, wykorzystując techniki symulacyjne przy poszukiwaniu rozwiązań optymal-
nych. Elastyczności sterowania produkcją sprzyja również stosowanie - na różnych szczeblach 
- zasady zarządzania przez wyjątki, skracanie okresu planowania jak również przyjmowanie -
jako podstawowego komponentu elastyczności - rezerw zdolności produkcyjnej. Realizując 
proces integracji organizacyjno-informacyjnej, poprzez utworzenie wspólnej uniwersalnej bazy 
danych, scentralizowanie w komputerze zasadniczych, niejednokrotnie rozproszonych proce-
dur - można osiągnąć zmniejszenie obciążenia komórek funkcjonalnych przedsiębiorstwa od-
powiedzialnych za zarządzanie produkcją. Aby jednak zapewnić optymalizację ekonomiczną 
z punktu widzenia całości przedsiębiorstwa, konieczne jest integrowanie poszczególnych funk-
cji sterowania produkcją wokół wspólnego celu ekonomicznego i koordynacja rozwiązań od-
cinkowych, przyjmujące formę dodatkowego modułu zwanego „Sterowanie wynikiem". Zasto-
sowanie tego modułu pozwala na wsparcie integracji organizacyjnej określoną formą integracji 
ekonomicznej, z jednoczesną integracją sterowania produkcją z podmiotowym rachunkiem 
kosztów i wyników. Przedstawione rozwiązanie można traktować jako zalążek controllingu 
w obszarze produkcji. 
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Controlling in production management 

Abstract 

Actual economical circumstances that are in permanent alteration force economical enter-
prises to search for new managing methods that would contribute to company's performance 
improvement. Controlling, which is an effective component of management aiding tools, is just 
one of such methods and supports the company's executives to carry out their managing func-
tion, at strategic and long-term aspects as well as operational and current attitudes. 
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Assistance to the process of determining the company's objectives, including economical 
goals within the production area is an extremely important application field of controlling. 

The main intent of production controlling, which is a part of the overall company's con-
trolling system is, first and foremost, informational aid to different administrative functions, 
including planning, control and inspection activities that are performed on subsequent levels of 
production management. Co-ordination of decision making and production activities integrates 
all the company's subsystems that collaborate in the common business, which is the second but 
not less important task of controlling. 

Effective and capable execution of the company's management functions with implemen-
tation of controlling methods requires, among other things, a operative informational system. 
This is a crucial network that collects, processes and provides all the data about the company's 
business, both historical ones and the ones that are used for planning and forecasting activities. 
Therefore, administrating any modern company without taking advantage of contemporary 
computer techniques is becoming impossible in more and more significant degree. 

Recenzent: prof, dr kab. inz. Roman Magda 
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Zarządzanie procesem produkcji węgla 

Słowa kluczowe 

controlling - proces produkcji - decentralizacja procesu decyzyjnego - centrum kosztowe ~ 
proces budżetowania - rachunek kosztów 

Streszczenie 

Zarządzanie procesami produkcji w górnictwie węgla kamiennego ukierunkowane jest 
głównie na likwidację zbędnych zdolności produkcyjnych, poprawę jakości węgla, stworzenie 
optymalnego modelu produkcyjnego kopalni oraz wzrost wydajności, mechanizację robót po-
mocniczych, a także koncentrację produkcji i zmniejszenie zużycia mediów. Tak postawione 
cele wymagają zdecydowanych działań w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań tech-
niczno-technologicznych oraz organizacyjnych. Niewątpliwie jednym z nich jest controlling, 
będący pomocnym narzędziem w procesie podejmowania decyzji, planowaniu i kontrolowaniu 
działalności przedsiębiorstwa. Może on być z powodzeniem wykorzystywany w zarządzaniu 
produkcją, rozumianym jako proces polegający na ustalaniu celów i zadań dla komórek pro-
dukcyjnych przedsiębiorstwa, zgodnych z jego interesami jako całości oraz powodowaniu, aby 
podejmowane decyzje i działania zapewniały najlepszy stopień ich realizacji. 

1. Wstęp 

Zmiany w zarządzaniu procesami produkcji węgla w spółkach węglowych realizowane są 
w obszarze stosowanej techniki i technologii (rozumianej jako przygotowanie frontu eksplo-
atacyjnego, doboru maszyn i urządzeń do danych warunków górniczo-geologicznych oraz 
technologii wzbogacania węgla). 

Zarządzanie procesami produkcji węgla w spółkach węglowych i kopalniach, jest ukierun-
kowane na: 
- likwidację zbędnych zdolności produkcyjnych, poprzez likwidację całych kopalń lub ich 

części, 
- poprawę jakości węgla handlowego, 
- stworzenie optymalnego modelu produkcyjnego kopalni, 
- koncentrację produkcji w przodkach eksploatacyjnych, 
- wzrost wydajności w wykonywaniu wyrobisk korytarzowych, 
- wzrost mechanizacji robót pomocniczych, 
- zmniejszenie zużycia mediów (energii elektrycznej, cieplnej, wody itp.). 
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Przy dokonywaniu analizy wyników produkcyjnych spółek węglowych, a w szczegóhiości 
prowadzonych procesów zmian w produkcji, należy brać pod uwagę trudną sytuację 
na rynkach węglowych, wiążącą się z nadprodukcją węgla kamiennego na świecie. 

Analiza uzyskanych wyników techniczno-ekonomicznych w spółkach węglowych 
w zakresie produkcji i wzbogacania węgla pozwala stwierdzić, że na wyzwania, jakie stawia 
przed górnictwem sytuacja na rynkach zbytu węgla, przedsiębiorstwa te odpowiadają coraz 
wyższym poziomem koncentracji wydobycia, wyższą wydajnością pracy i coraz niższymi 
kosztami jednostkowymi sprzedanego węgla. Wymagało to jednak zdecydowanych działań za-
rządów spółek węglowych i kierownictw kopalń w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwią-
zań techniczno-technologicznych oraz organizacyjnych. 

2. Zarządzanie produkcją w ujęciu controllingowym 

Wdrażanie controllingu w przedsiębiorstwach ma wówczas uzasadnienie, kiedy zarządza-
nie nimi jest zdecentralizowane. Jednostki wewnętrzne mają wtedy określone określone zada-
nia i kompetencje oraz mogą być traktowane jako „centra". 

OLUswwaiiic ułjuui\Jiiiiig,u VY wymaca wi^l- ciaatyc-zj^icgu |jiuuci)u aiciuwa-
nia, decentralizacji procesu decyzyjnego, a przede wszystkim dużego poczucia odpowiedzial-
ności pracowników. Ważnym jest, aby ustalić zadania i odpowiedzialność na możliwie najniż-
szym poziomie, kierować przez uwzględnienie celów oraz wyzwolić zdolność integrowania się 
w sytuacjach wyjątkowych [1", 

Tworzenie centrów odpowiedzialności nie jest wytworem mody, a wynika z potrzeby prze-
sunięcia odpowiedzialności „w głąb" przedsiębiorstwa w sytuacji, kiedy kadra nie jest w stanie 
zajmować się wszystkimi problemami przedsiębiorstwa [ l ' . 

Nie wolno jednak planować optymalnego programu produkcji wyłącznie na podstawie 
kryteriów kosztowych, ale również należy uwzględniać kryteria dotyczące zysku. Każde 
przedsiębiorstwo potrzebuje produktów, które muszą wygospodarować jutrzejsze cash-flow, W 
przypadku spadku przychodów ze sprzedaży nie dającego się już zatrzymać należy szukać no-
wych produktów [2\. 

Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej jest trudne, aby wspomóc ten pro-
ces konieczne jest stosowanie rachunkowości zarządczej. Podstawowym jej zadaniem jest 
efektywne wspomaganie procesu zarządzania nie tylko bieżącego, ale także trafiiy wybór de-
cyzji rozwojowych przedsiębiorstwa \ 2 . 

Przy podejmowaniu decyzji, planowaniu, kontrolowaniu działalności przedsiębiorstwa 
wymagana jest znajomość metod wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych. Do najczęściej 
stosowanych metod należą: analizy księgowe, pomiar inżynierski oraz metody, statystyczno-
matematyczne [2_. 

Rachunek kosztów to ogół czynności zmierzających do ustalenia wysokości nakładów 
pracy żywej i uprzedmiotowionej, poniesionych w przedsiębiorstwie w określonym czasie i z 
określonym przeznaczeniem [2'. 

Roczny budżet całego przedsiębiorstwa (muster budget) jest podsumowaniem finansowym 
przewidywań zawartych we wszystkich szczegółowych budżetach. Odzwierciedla on wyniki 
planowanych decyzji operacyjnych i finansowych menedżerów [2'. 

Etapy zarządzania w przedsiębiorstwie poprzez budżety można określić jako występowanie 
nieustającego sprzężenia zwrotnego [2". 
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Budżetowanie kosztów stanowi wypracowanie racjonalnych zasad gospodarowania przez 
firmę oraz jej podmioty wewnętrzne i ustalenie niezbędnych kosztów [2". 

Sporządzanie budżetu to efekt szeregu czynności, które składają się na proces budżetowa-
nia. Proces ten obejmuje: określenie przewidywanych kosztów i planowanych środków finan-
sowych, realizacji budżetu jako wykonania zadań na podstawie planu budżetowego oraz kon-
troli budżetowej jako formy oceny bieżących wyników w stosunku do przyjętych zadań [2 . 

Bardzo ważne znaczenie dla celów informacyjnych, analitycznych i kontrolnych ma kwah-
fikacja kosztów. W celu realizacji zadań rachunek kosztów powinien spełnić wiele funkcji ta-
kich jak: dowodową, informacyjno-statystyczną, optymalizacyjną, analityczną, cenową, kon-
trolną i planistyczną [ 2 . 

Zarządzanie produkcją to zatem zintegrowane i zorientowane na cele przedsiębiorstwa uję-
cie procesu decyzyjnego w obszarze produkcji. Ujęcie systemowe zorientowanego celowo za-
rządzania produkcją, w którym operacyjne zarządzanie produkcją jest podsystemem funkcjo-
nującym w polu wyznaczonym przez zarządzanie strategiczne, wyraża się w koncepcji contro-
llingowego zarządzania przedsiębiorstwem [ 2 . 
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Działalność produkcyjna stanowi zespół czynności prowadzonych w przedsiębiorstwie 
w celu wytworzenia i sprzedaży określonych co do asortymentu i ilości wyrobów (produktów) 
w ustalonym terminie. Produkt jest materialnym efektem działalności produkcyjnej a 
podstawowe czynności, które prowadzą do jego powstania, stanowiąjego sedno. 

Rodzaj produktu determinuje orientację produkcji na indywidualne zamówienie albo na ry-
nek anonimowy (na magazyn), co z kolei wpływa na stopień powtarzalności (typ) produkcji 
i formy jej organizacji. 

Dla zarządzania produkcją szczególnie istotną cechą wyrobu jest jego struktura wewnętrz-
na. Ze względu na stopień standaryzacji, określający udział liczby zunifikowanych i znormali-
zowanych części składowych wyrobu w ogólnej liczbie części w tym wyrobie może ona być: 
- mało złożona - wyrób prosty (kilka poziomów montażu, jedna lub kilka faz tecłmologicz-

nych), 
- bardzo złożona - wyrób złożony (kilkadziesiąt poziomów i wiele faz tecłmologicznych). 

Wysoki poziom złożoności wyrobu zwiększa zakres kooperacji wewnętrznej, komplikuje 
organizację przepływu międzywydziałowego, powoduje zwiększenie szczebli decyzyjnych 
planowania i sterowania produkcją. Działania zmierzające do zwiększenia stabilizacji warun-
ków produkcyjnych i ograniczenia nadmiernego zakresu prac planistycznych, powodują sto-
sowanie różnych form standaryzacji i typizacji, co z jednej strony prowadzi do skrócenia cyklu 
uruchomienia wyrobu i obniżki kosztów wytwarzania ale równocześnie ogranicza elastyczność 
asortymentową, powodując zawężenie oferty sprzedażnej. Wyjście z tego dylematu daje zasada 
konstrukcji modułowej, umożliwiająca mimo ograniczenia elementów składowych, oferowanie 
dużej liczby wariantów wyrobów [ 2 . 

Na sposób sterowania produkcją dominujący wpływ wywierają również charakter procesu 
produkcyjnego oraz formy jego organizacji. Ogólnie produkcję na zamówienie można zaklasy-
fikować do typu seryjnego i jednostkowego. Ma ona z reguły charakter nieustabilizowany co 
do asortymentu i ilości w czasie. Sterowanie takimi procesami, które z zasady są procesami 
mieszanymi (integracyjno-dezintegracyjnymi) o wielorakich powiązaniach i nawrotach stwarza 
wiele skomplikowanych problemów. Ich techniczno-organizacyjnym rozwiązaniem są centra 
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obróbcze i różne formy systemów produkcyjnych. Dają one możliwość koncentrowania opera-
cji w jednym miejscu oraz szybkiego przezbrajania maszyn, co ułatwia efektywną i skuteczną 
realizację indywidualnych zamówień klientów. Światowe doświadczenia ostatnich lat wyka-
zują, że najlepsze wyniki uzyskuje się przez kompleks działań zmierzających do minimalizacji 
cyklu produkcyjnego i maksymalizacji szybkości przepł3Avu materiałów w trakcie procesu lo-
gistycznego, tj. począwszy od dostawców aż po odbiorców, co określa się mianem koncepcji 
just in time. 

3.1. Czynniki determinujące prowadzenie działalności produkcyjnej 

Dynamicznie zmieniające się warunki zewnętrzne, postęp techniczny, nowe technologie, 
skracanie się cyklu życia produktów powodują zawężanie się pola działania intuicyjnego 
i utrzymywanie przez przedsiębiorstwo orientacji zachowawczej (strategii pasywnej). 
Niezbędna staje się zatem umiejętność długofalowego przewidywania, myślenia 
strategicznego i dostosowywania się do zmiennych warunków funkcjonowania. Rośnie 
znaczenie monitoringu otoczenia czyli umiejętności wychwytywania słabych sygnałów o 
przyszłych trendach i nowych wzorcach wykorzysty"wania każdej szansy dla swojej firmy, 
m.in. także przekształcanie zagrożeń w szanse. Rynek konsumenta oznacza konieczność 
odejścia od klasycznej koncepcji produkcyjnej na rzecz koncepcji marketingowej, polegającej 
na podwyższeniu stopnia obsługi klienta i nadanie mu wysokiego priorytetu w hierarchii celów 
przedsiębiorstwa. Urynkowienie gospodarki powoduje, że na znaczeniu zyskuje produkcja 
zorientowana na indywidualne zamówienia klientów czyli wytwarzanie dóbr lub świadczenie 
usług określonemu odbiorcy. Produkcja na zamówienie ma miejsce wtedy, gdy wytwarza się to 
co już zostało formalnie sprzedane i odwrotnie: jeśli sprzedaje się to, co już zostało 
wyprodukowane, w praktyce określa się jako „produkcję na magazyn" czyli na „anonimowy 
rynek" [2 

3.2. Cele zarządzania produkcją 

Zarządzanie produkcją jest procesem polegającym na ustalaniu celów i zadań dla komórek 
produkcyjnych przedsiębiorstwa, zgodnych z interesami przedsiębiorstwa jako całości oraz 
powodowaniu aby podejmowane decyzje i działania zapewniały najlepszy stopień ich realiza-
cji. 

Zarządzanie produkcją traktuje się: 
- instytucjonalnie - gdy ma się na myśli grupę osób, której powierzono w przedsiębiorstwie 

uprawnienia do wydawania poleceń w obszarze produkcji, 
- funkcjonalnie - podejście to oznacza czynności (funkcje), które służą kierowaniu wszystki-

mi działaniami niezbędnymi do realizacji zadań produkcyjnych, które muszą być wyko-
nane, jeśli przedsiębiorstwo chce osiągnąć swoje cele. 

W praktyce obydwa podejścia występują nierozdzielnie. 
Zarządzanie produkcją poprzez funkcje obejmuje się: planowanie, sterowanie (łącznie z or-

ganizowaniem i motywowaniem) i kontrolę. 
Planowanie wyznacza zadania sterowaniu i kontroli. W trakcie sterowania występują za-

kłócenia, które należy sygnalizować podsystemowi planowania w celu zmiany decyzji. 
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O T O C Z E N I E 

polityczne społeczne gospodarcze kulturowe 

szczeble 
zarządzania 
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przedsiębiorstwa 

Strategiczny: 
Zarząd spółki 

misja, 
główne cele 

przedsiębiorstwa 

Operacyjny: 
Kierownicy 
jednostek 
wykonawczy 
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- zespoły 

Taktyczny: 
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szczebla 
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Rys. 3.1. Dekompozycja głównego celu spółki węglowej na cele szczegółowe oraz cele konkretne 
i zadania w odniesieniu do obszarów zarządzania oraz szczebli zarządzania 

Fig. 3.1. Decomposition of the main goal objective of a coal company into detailed aims and individual 
goals and tasks with respect to management areas and administration levels 
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Rys. 3.2. System zarządzania spółką węglową 
Fig. 3.2. Management system of a coal company 
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Funkcje zarządzania 

Rys. 3.3. Realizacja zadań w spółce węglowej jako suma elementarnych działań dotyczących poziomów 
podejmowania decyzji, funkcji zarządzania i zagadnień formalno-prawnych, metodologicznych 

i organizacyjno-decyzyjnych 
Fig. 3.3. Performance of tasks in a coal company as a sum of elementary activities with respect to 

decision-making levels, functions of management operations and formal and legal issues along with 
methodological, organizational and decision-making matters 
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Rys. 3.4, Macierz zadania 
Fig. 3.4. Task matrix 
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Podsystem sterowania również wyznacza zadania podsystemowi kontroli, ten zaś informuje 
oba wymienione systemy. 

Zarządzania produkcją nie można sprowadzać wyłącznie do działalności operatywnej. Na 
efektywność tej działalności w zasadniczy sposób wpływają decyzje i przedsięwzięcia o cha-
rakterze strategiczno-taktycznym, wywołujące istotne zmiany ilościowe, strukturalne i jakoś-
ciowe w obszarze produkcji, których skutki, w odróżnieniu od działalności operatywnej, są 
długotrwałe i zazwyczaj nieodwracalne. 

Zarządzanie produkcją należy więc widzieć jako: 
system powiązanych wzajemnie szczebli decyzyjnych, w którym decyzje strategiczne okre-
ślają ramy pola manewru decyzyjnego szczebla taktycznego i operatywnego, 

- jeden z podsystemów zarządzania przedsiębiorstwem [2'. 
Podstawowym warunkiem prawidłowej realizacji funkcji zarządzania produkcją jest właś-

ciwe określenie jego celów. Cele zarządzania produkcją wynikają wprost z celów przedsiębior-
stwa. Najogólniej dają się one podzielić na: 
- rzeczowe ~ kształtowane przez rynki zbytu, dotyczą głównie struktury ilościowo-

asortymentowej produkcji oraz terminów realizacji, 
- ekonomiczne - wynik operacyjny, rentowność produkcji. 

W warunkach produkcyjnych stosowane rozwiązania mogąm.ieć charakter m.ieszany, 
a podstawowym kryterium efektywności powinna być minimalizacja sumy nakładów oraz strat 
wywołanych zakłóceniami w procesie produkcyjnym 

Literatura 

[1] Mańka J.: „Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Rachunkowość, system informa-
cyjny conUollingu"; praca zbiorowa pod red. E.Nowaka, Armo-Twig, Wrocław 1993 r. 

2] Nowosielski S.: „Centra kosztów i centra zysku w przedsiębiorstwie". Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001 r., s. 7. 

[3] Hilmar J. Yollmuth. „Controlling", Analizy operacyjne. Analizy strategiczne. Agencja Wydawni-
cza „Placet". Warszawa 1997, s. 73-281. 

4] Gabrusiewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H.: „Rachunkowość zarządcza". Polskie Wy-
dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998 r., s. 11. 

5] Wermut J.: „Rachunkowość zarządcza. Rachunek kosztów i wyników w podejmowaniu decyzji" 
ODDK, Gdańsk, s. 16-27. 

6] Matuszewicz J.: „Rachunek kosztów, Finans-Servis, Warszawa 1994 r., s. 5. 
7] Homgren C. T., Poster G., Datar S. M., Rost Accounting. A.Managerial Emphasis, Prentice-Hall 

International, Inc. 1994 r.. s. 183. 
8] Dmry C.: Rachunek kosztów, WNPWN, Warszawa 1995 r., s. 370-372. 
9] Leszczyński Z., Wnuk T,: Controling, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 

1999 r., s. 28. 
[10] Praca zbiorowa pod red. E. Nowaka: „Budżetowanie kosztów", Zasady i procedury sporządzania 

budżetu kosztów w przedsiębiorstwie, Rozwiązanie dotyczące budżetowania podstawowych ka-
tegorii kosztów działalności przedsiębiorstw. Kontrola budżetowania kosztów. Ośrodek Doradz-
twa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 1999 r., s. 9. 

11] Praca zbiorowa pod redakcją K. Sawickiego: „Rachunek kosztów" - Tom I, Fundacja Rozwoju 
Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996 r., s. 43-45. 

12] Nowosielski S.: Podstawy controllingu w zarządzaniu produkcją. Wrocław, AE 1994. 
13] Kral. Z.: Podstawy organizacji przygotowania produkcji. Wrocław, PW 1985, s. 410. 

432 



School of Underground Mining / Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2003 

[14] Hahn D., Lassman G.: Produktionswirtschaft-Controling industreller Produktion. Bd IHeidelbeg: 
P h y s i c a - V e l a g 1990, s. 180. 

[15] Zapfel G.: Strategisches Produktions-Management. Berlin - New York: Walter de Gruyter 2989, 
s. 69. 

16] Nowosielski S.: „Zarządzanie produkcją. Ujęcie controllingowe". Wydawnictwo Akademii Eko-
nomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001 r., s. 64. 

Managing of the coal production process 

Abstract 

Managing the production processes within hard coal mining sector is targeted mainly to 
winding down redundant productive capacities, improving coal quality, working out an opdmal 
production process of a coal mine and increase in production efficiency, along with mechaniza-
don of supplementary work and concentration of production capacities and decreasing of me-
dia consumption. 

The presented objectives require urgent and decisive activities with regard to application of 
new technical, technological and organizadonal solutions. Undoubtedly, controlling belongs to 
contemporary and efficient methods and serves as a useful tool in the processes of decision 
making, planning and inspection of the company's activities. It can be successfully imple-
mented to production management, which is understood as the process that consists on the one 
hand in determining goals and tasks for production units of a company, whereas those partial 
aims mach the good sake of the company as a whole. On the other hand, the decisions made 
and measures taken should be of such a character that realization thereof should be realistic in 
the highest possible degree. 

Recenzent: prof, dr hub. int. Roman Magda 
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Andrzej GRABOWSKI, Marek URBAS 
KWK „Kazimierz-Juliusz", Sosnowiec, marketing@coig2.katowice. pi 

Odwodnienie zbiornilca W-50 w aspekcie eksploatacji pokładu 510 
w KWK „Kazimierz-Juliusz" w Sosnowcu 

Słowa kluczowe 

zagrożenie wodne - odwodnienie kopalń 

Streszczenie 

Kopalnia „Kazimierz-Juliusz" w partii Maczki-3 prowadziła eksploatację warstwy 
V podstropowej pokładu 510 systemem ścianowym z zawałem stropu w rejonie przyległym do 
zbiornika wodnego W-50 (1969) zlokalizowanego w zrobacłi pokładu 510 byłej kopalni 
,JFeliks II", pozostawiając filar bezpieczeństwa od zbiornika wodnego ustanowiony decyzją 
OUG w Sosnowcu. Aktualnie eksploatowana jest IV warstwa pokładu ścianą 247. Kolejne 
ściany w pokładzie 510 w partii M-3 przesuwają się z eksploatacją od południa w kierunku 
północnym tj. w kierunku zbiornika W-50 (1969). Eksploatacja IV warstwy pokładu 510 
zgodnie z Planem Ruchu na lata 2001-2003 prowadzona jest wg wariantu z pozostawieniem 
filara bezpieczeństwa od zbiornika wodnego w każdej eksploatowanej warstwie. Szerokość 
filara w każdej następnej warstwie jest większa. W ostatniej eksploatowanej warstwie jego 
szerokość wynosić będzie około 228 m. Taki sposób eksploatacji nie pozwala na racjonalną 
gospodarkę złożem oraz likwidację źródła zagrożenia wodnego. Kopalnia kierując się 
możliwością pozyskania węgla w ilości około 2,7 min ton do wydobycia zdecydowała się na 
odwodnienie zbiornika wodnego W-50 (1969) w zrobach pokładu 510. Zlikwidowane będzie 
tym samym źródło zagrożenia wodnego. 

Wstęp 

Kopalnia „Kazimierz-Juliusz" w partii Maczki-3 prowadzi eksploatację warstwy IV pokła-
du 510 systemem ścianowym z zawałem stropu w rejonie przyległym do zbiornika wodnego 
W-50 (1969) zlokalizowanego w zrobach pokładu 510 byłej kopalni „Feliks II", pozostawiając 
filar bezpieczeństwa od zbiornika wodnego ustanowiony decyzją OUG w Sosnowcu. Aktual-
nie eksploatowana jest ściana 247. Kolejno wybierane ściany w pokładzie 510 w partii M-3 
przesuwają się z eksploatacją od południa w kierunku północnym tj. w kierunku zbiornika W-
50(1969). 

Eksploatacja IV warstwy pokładu 510 zgodnie z Planem Ruchu na lata 2001-2003 prowa-
dzona jest wg wariantu z pozostawieniem filara bezpieczeństwa od zbiornika wodnego w każ-
dej eksploatowanej warstwie. Szerokość filara w każdej następnej warstwie jest większa. 
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W ostatniej eksploatowanej warstwie jego szerokość wynosić będzie około 228 m. Taki 
sposób eksploatacji nie pozwala na racjonalną gospodarkę złożem oraz likwidację źródła 
zagrożenia wodnego. 

Rys. 1.1. Wycinek mapy sytuacyjnej z lokalizacją Obszaru Górniczego 
KWK „Kazimierz-Juliusz" Sp. z o. o. w Sosnowcu 

Fig. 1.1. The segment of the situational map with mining area 
location of the „Kazimierz-Juliusz" Ltd colhery in Sosnowiec 
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1. Budowa geologiczna 

Stratygrafia i litologia 

Partia M-3 położona jest we wschodniej części obszaru górniczego kopalni „Kazimierz~Ju-
liusz" (rys. 1.1). W budowie geologicznej biorą udział utwory czwartorzędu, triasu oraz utwory 
karbonu produktywnego. 

Utwory czwartorzędowe 
Pokrywają cały obszar Partii M-3 i reprezentowane są przez holoceńskie piaski pylaste lub 

gliniaste, gliny i namuły rzeczne oraz plejstoceńskie utwory piaszczyste - różnoziarniste piaski 
i żwiry, zawodnione często o charakterze kurzawkowym. Miąższość czwartorzędu jest zmienna 
i waha się od 2,5 m w zachodniej części rejonu do 50 m w części południowej. 

Utwory triasowe 
Występują fragmentarycznie w formie izolowanych zerodowanych płatów, o miąższości do-

chodzącej do kilkunastu metrów. Reprezentowane są przez osady wapienia muszlowego 
i pstrego piaskowca. Wapień muszlowy wykształcony jest w postaci wapieni gogolińskich, kry-
stalicznych i skrytokrystalicznych. Pstry piaskowiec wykształcony jest w postaci piasków kwar-
cowych i arkozowych o różnym uziamieniu, przechodzących w słabo zwięzłe piaskowce. 

Całkowita miąższość nadkładu na omawianym obszarze mieści się w przedziale od 2,5 do 
50 m. W rejonie szybów Kronenberg i Gustaw oraz w rejonie wychodni pokładu 510 łączna 
miąższość utworów nadkładu wynosi od około 15 do 18 m. 

Utwory karbonu 
Utwory karbonu produktywnego reprezentowane przez warstwy orzeskie, rudzkie, siodło-

we, porębskie, jaklowieckie i gruszowskie. 
Warstwy orzeskie, stanowiące najwyższe ogniwo karbonu, obejmują pokłady od 331 do 

364. Wykształcone są w facji ilasto-piaszczystej, przy czym część górną (po pokład 325) ce-
chuje znaczny udział piaskowców średnio i gruboziarnistych, osiągających niejednokrotnie 
miąższość do 30 m. Środkowa część kompleksu zbudowana jest z naprzemianległych warstw 
upków i piaskowców średniozwięzłych o spoiwie ilastym, rzadziej krzemionkowym. Dolna 

część charakteryzuje się przewagą utworów ilastych i mułowcowych. Osady ilaste cechuje 
zmienne zapiaszczenie, najczęściej są one równolegle uławicone. Pokłady węgla warstw 
orzeskich cechują się nieregularnością zalegania oraz dużą zmiennością miąższości i jakości. 
Grubość pokładów waha się od 0,2 do 2,0 m. Łącznie miąższość warstw orzeskich dochodzi do 
360 m. 

Warstwy rudzkie o grubości około 120 m obejmują pokłady 4 0 1 ^ 1 8 . Warstwy górnorudz-
kie (do pokładu 407) wykształcone są głównie w facji ilastej z wkładkami piaskowców. Łupki 
charakteryzują się zmiennym zapiaszczeniem i na ogół dość dobrym warstwowaniem. 

Warstwy dolnorudzkie wykształcone są jako piaskowce i mułowce z cienkimi warstwami 
iłowców. Pod względem uziamienia są to piaskowce drobno i średnioziarniste, przechodzące 
miejscami w zlepieńce, głównie kwarcowe o spoiwie ilasto-krzemionkowym. Grubość serii pia-
skowcowej, występującej nad pokładem 510, waha się od 30 do 50 m. Miąższość pokładów 
w warstwach rudzkich waha się od 0,2 do 2,3 m. 
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Warstwy siodłowe wykształcone są w postaci iłowców, pośród którycłi występuje pokład 
510, którego miąższość waha się w dużych granicach tj. od 1,0 do 21,6 m. Całkowita grubość 
warstw siodłowych wynosi od kilku do 35 m. 

Charakterystykę pozostałych ogniw stratygraficznych karbonu produktywnego, pominięto 
z uwagi na brak związku z tematem artykułu. 

Tektonika 
W granicach obszaru górniczego KWK „Kazimierz-Juliusz" występują dwa elementy struk-

turalne: niecka bytomsko - kazimierzowska i kopuła maczkowska, stanowiąca przedłużenie 
elewacji siodła głównego w kierunku na E. 

Partia M-3 położona jest we wschodniej części niecki bytomsko - kazimierzowskiej ograni-
czonej z dwóch stron dużymi uskokami oraz kopułą maczkowską. Rozciągłość warstw karboń-
skich W-E nie jest zgodna z osią niecki bytomsko - kazimierzowskiej. W części północnej 
omawianego obszaru warstwy zapadają na południe pod kątem 18 - 24°. W części południowej 
natomiast warstwy zapadają na północ pod katem dochodzącym do 50°. Oś tej struktury tekto-
nicznej przebiega mniej więcej wzdłuż chodnika 44 bdw w pokładzie 510. 

Partia M-3 ograniczona jest dyslokacjami tektonicznymi: 
- od wschodu uskokiem Dorota o przebiegu NNW-SSE, zrzucie ok. 100 - 280 m na W, 
- od południa uskokiem o przebiegu NW-SE, zrzucie około 20 — 80 m na SW ,̂ 
- od zachodu strefą tektoniczną o przebiegu NW-SE (na południu) i N-S (na północy) skła-

dającą się z kilku uskoków i łącznym zrzucie od kilkunastu do 270 m na W. 
Ponadto wewnątrz Partii M-3 występuje szereg uskoków o niniejszych zrzutach wynoszą-

cych od 0,5 do 4,0 m. Przebieg większości tych uskoków jest zbliżony do kierunku SW-NE. 
Zrzucają one warstwy zarówno w kierunku SE jak i NW. Przebiegi oraz zrzuty w/w uskoków 
zostały rozpoznane i zbadane wyrobiskami górniczymi. 

2. Warunki hydrogeologiczne 

W Partii M-3 występują 3 piętra wodonośne związane z utworami czwartorzędowymi, tria-
sowymi i karbońskimi. 

Czwartorządowe piętro wodonośne 
Czwartorzędowe piętro wodonośne związane jest z wodoprzepuszczalnymi osadami rzecz-

nymi i fluwioglacjalnymi. W południowej części omawianego obszaru dominują piaski różnej 
granulacji i żwiry, przewarstwione iłami zastoiskowymi. Osady zastoiskowe rozdzielają piętro 
wodonośne na 2 - 3 poziomy wodonośne. Miąższość czwartorzędu osiąga tu 40 - 50 m. Dalej 
w kierunku północnym, gdzie maleje miąższość osadów czwartorzędowych, występuje 
generalnie jeden poziom wodonośny, lokalnie rozdzielonych na dwa poziomy 
przewarstwieniem utworów nieprzepuszczalnych. Występowanie osadów spoistych nie jest 
ciągłe, co umożliwia łączność hydrauliczną między poszczególnymi warstwami wodonośnymi. 
Na przeważającej części OG, górna warstwa wodonośna jest odsłonięta i zwierciadło wody ma 
charakter swobodny. W niższych warstwach wodonośnych, zwierciadło wody może być 
lokalnie lekko napięte. 

Zasilanie czwartorzędowego piętra wodonośnego odbywa się bezpośrednio poprzez infiltra-
cję wód opadowych. Średnia wartość wskaźnika infiltracji opadów atmosferycznych dla pia-
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sków średnioziamistych, które występują w podglebiu na przeważającej części omawianego 
obszaru wynosi co = 0,20 i oscyluje w przedziale od 0,15 do 0,30 w zależności od morfologii 
i pokrycia terenu. Wartości wyższe dotyczą terenów płaskich i wklęsłych, pokrytych lasem. 
Czwartorzędowe piętro wodonośne pozostaje w ścisłym kontakcie hydraulicznym z płytkimi 
zrobami pokładu-510 oraz wychodniami piaskowców karbońskich, zasilając je swoimi wodami. 

Triasowe piętro wodonośne 
Piętro to na omawianym terenie jest bardzo słabo rozpoznane, ze względu na występowanie 

triasu w formie odizolowanych płatów. Najprawdopodobniej, analogicznie jak i na sąsiednich 
obszarach gdzie występują warstwy triasowe, mamy do czynienia z dwoma poziomami wodo-
nośnymi w triasie: I-szym związanym z wapieniami wapienia muszlowego, Il-gim związanym 
z piaskami pstrego piaskowca, przy czym można przypuszczać, iż oba poziomy są ze sobą 
połączone. 

Triasowe poziomy wodonośne zasilane są wodami opadowymi na wychodniach lub poprzez 
przepuszczalny nadkład czwartorzędowy. Zwierciadło wody ma charakter swobodny. Brak jest 
danych dotyczących głębokości jego występowania. Zawodnione utwory wodonośne triasu za-
legają bezpośrednio na utworach karbońskich i mają wpływ na ich zawodnienie. Pozostają rów-
nież w ścisłym związku hydraulicznym z zawodnionymi utworami czwartorzędowymi. 

Warunki hydrogeologiczne w karbonie 
W utworach karbonu występuje szereg poziomów wodonośnych związanych z piaskowcami 

warstw orzeskich, rudzkich i siodłowych. Są to poziomy wód podziemnych o typie szczeli-
nowo-porowym. 

Z dotychczasowych obserwacji wynika, że piaskowce karbońskie na większych głęboko-
ściach charakteryzują się bardzo małą porowatością i są słabo przepuszczalne. Do wzrostu 
przepuszczalności dochodzi najczęściej w rejonach występowania spękań i szczelin poeksplo-
atacyjnych oraz tektonicznych, które ułatwiają migrację wód. W tej sytuacji zasadniczy wpływ 
na zawodnienie kopalni ma zasilanie karbonu ze strony zawodnionych warstw czwartorzędo-
wego nadkładu. 

W Partii M-3 stwierdza się występowanie 4 wodonośnych poziomów wodonośnych zalega-
jących: 
i poziom spągu pokładu 329; piaskowce drobno i średnioziamiste o miąższości 

10-50 m i współczynniku filtracji około 3,48 x 10"̂  m/s, 
II poziom stropie pokładu 349; piaskowce jw. o miąższości ok. 20 m i współczynniku filtracji 

ok. 6,02 X 10""̂  m/s, 
III poziom w stropie pokładu 408; piaskowce jw. o miąższości 10-20 m i współczynniku filtra-

cji ok. 9,5 X 10"̂  m/s, 
IV poziom w stropie pokładu 510; piaskowce zwane nadredenowskimi, o miąższości od 20 do 

50 m i współczynniku filtracji ok. 7,46 x 10'*̂  m/s (rys. 2.1). 
Zawodnienie tych piaskowców rzutuje na zawodnienie wyrobisk kopalni. Obszar 

alimentacji piaskowców znajduje się w północnej części rejonu. 
Badania przeprowadzone na próbkach piaskowców zalegających nad pokładem 510 wyka-

zały niskie współczynniki filtracji piaskowców rzędu 10'̂  m/s, a tylko w jednym przypadku 
uzyskano 5,9 x 10"̂  m/s. Wytrzymałość na ściskanie tych piaskowców wahała się od 27,6 MPa 
do 49,76 MPa i średnio wynosiła 37,1 MPa. 
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O zawodnieniu utworów karbońskich decyduje infiltracja wód opadowych, bezpośrednio 
lub poprzez warstwy nadkładu. Podstawowym rejonem infiltracji wód opadowych w głąb góro-
tworu jest rejon wychodni warstw siodłowych, gdzie roboty górnicze prowadzone były od po-
wierzchni terenu odkrywkami a następnie kontynuowane metodą podziemną. Infiltracja wody 
w głąb górotworu jest ułatwiona poprzez stare zroby, które w Partii M-3 występują od po-

t 

wierzcłmi do głębokości około 370 m. Średnia wartość wskaźnika infiltracji opadów atmosfe-
rycznych wynosi 03 = 0,20 i oscyluje w przedziale od 0,15 do 0,30 w zależności od 
morfologii i pokrycia terenu. Dla terenów płytkich zrobów może wynieść nawet 30 - 40 % 
wysokości opadu. 

3. Warunki górnicze 

3.1. Eksploatacja dokonana 

W przedmiotowej partii złoża eksploatowano do tej pory tylko pokład 510 w dwóch rejo-
nach: 
1. rejon I - północny, 
2. rejon II - południowy. 

W rejonie I pokład 510 eksploatowany był w okresie od 1825 do 1903 roku. Od 1825 do 
1829 roku eksploatację prowadzono systemem odkrywkowym na wychodniach pokładu, po 
wcześniejszym usunięciu kilkumetrowego nadkładu. W latach następnych udostępniono 
głębsze partie pokładu szybami Kronenberg i Gustaw o głębokościach wynoszących 
odpowiednio 252,5 i 52,0 m. Eksploatację prowadzono systemem zabierkowym z zawałem 
stropu. Grubość pokładu wynosiła 3,5 - 10,0 m, średnio 6,0 m. Głębokość eksploatacji nie 
przekroczyła 370 m. Po zakończeniu eksploatacji w odizolowanych zrobach tej partii pokładu 
utworzył się zbiornik wód dołowych W-50 (1969) (rys. 3.1). 

W rejonie II od 1990 roku rozpoczęto wykonywanie robót przygotowawczych w celu udo-
stępnienia tej partii pokładu. Z przekopu M-3 na poziomie 563 m wykonano szereg wyrobisk 
udostępniających i badawczych dla rozpoznania miąższości i zalegania pokładu oraz tektoniki 
złoża. Roboty eksploatacyjne rozpoczęto ścianą 255 w lipcu 1996 roku, w południowej części 
rejonu. Następnie prowadzono ściany 256 i 257. W/w ścianami eksploatowano V warstwę 
(podstropową) pokładu 510 systemem ścianowym z zawałem stropu na wysokość 3,0 m. Pół-
nocną granicę eksploatacji V warstwy pokładu stanowił chodnik 42 \ który znajdował się w od-
ległości około 100 - 185 m od południowego przypuszczalnego zasięgu zbiornika W-50 
(1969). 

W roku 2002, w części południowej rejonu, zakończono eksploatację IV warstwy pokładu 
ścianą 246. Ściana prowadzona była systemem ścianowym z zawałem stropu na wysokość 3,0 
m, z pozostawieniem 0,4 m półki węglowej pomiędzy warstwami. Aktualnie eksploatowana jest 
ściana 247 (rys. 3.1). 
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Rys. 3.1. Mapka poglądowa pokładu 510 z obrysem zbiornika W-50(1969) i robotami górniczymi 
Fig. 3.1. The view map of the coal seam 510 with water reservoir W-50(1969) contour and mining works 

3.2. Eksploatacja projektowana 

Aktualnie w Partii M-3 prowadzona jest eksploatacja pokładu 510 ścianą 247 w warstwie 
IV (drugiej od stropu) systemem ścianowym z zawałem stropu na wysokość 3,0 m z pozosta-
wieniem 0,4 metrowej półki pomiędzy warstwami. Następnie przewiduje się eksploatację ścia-
ny 248 również systemem ścianowym z zawałem stropu z takimi samymi parametrami eksplo-
atacyjnymi. Północną granicę dla tych ścian stanowić będzie chodnik 42/IV położony w odle-
głości około 100 - 190 m od południowej granicy zbiornika W-50 (1969) (rys. 3.1). Kopalnia 
rozważa możliwość eksploatacji fragmentu pokładu 510 położonego na północ od chodnika 
42/1V, 
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Z uwagi na bliskie sąsiedztwo zbiornika wód dołowych W-50 (1969), należało określić bez-
pieczną, północną granicę dla tej eksploatacji ze względu na-zagrożenie wodne. GIG w swoim 
opracowaniu przedstawił dwa warianty poprowadzenia tej eksploatacji. [14] Sposoby bezpiecz-
nego prowadzenia eksploatacji w rejonie zbiornika przedstawiono w rozdziale 5. 

Eksploatacja pokładu 510 prowadzona jest w partii złoża zaliczonej do II i III stopnia za-
grożenia wodnego wyznaczonego z uwagi na występujący w zrobach tegoż pokładu dołowy 
zbiornik wód podziemnych W-50 (1969) oraz zalegające w stropie pokładu zawodnione pia-
skowce karbońskie. Ponadto omawiana partia pokładu zaliczona jest do III stopnia zagrożenia 
tąpaniami. 

4. Zawodnienie wyrobisk górniczych 

Obecnie dopływy wód do wyrobisk górniczych pochodzą głównie z dopływu dynamicznego 
i w mniejszym stopniu z zasobów statycznych. Mają one charakter drobnych wycieków ze 
stropu wyrobisk górniczych w partiach eksploatowanych oraz wypływów ze zrobów wyeksplo-
atowanych ścian i otamowanych wyrobisk przygotowawczych. 

4.1 Lokalizacja i natężenie wypływów 

W trakcie wykonywania robót przygotowawczych dopływy do wyrobisk górniczych w po-
kładzie 510 w Partii M-3 do chodników miały charakter lokalnych niewielkich wypływów 
wody ze stropu. Tego typu wypływy następowały w zasadzie w każdym z prowadzonych 
wyrobisk. 

Natężenie wypływów nie przekraczało 20 I/min. Wyjątek stanowił chodnik 42 bdw prowa-
dzony najbliżej południowej granicy zbiornika W-50 (1969). W trakcie jego drążenia, na całym 
¡ego wybiegu nastąpiło kilka niewielkich w3^ływów wody ze stropu. Sumaryczny dopływ 
wody do chodnika 42 bdw na długości 1080 m nie przekraczał 20 l/min. 

W końcowym wybiegu chodnika, w dniu 06.03.1996 r., w rejonie uskoku i zmycia pokładu 
nastąpił obwał skał stropowych na wysokość około 3 m i wypływ wody o natężeniu 800 l/min, 
który wzrósł i ustabilizował się na wysokości około 1000 l/min. Od lipca 1997 roku ilość wody 
wypływająca z chodnika systematycznie malała aż do drugiej połowy roku 1999, kiedy to wy-
pływ ustabilizował się na wysokości około 200 l/min. Od tego czasu do dzisiaj wielkość wy-
pływu kształtuje się w granicach 185 - 260 l/min i wydaje się być ustabilizowaną. Tak duży 
wypływ należy wiązać z dopływem wody ze zbiornika wód dołowych W-50 (1969) 
występującego w zrobach tego samego pokładu, zalegających od powierzchni terenu do 
głębokości około 370 m, a więc ponad drążonym wyrobiskiem. Potwierdzeniem tego 
stwierdzenia były obserwacje położenia lustra wody w tym zbiorniku prowadzone w szybie 
Kronenberg. 

W okresie od 06.1996 do 03.2001 roku lustro wody w zbiorniku obniżyło się o około 63,5 
m. Po rozpoczęciu eksploatacji w Partii M-3 następowały wypływy wody do ścian ze stropu 
z zawodnionych piaskowców zalegających ponad pokładem 510. Wielkość dopływów kształto-
wała się na poziomie: 
- ściana 255 10 l/min średnio 10 l/min, 
- ściana 256 120 - 240 l/min średnio 175 l/min, 
- ściana 257 10 - 90 I/min średnio 45 l/min, 
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- ściana 246 brak wypływów. 
Do aktualnie prowadzonej ściany 247 nie obserwuje się dopływów wody. Całkowity 

dopływ wód dołowych do wyrobisk górniczych w pokładzie 510 w Partii M-3 wynosi około 
410 l/min, z czego 200 l/min pochodzi z chodnika 42 bdw. Woda ujmowana jest w rurociągi 
odwadniające i kierowana grawitacyjnie do odwodnienia głównego na poziomie 677 m. 

Łączny dopływ wody do Partii M-3 od roku 1996 wahał się od 355 do 1097 l/min. 
W ostatnim okresie 2001 - 2002 dopływ można uznać za ustabilizowany, waha się on w grani-
cach 390 - 470 l/min. 

4.2. Charakterystyka zbiornika W-50 (1969) 

Zbiornik wód dołowych W-50 (1969) zlokalizowany w zrobach aktualnie eksploatowanego 
pokładu 510 ma bardzo istotne znaczenie z uwagi na kształtowanie zagrożenia wodnego 
w omawianej partii oraz na projektowaną eksploatację pokładu 510. Zbiornik ten powstał 
w wyniku zatopienia zrobów dawnej kopalni ,J^eliks II", w której eksploatację zakończono 
około roku 1903. Zbiornik położony jest w północnej części omawianej partii pokładu. Eksplo-
atacje prowadzono systemem zabierkowym z zawałem stropu od powierzchni terenu do głębo-
kości 370 m. Grubość pokładu wynosiła 3,5 - 10,0 m, średnio 6,0 m. 

Po zakończeniu eksploatacji w odizolowanych zrobach utworzył się zbiornik wód dołowych 
W-50 (1969). Pojemność zbiornika określono początkowo na 3 250 000 m . 

Z uwagi na odległy okres eksploatacji oraz brak szczegółowych danych odnośnie tej eksplo-
atacji ustaloną kubaturę zbiornika należy traktować jako wartość orientacyjną. 

Lustro wody w zbiorniku W-50 (1969) do roku 1996 występowało na głębokości około 6,5 
m poniżej powierzchni terenu, tj. na rzędnej około +261,0 m. Kontrolę wysokości lustra wody 
w zbiorniku prowadzono w nieczynnym szybie Kronenberg, zgłębionym do głębokości 252,5 
m. Szyb ten na odcinku 70,0 - 252,5 m jest zasypany. Wypływ wody, jaki w marcu 1996 roku, 
nastąpił w chodniku 42 bdw spowodował, iż od czerwca tegoż roku lustro wody w szybie Kro-
nenberg zaczęło się systematycznie obniżać, o około 9,5 - 15,4 m rocznie. W marcu 2001 roku 
lustro wody znajdowało się na rzędnej +197,5 m (głębokość 70 m) tj. na rzędnej zasypanego 
dna szybu, stąd od tego momentu brak jest możliwości kontroli jego położenia. 

Z przeprowadzonej przez GIG, metodą linii trendu, prognozy wynika, iż aktualnie lustro 
wody w zbiorniku W-50 (1969) występuje na rzędnej około +188,0 m tj. głębokości około 79,5 
m. Aktualny, prognozowany zasięg zbiornika W-50 (1969) pokazano na rysunku 3.1. o 
Mając powyższe dane GIG określił aktualnąjego pojemność na 1 771 000 m stosując wzór: 

V = c a (4.1) 
cos a 

gdzie: 
I 

V - pojemność zrobów [m 
A - powierzchnia zrobów w rzucie poziomym [m^], 
M - średnia miąższość wyeksploatowanego pokładu [m], 
a - kąt nachylenia pokładu (uwzględniany przy kącie > 15®), 
c - bezwymiarowy współczynnik pojemności wodnej zrobów przyjęto 0,45. 

444 



School of Underground Mining / Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2003 

Woda w zbiorniku W-50 (1969) występuje nadal pod wysokim ciśnieniem wynoszącym ok. 
3,0 MPa. 

Zasilanie zbiornika następuje poprzez infiltrację wód opadowych. Podstawowym rejonem 
bezpośredniej infiltracji wód opadowych w głąb górotworu jest rejon wychodni warstw siodło-
wych, gdzie roboty górnicze prowadzone były od powierzchni terenu odkrywkami, a następnie 
kontynuowane metodą podziemną. Infiltracja wody w głąb górotworu jest ułatwiona poprzez 
istniejące poeksploatacyjne wyrobiska górnicze. Pośrednio zbiornik zasilany jest wodami opa-
dowymi poprzez warstwy nadkładu lub z zawodnionych piaskowców karbońskich w strefach 
odwodnionych zrobów pokładu 510. Z obliczeń przeprowadzonych przez GIG [14] wynika, iż 
w ten sposób zbiornik W-50 (1969) zasilany jest wodami opadowymi w ilości około 151 500 
m^ na rok, tj. około 290 l/min. 

Nie da się również wykluczyć istnienia związku hydraulicznego pomiędzy zawodnionymi 
zrobami pokładu 510, a uskokiem Dorota o zrzucie około 270 m, stanowiącym wschodnią gra-
nicę opiniowanego rejonu występowania. 

Szczelina uskoku może mieć połączenie z czwartorzędowym poziomem wodonośnym oraz 
zbiornikiem W-50 (1969) o pojemności 1 771 000 m^. Do wyrobisk górniczych prowadzonych 
w bliskim sąsiedztwie uskoku Dorota nie stwierdzono większych dopływów wody, poza kil-
koma wykropleniami ze stropu o natężeniu do 10 l/min. Wyrobiska te położone są na głęboko-
ści około 430 m, a na tej głębokości szczeliny uskoków są z reguły dobrze zasklepione i wypeł-
nione nieprzepuszczalną brekcją tektoniczną. Na mniejszych głębokościach szczelina uskoku 
może być rozwarta i prowadzić wodę. Wobec powyższego nie da się wykluczyć, iż określona 
wcześniej strefa zasilania utworów karbonu wodami opadowymi może być większa, a co za 
tym idzie zasilanie zrobów pokładu 510 także może być większe niż obliczono. 

5. Sposoby bezpiecznego prowadzenia eksploatacji w rejonie zagrożenia wodnego od 
zbiornika wodnego W-50 (1969) 

Sposoby bezpiecznego prowadzenia eksploatacji w rejonie zbiornika W-50 (1969) w Partii 
M-3 w określonych warunkach geologiczno - górniczych są następujące: 
1. określenie i wyznaczenie filarów bezpieczeństwa, 
2. odwodnienie zbiornika wód dołowych W-50 (1969). 

Pozostawienie przeciwwodnych filarów bezpieczeństwa ma na celu ochronę czynnych wy-
robisk górniczych przed nagłym wdarciem wody (lub wody z luźnym materiałem) ze strony 
podziemnych zbiorników wodnych, w któiych znajduje się woda pod określonym ciśnieniem. 

Filar bezpieczeństwa ma charakter bloku oporowego o odpowiedniej nośności, którego 
wymiary są uzależnione od obciążenia oraz od własności wytrzymałościowych budującego go 
masywu skalnego. 

Filary bezpieczeństwa między zbiornikiem wodnym w starych zrobach stanowiącym źródło 
zagrożenia wodnego a wyrobiskiem górniczym wyznacza się w skałach zwięzłych lub spoistych 
odpornych na rozmywające działanie wody. W przypadku filarów wyznaczanych dla zabezpie-
czenia czynnych wyrobisk górniczych przed zagrożeniem wodnym ze strony zbiorników wod-
nych w starych zrobach, na obciążenie filaru bezpieczeństwa składa się ciśnienie hydrostatycz-
ne wody w zbiorniku, liczone w stosunku do poziomu czynnego wyrobiska chronionego filarem 
i ciężar własny masywu skalnego. Wpływ ciężaru własnego masywu skalnego zależy od usytu-
owania filara w stosunku do czynnego wyrobiska. W przypadku gdy zbiornik wodny znajduje 
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się powyżej wyrobiska (filar pionowy) musimy uwzględnić obciążenie filara jego własnym cię-
żarem. 

Kopalnia ustanowiła już filar bezpieczeństwa od zbiornika W-50 (1969) dla ściany 257, za-
twierdzony decyzją OUG w Sosnowcu z dnia 27.10.1998 r., L. dz. X/0234/6/98/BP/MB. Prze-
bieg filara pokazano na rysunku 3.1. Minimalna szerokość tego filara została określona na 46 
m. Minimalne wymiaiy równoległego do uławicenia lub poziomego filaru bezpieczeństwa, wy-
znaczonego w węglu i w tym samym pokładzie, w którym znajduje się zbiornik usytuowany 
powyżej czynnycli wyrobisk (w kierunku wniosku pokładu), określa się z zależności: 

D = g^l60 • p + 0,15g^ sin^ a ± 0,4g^ sin a D , > 20m (5.1) 

gdzie: 
D - krytyczny wymiar filara bezpieczeństwa [m], 
g - grubość eksploatacyjna wybieranego pokładu lub poprzeczny wymiar wyrobiska koryta-
rzowego (w przypadku gdy źródło zagrożenia lub wyrobiskiem chronionym jest wyrobisko 
korytarzowe) [m], 
p - ciśnienie wody w zbiorniku [MPaj, 
a - kąt nachylenia pokładu [stopnie] 

Korzystając ze wzoru określono minimalny wymiar filara bezpieczeństwa dla projektowanej 
ściany 248, która prowadzona będzie w IV warstwie pokładu 510, systemem ścianowym z za-
wałem stropu na wysokość 3,0 m. Północną granicę eksploatacyjną ściany 248 stanowić będzie 
chodnik 42/IV. W odniesieniu do ciśnienia wody w zbiomiku przyjęto najbardziej niekorzystny 
wariant tj. zaniku wypływu wody ze szczeliny w chodniku 42 bdw, ponowne zatopienie zrobów 
pokładu 510 i odbudowanie lustra wody do poziomu +261,0 m. Grubość eksploatacyjną przy-
jęto 6,0 m (łączna grubość IV i V warstwy). W każdej następnej eksploatowanej warstwie sze-
rokość filara będzie odpowiednio większa i w ostatniej warstwie jego szerokość wynosić będzie 
około 228 m (rys. 2.1). Węgiel uwięziony w filarze zostanie stracony. Nie będzie można go wy-
eksploatować. 

Jak już wspomniano, kopalnia rozważa możliwość eksploatacji fragmentu pokładu 510 po-
łożonego na północ od chodnika 42/IV (rys. 2.1 i 3.1 ). Z uwagi na bliskie sąsiedztwo zbiornika 
wód dołowych należy określić bezpieczną, północną granicę dla tej eksploatacji ze względu na 
zagrożenie wodne ze strony zbiornika. Istotnym zagadnieniem, dla projektowanego zakresu 
eksploatacji, jest również zagrożenie tąpaniami występujące w przedmiotowej części pokładu. 

Oba w/w zagrożenia determinują sposób wybrania tego fragmentu złoża tj.: 
1. Nie można eksploatować IV warstwy pokładu 510 w części położonej na północ od chod-

nika 42/IV, bez wcześniejszego odprężenia górotworu poprzez wybranie warstwy V. 
2. Bez odwodnienia zbiornika W-50 (1969) można wybrać tylko jedną warstwę pokładu 510 

we fragmencie złoża pomiędzy chodnikiem 42/IV a filarem bezpieczeństwa od zbiornika 
dla ściany 257. Grubości eksploatacji do 3,0 m. Wobec stwierdzeń zawartych w punkcie 1, 
może to być tylko warstwa V (rys. 2.1). 
W nawiązaniu do wyżej przedstawionych założeń możliwe są dwa warianty poprowadzenia 

eksploatacji w partii pokładu 510 położonej na północ od chodnika 42/IV. 
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Wariant I (bez odwodnienia zbiornika) 
Eksploatacja prowadzona będzie tylko w warstwie V krótką ścianą z zawałem stropu na wy-

sokość 3,0 m. Północną granicę eksploatacji stanowić będzie chodnik 42, który należy popro-
wadzić w odległości nie mniejszej niż wyznaczony filar bezpieczeństwa od zbiornika W-50 
(1969) dla ściany 257. Konstrukcja tego filara została wykonana dla zbliżonych parametrów 
eksploatacji jakie będą charakteryzowały krótką ścianę. Filar ten ma 46 m szerokości i jest wy-
starczający dla prowadzenia eksploatacji w jednej warstwie na wysokość do 3,0 m. 

Projektowany chodnik 42 w V warstwie będzie przebiegał w bliskim sąsiedztwie chodnika 
42 bdw, bądź wyrobisko to zostanie odbudowane i wykorzystane jako wyrobisko przyściano-
we. Chodnik ten przejmie wodę aktualnie płynąca chodnikiem 42 bdw, w ilości około 200 
l/min, co może spowodować pewne utrudnienia w trakcie jego drążenia. 

Przy tak zaprojektowanej eksploatacji, w trakcie prowadzenia ściany, nastąpi zagrożenie 
wodne zarówno ze strony zawodnionych piaskowców jak i ze strony zawodnionych zrobów 
(rys.2.1 i 3.1). 

Wariant II (z odwodnieniem zbiornika) 
Eksploatacja prowadzona będzie wpierw krótka ścianą w warstwie V a następnie ścianą 

w warstwie IV. Wymaga to jednak odwodnienia zbiornika W-50 (1969). W tym celu należy 
wybrać miejsce na wykonanie otworu odwadniającego. Jedna lokalizacja to wyrobisko w po-
kładzie 510, które należałoby wcześniej wykonać. Druga to wyrobisko kamienne usytuowane 
pod pokładem 510 (przekop M-3 poz, IV za objazdem wozów). 

Po całkowitym odwodnieniu zbiornika W-50 (1969), chodnik 42 można prowadzić wzdłuż 
południowej granicy zbiornika z pozostawieniem filara o szerokości nie mniejszej niż około 20 
m. Ponieważ, jak już wcześniej wspomniano południową granicę tego zbiornika należy trakto-
wać jako orientacyjną, w trakcie drążenia wyrobisk w bliskim sąsiedztwie zrobów dawnej ko-
palni „Feliks U", konieczne będzie wykonywanie wierceń badawczych dla uściślenia przebiegu 
tej granicy. Możliwe jest wysączanie się wody do tych wyrobisk z filara węglowego, wody 
zgromadzonej w lokalnych zagłębieniach oraz wód pochodzących z zasilania zrobów wodami 
infiltracyjnymi. 

Całkowite odwodnienie zbiornika W-50 (1969) pozwoli na zmianę III stopnia zagrożenia 
wodnego ustanowionego z uwagi na zagrożenie jakie powodował ten zbiornik, na stopień niż-
szy. Zasadniczą sprawą jest odzyskanie węgla w ilości około 2,7 min ton co w znacznym stop-
niu wydłuży czas eksploatacji pokładu 510 w partii M-3. 

Kopalnia kierując się możliwością likwidacji źródła zagrożenia wodnego oraz pozyskaniem 
węgla w ilości około 2,7 min ton do wydobycia wybrała wariant II. W związku z tym przedło-
żono wniosek dotyczący projektowanej eksploatacji Komisji ds. Zagrożeń Wodnych przy Wyż-
szym Urzędzie Górniczym do rozpatrzenia i zaopiniowania. Wniosek ten został rozpatrzony 
i pozytywnie zaopiniowany przez w/w Komisję w zakresie eksploatacji według wariantu II - to 
jest z odwodnieniem zbiornika W-50 (1969). Odwodnienie zbiornika powinno być poprzedzo-
ne wykonaniem otworu badawczo-kontrolnego dla określenia aktualnych parametrów zbiornika 
i zaprojektowania sposobu jego odwodnienia. 

Aby przyspieszyć realizację tego przedsięwzięcia kopalnia wybrała na miejsce wiercenia 
wyrobisko kamienne usytuowane pod pokładem 510 (tj. przekop M-3 poz. IV za objazdem wo-
zów) (rys. 2.1 i 3.1). 

Określone zostały parametry otworu tj. długość, kąt wiercenia, spodziewane ciśnienie wody 
na wlocie i wylocie z otworu, średnica otworu. 
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W drodze przetargu wyłoniono specjalistyczną firmę, która wykonała otwór badawczo-kon-
trolny. Otwór nawiercił zawodnione zroby pokładu 510 oraz pozwolił na określenie ciśnienia 
statycznego wody w zbiorniku. 

W oparciu o uzyskane dane opracowano projekt odwodnienia zbiornika. Według projektu 
czas odwodnienia wyniesie około dwa lata [16]. Reasumując należy stwierdzić, że odwodnienie 
zbiornika W-50 (1969) jest najkorzystniejsze dla dalszego bezpiecznego prowadzenia eksplo-
atacji pokładu 510 w partii M-3 oraz dla racjonalnej gospodarki złożem. 
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The drainage of the water reservoir W-50 in aspect of the seam 510 mining 
in the "Kazimierz-Juhusz" coUiery in Sosnowiec. 

Abstract 

The "Kazimierz-Juliusz" colliery has conducted exploitation of the roof slice V in the seam 
510 with longwall mining with collapse terms in the area stuck to the water reservoir located in 
the old mine workings of excavated seam 510 of the old "Feliks II" colliery. The safety pillar 
has been made by OUG Sosnowiec decision to keep mining works away from the water reser-
voir. At present the slice IV in the seam 510 is being mined with longwall no. 247. Next long-
walls in the seam 510 moves exploitation due north to the water reservoir W-50 (1969). On 
schedule of exploitation in the years 2001 - 2003 mining of the slice IV in the seam 510 is be-
ing conducted according to the variant with safety pillar keeping each mining slice away from 
the water reservoir. The width of safety pillar in each next slice is wider than the previous one. 
In the last mining slice the safety pillar will be in 228 m wide. This way of mining doesn't al-
low the "Kazimierz-Juliusz" colliery to exploit coal deposit rationally and to fight against water 
risk. The "Kazimierz-Juliusz" colliery seeing possibility to win about 2.7 million tons of coal to 
mine has decided to drain the water reservoir W-50 (1969) in the old mine workings of the ex-
cavated seam 510. Thus the source of water hazard will be eliminated. 

Recenzent: dr inż. Jacek Postawa 
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Likwidacja kopalni przez zatopienie - doświadczenia na przykładzie 
ZG „Konrad" 

Słowa kluczowe 

hydrogeologia - zatapianie kopalń 

Streszczenie 

Artykuł zawiera wyniki przebiegu zatopienia kopalni „Konrad" w Star>'m Zagłębiu 
e 

Miedziowym na Dolnym Śląsku. W okresie około dwóch lat zatapiania poziom wody w kopal-
ni wzrósł o 700 m, a w warstwie wodonośnej o 420 m. Zaszły także poważne zmiany w che-
miźmie wód, nie tylko w wyrobiskach górniczych, ale i w warstwie wodonośnej. Charakterys-
tyka zatapiania odpowiada prognozie, szybsze jest jego tempo. 

1. Wstęp 

Kopalnia rudy miedzi „Konrad" w Iwinach koło Bolesławca na Dolnym Śląsku, której 
budowę rozpoczęto w latach 40 a eksploatację po odtopieniu w czerwcu 1953 roku, zakończyła 
wydobycie w grudniu 1989 r. Wydobyto z niej 37,9 min Mg rudy o średniej zawartości 0,67% 
Cu. Likwidację kopalni przez zatopienie rozpoczęto 16 stycznia 2001 r. co oznacza zakoń-
czenie historii górnictwa w Staiym Zagłębiu. Do tego czasu utrzymywana była struktura górni-
cza kopalni „Konrad" niezbędna do pracy ujęcia dostarczającego wodę ludności w ramach 
naprawy szkód górniczych. W rezultacie dla zapotrzebowania 3 mVmin. wody konieczne było 
wypompowanie około 42 mVmm. Ze względu na bardzo wysokie koszty systemu odwadnia-
nia, utrzymywania pompowni na poziomach 240, 550, 650 i 830 i braku możliwości wykorzy-
stania wody zatopienie kopalni było nieuchronne. Zbudowane ujęcie głębinowe - studnie AQ-1 
i AQ-2 - bazujące na warstwie wodonośnej środkowego cechsztynu pozwoliło na likwidację 
kopalni. 

2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne niecki grodzieckiej 

Kopalnia rudy miedzi „Konrad" znajduje się w jednostce geograficznej pogórza 
bolesławieckiego a geologicznie w obrębie synkliny grodzieckiej (rys. 1.1). W profilu geolo-
gicznym występują tu następujące ogniwa stratygraficzne: 
- perm - reprezentowany przez: cechsztyn dolny (utwory marglisto-wapienne o średniej 

miąższości około 18 m, ze złożem rud miedzi o miąższości od 0,8 do 2,8 m w ich dolnej 
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części), cechsztyn środkowy (wapienie dolomityczne o średniej miąższości nieco ponad 30 
m, w części środkowej mocno szczelinowate i skrasowiałe) oraz cechsztyn górny o miąż-
szości 83 m (łupki ilaste i iły z prze-warstwieniami anhydrotowo-gipsowymi i warstwą tzw. 
dolomitu kaczawskiego), 

- trias - reprezentowany przez: pstry piaskowiec (piaskowce drobnoziarniste, lokalnie 
z wkładkami iłów o sumarycznej miąższości całej serii skalnej do 850 m) i wapień 
muszlowy (naprzemianległe warstwy wapieni, margli i łupków o miąższości kilkudziesię-
ciu metrów), 

- kreda górna (drobnoziarniste piaskowce), 
- lokalnie trzeciorzęd (piaski, żwiry, iły), 
- czwartorzęd (gliny, piaski i żwiry o średniej miąższości 24 m). 

Obszar synkliny grodzieckiej należy do obszarów o skomplikowanej budowie tektoniczne . 
Licznie występują tu deformacje nieciągłe, głównie uskoki o zrzutach sięgających nawet ponad 
100 m. Wyróżnia się tutaj dwa systemy uskoków: zrzutowo - przesuwcze o kierunku sudeckim 
(NW - SE) oraz prostopadłe do nich uskoki listwowe. 

W terenie górniczym związanym z byłą kopalnią „Konrad" występują trzy zasadnicze po-
ziomy wodonośne decydujące o zawodnieniu i charakterze krążenia wód podziemnych: czwar-
torzędowy, pstrego piaskowca i środkowego cechsztynu. 

Głównym poziomem wodonośnym, kształtującym dopływy do kopalni „Konrad" 
i stanowiącym dla niej źródło zagrożeń wodnych, jest warstwa szczelinowatych 
i skrasowiałych wapieni środkowego cechsztynu. Wodonośny poziom pstrego piaskowca, ze 
względu na znaczną miąższość jest najbardziej pojemnym zbiornikiem zasobów statycznych. 
Jego stropowa część, w strefie wychodni podczwartorzędowych jest spękana i zwietrzała co 
sprzyja cyrkulacji wód. Czwartorzędowy poziom wodonośny budują piaski i żwiry często 
podścielone glinami tworząc lokalne, zawieszone horyzonty wodonośne, ujmowane przez 
studnie gospodarskie, zasilane wodami opadowymi pozostając w kontakcie hydraulicznym 
z triasem. Pod względem zasobności czwartorzęd jest drugim pod względem zasobności pozio-
mem wodonośnym synkliny grodzieckiej. 

Eksploatacja górnicza złoża rudy wymagała intensywnego drenażu głównego poziomu 
wodonośnego - wapieni środkowego cechsztynu, stanowiącego zagrożenie wodne dla robót 
górniczych. Zczerpywane w wyniku drenażu zasoby statyczne nie były pełni uzupełniane in-
filtracją z poziomu czwartorzędowego co naruszyło układ hydrodynamiczny i zapoczątkowało 
tworzenie leja depresji, odrębnego w poszczególnych poziomach: czwartorzędowym, pstrego 
piaskowca i środkowego cechsztynu. Zasięgi lejów depresji w poszczególnych poziomach 
wodonośnych nie są znane z wyjątkiem poziomu czwartorzędowego, którego zasięg określono 
na podstawie obserwacji strat wody w studniach i strat przepływu w ciekach powierzchnio-
wych. Powierzchnię leja depresji w czwartorzędzie określa się na około 55 km^. Ma on kształt 
eliptyczny i rozciąga się od miejscowości Grodziec do północno-zachodniego krańca terenu 
górniczego ,JLubichów". 
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Przekrój geologiczny A - A' 

Rys. 1.1. Warunki geologiczne niecki grodzieckiej [4̂  
1 - zasięg eksploatacji kopalń: A - Konrad, 2B- Lubichów, C - Podgrodzie; 2 - zasięg leja depresji kop. 
Konrad; 3 - szyby górnicze; 4 - fałdy; 5 - czerwony spągowiec; 6 - cechsztyn; 7 - pstry piaskowiec; 8 -

wapień muszlowy; 9 - górna kreda 
Fig. 1.1. Geological conditions of grodziecka basin [4] 

I - mine exploitation extent: A - Konrad, 2B- Lubichów, C - Podgrodzie; 2 - cone of depression extent of 
the mine Konrad; 3 - mine shafts; 4 - faults; 5 - Rotliegend; 6 - Zechstein; 7 - Bunter; 

8 - Muschelkalk; 9 - upper Creataceous 
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3. Prognoza zatapiania kopalni 

Zatapianie kopalni „Konrad" poprzedzone zostało badaniami modelowymi. W tym celu 
opracowano oryginalny program komputerowy, bazujący na metodzie elementów skończonych 
;3]. W przyjętym modelu numerycznym schemat obliczeniowy zakładał hydrauliczne współ-
działanie trzech warstw wodonośnych, rozdzielonych warstwami półprzepuszczalnymi. War-
stwy wodonośne stanowią: 
- warstwa 1 - połączony poziom wodonośny czwartorzędowo-triasowy, 
- warstwa 2 - szczelinowate wapienie środkowego cechsztynu, 
- warstwa 3 - warstwa złożowa objęta eksploatacją górniczą. 

Wartości parametrów hydrogeologicznych, odtwarzanych w modelu numerycznym, przyję-
to na podstawie dostępnych danych z dokumentacji hydrogeologicznych, współczynnik po-
jemności wodnej w wysokości 0,5 a moduł odpływu podziemnego do leja depresji 
w = 0,00077 mVd/m^ [4]. 

Podstawą tarowania modelu były ciśnienia oraz dopływy do kopalń „Konrad" 
i ,J^ubichów". W rezultacie sporządzono wykresy na podstawie, których stwierdzono, że zata-
pianie kopalni do poziomu wychodni podczwartorzędowych będzie trwało około 6,5 roku przy 
pracy ujęcia głębinowego z wydajnością 3 mVmin. lub 5,5 roku bez pobierania wody (rys. 3.1). 
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Rys. 3.1. Prognoza zatapiania kopalni "Konrad" [3] 
1- przy założeniu poboru wody w ujęciu 3 m^/min.; 2 - bez poboru wody; 3 - wg pomiarów 

Fig. 3.1. Forecast of "Konrad" mine inundation [3̂  
with guidelines of water consumption 3 mVmin.; 2 - without water consumption; 3 - measured 
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4. Zwierciadło wody w wyrobiskach i warstwie wodonośnej 

Pomiary zwierciadła wody w byłej kopalni „Konrad" prowadzone są systematycznie od 
momentu rozpoczęcia zatapiania - od 16.01.2001 r. Bazowały one na czujnikach ciśnienia 
Aplisens. Początkowy, zamontowany na poziomie 830 (rzędna czujnika - 615,5 m) rejestrował 
przebieg zatapiania do poziomu 550, drugi zamontowany w szybie K-I określa zmiany powy-
żej tego poziomu. Pierwszy okres zatapiania kopalni zaznaczył się b.szybkim przyrostem do-
bowym poziomu wody co wynikało z wysokiego dopływu z poziomów 830 (24 m^/min.) i 650 
(9 m /min.). Lustro wody wzrastało w granicach 2-10 m/d do czasu uzyskania poziomu 550 po 
czym wyraźnie obniżyło się do poziomu 1-2 m/d. W końcu 2001 r. nastąpiło dalsze osłabienie 
wzniosu wody w granicach 0,1-0,5 m/d. W stosunku do prognozy tempo zatapiania było szyb-
sze, zachowana została natomiast ogólna charakterystyka rekonstrukcji zwierciadła wody 
w zatapianej kopalni (rys. 3.1). W szybie K-I a następnie K-II przeprowadzono także pomiary 
sondą elektryczną. Wykazały one pewne rozbieżności w stosunku do wskazań czujnika, 
w rezultacie czego od września 2002 r. jako miarodajne prowadzone są wyłącznie pomiary 
sondą. W okresie do końca listopada br. zwierciadło wody w kopalni wzrosło o około 700 m 
i znajdowało się na rzędnej +78,5 m utrzymując tendencję wzrostu na poziomie 0,1-0,2 m/dobę 
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Rys. 4.1. Przebieg zatapiania kopalni "Konrad" [3' 
1- pomiar czujnikiem ciśnienia, 2 - pomiar sondą, 3 - prognoza 

Fig. 4.1. Konrad mine inundation course [3̂  
measurements of pressure sensor, 2 - sonde measurements, 3 - forecast 
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Równocześnie z rozpoczęciem zatapiania kopalni „Konrad" rejestrowano poziom wody 
w warstwie wodonośnej przy pomocy czujnika ciśnienia zamontowanego nad pompą 1°. 
W tym przypadku, wobec braku dostępu, nie można było wykonać pomiaru kontrolnego meto-
dą tradycyjną. To, że pomiar czujnikiem może być obarczony znacznym błędem stwierdzono 
po zdemontowaniu pomp i przeprowadzeniu pomiaru sondą elektryczną. Oznacza to, że część 
pomiarów jest mało przydatna, nie daje miarodajnej odpowiedzi na pytanie o przebieg kształ-
towania zwierciadła wody i ciśnienia piezometrycznego w środkowym cechsztynie. 

Pomiary sondą elektryczną wykonane w okresie wrzesień - listopad 2002 roku wykazują 
zgodność poziomu oraz dobowego przyrostu wody w kopalni i w warstwie wodonośnej. Od 
czasu rozpoczęcia zatapiania poziom wody w warstwie wodonośnej wzrósł o 420 m. Na pod-
stawie wyników z okresu zatapiania kopalni oraz kształtowania powierzchni piezometrycznej 
w warstwie wodonośnej dokonano weryfikacji czasu zatapiania do poziomu wychodni pod-
czwartorzędowych i określono, że nastąpi to w 2005 roku, zakładając dobowy przyrost wyno-
szący 0,2 m (rys. 4.1). 

5. Chemizm wód podziemnych 

5.1. Ocena zmian chemizmu wody w fazie poprzedzającej zatapianie 

Szczególnie interesującym problemem wiążącym się z zatapianiem kopalni „Konrad", jest 
relacja hydrodynamiczna między zatapianymi wyrobiskami kopalni, a warstwą wapieni środ-
kowego cechsztynu w strefie oddziaływania ujęcia. Problem ten był przedmiotem dyskusji 
przed rozpoczęciem zatapiania, zachodzi bowiem jak sądzono, obawa przenikania wód kopal-
nianych do warstwy wapieni przez poziom margli stanowiących serię skalną izolującą poziom 
wodonośny od wyrobisk górniczych. Eksploatacja górnicza naruszając tę półkę izolującą (spę-
kania, otwory wiertnicze) stwarza warunki kontaktu hydraulicznego między warstwą wodono-
śną a zatopionymi wyrobiskami. Według prognozy kontakt taki może zaistnieć po pewnym 
okresie zatapiania, nie powinien jednak znacząco wpłynąć na zmianę jakości wody w warstwie 
wodonośnej [3^, 

Przed rozpoczęciem zatapiania wyrobisk b. kopalni „Konrad" wykonano szeroki zakres 
badań nad określeniem potencjalnych zmian chemizmu w wyniku reakcji z wyrobiskami gór-
niczymi. Badania te rozpoczęto od identyfikacji faz mineralnych powstałych w wyniku utle-
niania na powierzchni ociosów oraz od przeprowadzenia testów wymywalności na rozdrobnio-
nym materiale skalnym pobranym z ociosów i spągu wyrobisk [1, 2]. W wyniku badań uzyska-
no zróżnicowany skład chemiczny związany z lokalnymi warunkami i rodzajem skał (węglany, 
piaskowce). Stwierdzono, że zmiany wystąpią w odniesieniu do: siarczanów, twardości, za-
wartości miedzi, substancji rozpuszczonych. 

5.2. Chemizm wód kopalnianych w poszczególnych fazach zatapiania 

Wraz z rozpoczęciem zatapiania b. kopalni „Konrad", wykorzystując dostępne wyrobiska 
podjęto prace nad określeniem zmian chemizmu wody. Uzyskane wyniki potwierdzają przewi-
dywany kierunek, głównie wzrost siarczanów i twardości wody, a także zmiany mineralizacji 
w czasie i zatapiania coraz większej objętość wyrobisk i zrobów górniczych (tab. 5.1). 

Po zatopieniu poziomu 550 i braku dostępu do wyrobisk poziomych, dalsze badania prowa-
dzono w szybie K-I pobierając wodę z różnych poziomów poniżej lustra. Woda w szybie po-
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chodzi z napływu z poziomu 240 kopalni, ma ograniczony kontakt z wyrobiskami i różnicuje 
się w swoim składzie od tej, jaka zgromadziła się w niżejległych wyrobiskach, gdzie panują 
sprzyjające warunki przechodzenia do roztworu produktów udeniania i krystahzacji. Przepro-
wadzone krótkotrwałe pompowanie wody z szybu potwierdziło istniejący podział wód w szy-
bie K-l na część górną dopływającą z poziomu 240 oraz część dolną związaną z zatopionymi 
wyrobiskami górniczymi (tab. 5.2). 

Tablica 5,1. Podstawowe wskaźniki hydrochemiczne wody z zatapianycłi wyrobisk kopalni „Konrad 
Table 5.1. Based water hydrochemical indicators from indudated excavations „Konrad" mine 

Lp. 
Data 

pomiaru 

Upadowa 18-S Upadowa 16-S Upadowa 19Ó-N 

Lp. 
Data 

pomiaru 
Zawartość w mg/dm^ Zawartość w mg/dm^ Zawartość w mg/dm^ Lp. 

Data 
pomiaru Twardość 

ogólna S04"-
Twardość 

ogólna SO4'-
Twardość 

ogólna SO4" 

I. 18.01.2001 258,5 81,8 
2. 23.01.2001 240,0 84,3 390,0 346,4 
3. 02.02.2001 260,0 88,0 
4. 07.02.2001 304,0 65,0 794,0 846,0 
5. 20.02.2001 505,0 603.9 662,5 842,9 
6. 01.03.2001 910.0 1136.5 1045,0 975,2 
7. 08.03.2001 980,0 1167,0 
8. 13.03.2001 1100,0 1790,0 
9. 14.03.2001 940,0 1475,2 

Tablica 5.2. Podstawowe wskaźniki hydrochemiczne wody z szybu K-I zatapianej kopalni „Konrad" 
Table 5.2. Based water hydrochemical indicators from K-I of shaft indudated „Konrad" mine 

Data 
pomiaru 

Rzędna 
próbki 

Zawartość w mg/dm^ 
Lp. 

Data 
pomiaru 

Rzędna 
próbki Twardość 

ogólna Siarczany 
Uwagi 

1 15.05.2001 -207,0 330 154 
2 19.09.2001 • -76,0 270 123 
3 27.09.2001 -70,0 295 128 
4 05.11.200! -44,0 315 ' 141 
5 06.02.2002 -16,0 334 259 
6 18.04.2002 -9,0 425,3 343 
7 
8 
9 

18.04.2002 
15.05.2002 
15.05.2002 

-80,7 
-8,0 

-80,0 

416 
411 

473,6 

352 
372 
445 

Próbki z poziomu 
lustra wody 

10 26.05.2002 +30,0 440 375 
11 28.05.2002 +30,0 370 365 
12 29.05.2002 1670* 1700* Próbki wody z pompy 
13 31.05.2002 1800* 1530* głębinowej zamonto-
14 03.06.2002 1875* 1410* wanej w szybie K-I 
15 
16 
17 

03.06.2002 
02.09.2002 
21.11.2002 

+30,0 
+46,6 
+77,8 

425 
570 
668 

360 
486 
508 

Próbki pobrane z po-
ziomu lustra wody 
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5.3. Chemizm wód w warstwie wodonośnej w trakcie zatapiania kopalni 

Skład chemiczny wody z wodonośnej warstwy w wapieniach środkowego cechsztynu wy-
kazywał znaczne zróżnicowanie na poszczególnych poziomach górniczych, zwłaszcza 460 
i 550. Najbardziej wydajny poziom 830 odznaczał się natomiast wysoką jakością i stabilnością 
składu chemicznego i zasilany był wodami z dalekiego krążenia co potwierdzały badania geo-
chemiczne. Ujęcie wody metodą studni głębinowych z tej pracowało bez zakłóceń oraz zmian 
jakościowych. Poważnym sygnałem zmiany było stwierdzenie w niej w marcu 2002 r. ponad-
normatywnej twardości ogólnej i zawartości siarczanów. Fakt ten potwierdziły późniejsze 
badania wykonane pod nadzorem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu, który 
wydał decyzję, że woda ta nie nadaje się do spożycia, i ujęcie AQ zostało wyłączone z eksplo-
atacji (tab. 5.3). 

TabHca 5.3. Zestawienie podstawowych wskaźników parametrów hydrochemicznych wody w ujęciu AQ 
Table 5.3. Compilation of based water hydrochemical indicators in the opening AQ 

Lp. 1 Data Zawartość w ms/dm 1 pri Lp. opróbowania Twardość Siarczany 
1 pri 

1. Woda w ujęciu 
roku 2001 

205 40,1 7,6 

2. 01.03.2002 780 7,32 
3. 04.03.2002 740 - -

4. 05.03.2002 780 • 7,32 
5. 08.03.2002 791,5 1605 7,30 
6. 14.03.2002 509 1320 7,46 
7. 24.04.2002 1215 1320 7,20 
8. 04.05.2002 1208 1220 7,31 
9. 10.05.2002 1140 1250 7,13 
10. 21.05.2002 1360 1300 7,20 
11. 31.05.2002 1353 1320 7,14 
12. 04.06.2002 1123 1230 7,14 
13. 25.07.2002 1320 1560 7,09 
14. 21.11.2002 550 462 8,8 

Zagadnienie głębokich zmian chemizmu wody jakie wystąpiły w ujmowanym przez studnie 
głębinowe AQ-1 i AQ-2 poziomie wodonośnym środkowego cechszty-nu wymaga odrębnej 
i wnikliwej analizy. Nowych danych dostarczą tu zapewne badania w czynnych i budowanych 
piezometrach ujmujących poziom środkowego cechsztynu i w szybach K-I i K-II. 

6. Wpływ zatapiania kopalni „Konrad" na środowisko wodne 

Zatopienie byłej kopalni „Konrad" oddziaływuje głównie na środowisko wód powierzch-
niowych i podziemnych. Na obecnym etapie najbardziej wyraźnym przykładem zmian w śro-
dowisku wód powierzcłmiowych jest zmiana natężenia przepływu w rzece Bobrzycy. Do czasu 
rozpoczęcia zatapiania z kopalni „Konrad" odprowadzano do Bobrzycy wodę przemysłową 
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wodę przemysłową w ilości szacowanej na poziomie 36-39 mVmin. oraz około 5 mVmin. 
oczyszczonych ścieków. W trakcie maksymalnego zrzutu z kopalni „Konrad" przepływ w 
Bobrzycy wynosił ponad 45 m /min. w tym wody własne rzeki stanowiły od 7 do 25 % w 
zależnościod warunków hydrologicznych i nasilenia zrzutu. Obecnie debit rzeki związany jest 
z naturalnymi warunkami hydrologicznymi w zlewni, zakłócony okresowym zrzutem z kopalni ^ o 
anhydrytu ,Jl.ubichów" w ilo-ści 12-13 m /min. Jak dotychczas nie stwierdzono zmian che-
mizmy wód w rzece Bobrzycy w związku z zaprzestaniem odprowadzania wód przemysło-
wych z byłej kopalni „Konrad". Lokalnie wzrasta zawartość azotanów, fosforanów, B Z T 5 oraz 
ChZT co jest charakterystyczne dla dominującej tu gospodarki rolnej. 

W okresie eksploatacji złoża zwierciadło wód podziemnych kontrolowane było systema-
tycznie w ponad 200 studniach kopanych w strefie leja depresyjnego piezometrach składowi-
ska m- 3 Wartowice. Po rozpoczęciu zatapiania kopalni „Konrad" wykonano kilka serii pomia-
rowych w wytypowanych studniach w obszarze leja depresyjnego. Analiza stwierdzonych 
zmian położenia zwierciadła wody i występujących tu wahań naturalnych, nie daje podstaw 
aby wnioskować o zmianie zasięgu strefy oddziaływania drenażu górniczego na czwartorzę-
dowy poziom wodonośny wobec braku „podparcia" przez niżej ległe, częściowo także zdre-
nowane poziomy wodonośne pstrego piaskowca, kredy i triasu. 

Powierzchnia zwierciadła wód podziemnych w poziomie triasowo - czwartorzędowym po 
zatopieniu kopalni „Konrad" stabilizować się będzie na całym badanym obszarze poniżej po-
wierzchni terenu, nie przewiduje powstawania podtopień terenu. Wynika to także z faktu nie-
wielkich obniżeń terenu związanych z działalnością górniczą byłej kopalni „Konrad", które nie 
przekraczają 1,5 m. i sytuują się na skłonie powierzchni terenu. Najniżej położone obszary 
w rejonie szybu K-I drenowane będą przez znajdujące się w sąsiedztwie cieki powierzchniowe 
zlewni rzeki Bobrzycy. Na stosunki wodne w tym obszarze oddziaływać będzie natomiast 
odkrywkowa kopalnia triasowych wapieni i margli „Podgrodzie". Planuje się tu bowiem dłu-
goletnią eksploatację, w wyniku której rozwinie się rozległa strefa drenażu wód podziemnych. 

Za stan hydrodynamiczny w poziomie wapieni środkowego cechsztynu odpowiadać będzie 
w przyszłości przede wszystkim kopalnia „Lubichów". Dla prowadzenia eksploatacji złoża 
gipsu i anhydrytu niezbędne jest stałe odwadnianie zalegającej nad jego stropem warstwy do-
lomitu kaczawskiego oraz utrzymanie poziomu ciśnień w wapieniach środkowego cechsztynu 
na rzędnej ok. +10 m npm, co odpowiada dawnemu poziomowi eksploatacyjnemu rudy miedzi 
położonemu na głębokości 213 m. Zatopienie kopalni „Konrad" spowoduje wzrost dopływów 
do kopalni „Lubichów" ze strony poziomu wapieni środkowego cechsztynu. Według prognozy 
dopływ ten oszacowano na poziomie około 7 mVmin. przy założeniu poboru wody z ujęcia 
głębinowego AQ. Jednakże z powodu wyłączenia tego ujęcia i zaniechania poboru wody nale-
ży się liczyć z dodatkowym wzrostem dopływów do wyrobisk kopalni „Lubichów" w stosunku 
do prognozy. Obecnie łączny przyrost wody odprowadzanej z kopalni „Lubichów" odpowiada 
wartościom prognozowanym a wyłączenie ujęcia w końcu lipca 2002 r. także nie zaznaczyło 
się zwiększonymi dopływami. 

7. Wnioski 

1. W okresie od stycznia 2001 r. do końca listopada br. w kopalni „Konrad" obserwuje się 
zmienne tempo zatapiania - burzliwe w pierwszym okresie, obecnie ustabilizowane na po-
ziomie 0,1-0,2 m/d. Zwierciadło wody ustali się na wysokości pośredniej ciśnień w wodo-
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nośnej warstwie środkowego cechsztynu i czwartorzędu. W wyrobiskach górniczych i ich 
otoczeniu wytworzy się nowy układ równowagi hydrodynamicznej. 

2. W zatapianej kopalni nastąpiła silna mineralizacja wód wypełniających wyrobiska, zazna-
cza się także je j hydrochemiczne rozwarstwienie w wyniku dopływu do szybu wód słod-
kich z poziomu 240, mających ograniczony kontakt z wyrobiskami. 

3. Zdecydowanie zmienił się także chemizm wód w warstwie wodonośnej. Zjawisko to nie 
znalazło wyjaśnienia, wiąże się prawdopodobnie z wypełnianiem zdrenowanego węglano-
wego ośrodka kawemisto - szczelinowatego przy udziale kontaktu z wodami kopalnianymi 
poprzez spękania górotworu, 

4. Zatapianie kopakii i zaprzestanie zrzutu znaczących ilości wody przemysłowej zaznaczyło 
się w wydatnym obniżeniu debitu w rzece Bobrzycy, który powraca do stanu naturalnego. 
Utrzymuje się natomiast lej depresyjny w wodach podziemnych czwartorzędowego pozio-
mu wodonośnego. 

5. W dalszej perspektywie na warunki hydrodynamiczne w części niecki grodzieckiej będącej 
pod wpływem drenażu kopalni „Konrad" wpływać będzie głębinowa kopalnia anhydrytu 
„Lubichów" oraz odkrywka margli i wapieni „Podgrodzie". Wystąpi tu zatem zjawisko na-
kładania się procesów związanych z zatapianiem kopalni i odtwarzaniem stosunków wod-
nych w zdrenowanych poziomach z oddziaływaniem czynnych zakładów wydobywczych. 
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Mine closure using methods of flooding - experience on the example of 
"Konrad" mine 

Abstract 

The results of "Konrad" mine inundation situated at Old Copper Basin is included in the 
article. During about 2 years of mine inundation the level of mine water rose about 700 m and 
in the water-bearing level about 420 m. There were also serious changes in water chemism, not 
only in mine excavations but also in the water-bearing level. Mine inundation characteristic is 
adequate to the forecast, but there is quicker rate. 

Recenzent: dr inz. Jacek Postawa 
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Nowe rozwiązania techniczne zastosowane do odwadniania zlikwidowa-
nych kopalń zgrupowanych w Centralnym Zakładzie Odwadniania 
Kopalń w Czeladzi 

Słowa kluczowe 

odwadnianie zlikwidowanych kopalń - szyby-studnie głębinowe - nowe techniki - agregaty 
głębinowe - kontenerowe stacje transformatorowo-rozdzielcze - monitoring parametrów 
bezpieczeństwa pracy 

Streszczenie 

Przedstawione w referacie nowe rozwiązania tecłiniczne zastosowane do odwadniania zli-
kwidowanycłi kopalń podziemnycłi, polegające na adaptacji istniejącycłi szybów do pełnienia 
roli studni głębinowycłi oraz zastosowanie do odwadniania pompowych agregatów głębino-
wych zabudowanych w tych szybach na tak dużą skalę nie ma odpowiednika zarówno w roz-
wiązaniach krajowych jak i zagranicznych. 

Nowatorskie rozwiązanie, dotychczas zgromadzone doświadczenia w eksploatacji, złożo-
ność problemu, celowość rozważenia rozwiązań altemat3Avnych oraz deklarowana chęć współ-
pracy ze specjalistami z zewnątrz będą stanowić podstawę do wypracowania optymalnego 
rozwiązania. 

l . Wstęp 

Konieczność zapewnienia ciągłego pompowania wód dopływających do wyrobisk górni-
czych zlikwidowanych kopalń w celu nie dopuszczenia do powstania zagrożenia wodnego dla 
czynnych sąsiednich zakładów górniczych z zatrudnionymi ludźmi na dole, występujące za-
grożenia wodne i gazowe oraz duże koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem odwad-
niania, miały wpływ na wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych skutkujących poprawą 
bezpieczeństwa oraz obniżeniem kosztów. 

Taki model osiągnięto w rejonach odwadniania Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń 
w Czeladzi (CZOK), gdzie dokonano uproszczenia i modernizacji istniejących układów głów-
nego odwadniania polegających na zastąpieniu dotychczas stosowanych systemów odwadnia-
nia stacjonarnego odwadnianiem głębinowym realizowanym za pomocą pompowych agrega-
tów głębinowych zabudowanych w wytypowanych, adaptowanych do tego celu szybach-stud-
niach głębinowych, utrzymujących poziom lustra wody poniżej niebezpiecznych połączeń 
hydraulicznych między sąsiednimi kopalniami [3, 4, 5, 12, 13]. 
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Zastosowanie pompowni głębinowych w rejonach odwadniania „Saturn", „Sosnowiec", 
„Paryż", „Porąbka-Klimontów", „Grodziec", „Katowice", „Niwka-Modrzejów" i „Gliwice" 
pozwala na bieżąco realizować zasadę piętrzenia wody do możliwie najwyższych rzędnych 
przy zachowaniu gwarancji bezpieczeństwa dla kopalń sąsiednich tak, aby wysokość pompo-
wania była jak najmniejsza, a więc i energia potrzebna do pompowania była zminimalizowana. 
Z kolei, ze względu na podniesienie lustra wody i zmniejszenie się lokalnych lejów depresji, 
dopływy wód do poszczególnych szybów - studni głębinowych z czasem maleją, co w konse-
kwencji wpływa na zmniejszenie kosztów pompowania wody na powierzchnię, zwłaszcza 
z tytułu zmniejszania zużycia energii elektrycznej. W celu poprawy warunków bezpieczeństwa 
wyeliminowano przestarzałe urządzenia elektroenergetyczne. Do zasilania urządzeń pompowni 
głębinowych zastosowano kontenerowe stacje transformarowo-rozdzielcze 6/0,5/0,4/0,23 kV 
wyposażone w najnowszej generacji rozdzielnie 6 kV [7". 

Nadzór nad urządzeniami poszczególnych pompowni głębinowych odbywa się z jednej 
centralnej dyspozytorni, w której koncentrowane są wszystkie informacje dotyczące ciągłego 
monitorowania pracy urządzeń pompowni, poziomów lustra wody, składu powietrza atmosfe-
rycznego w szybach - studniach głębinowych itp. [5^. 

Bardzo ważną zaletą przedstawionego rozwiązania (odwadniania głębinowego) jest wyeli-
minowanie przebywania ludzi na dole, przez co możliwe jest całkowite zlikwidowanie kopalń 
przez zatopienie wyrobisk do maksymalnych bezpiecznych rzędnych, poza wybranymi szy-
bami, w których lokalizuje się pompownie głębinowe. 

2. Odwadnianie zlikwidowanych kopalń - sposoby odwadniania 

W celu maksymalnego uproszczenia oraz wyboru optymalnego wariantu odwadniania, 
zarówno pod względem ekonomicznym jak i bezpieczeństwa, w zależności od lokalizacji 
połączeń hydraulicznych, pojemności wyrobisk i górotworu oraz innych uwarunkowań 
technicznych, w kopalniach zlikwidowanych, które weszły w struktury Centralnego Zakładu 
Odwadniania Kopalń w Czeladzi zastosowanie mają następujące sposoby odwadniania [2,3]: 
- prowadzenie odwadniania za pomocą istniejących stacjonarnych układów głównego 

odwadniania np. w rejonach odwadniania „Pstrowski", „Dębieńsko", „Szombierki", „Jan 
Kanty" oraz „Siemianowice", 

- prowadzenie odwadniania za pomocą układów mieszanych tj. z poziomu niższego na po-
ziom pośredni za pomocą agregatów głębinowych oraz z poziomu pośredniego na po-
wierzchnię za pomocą stacjonarnego układu odwadniania np. w rejonie „Saturn", 

- prowadzenie odwadniania za pomocą agregatów głębinowych zabudowanych w szybach 
poniżej rzędnej niebezpiecznego połączenia hydraulicznego z kopalnią sąsiednią np. w re-
jonach: „Paryż", „Sosnowiec", „Porąbka-Klimontów", „Katowice", „Gliwice", „Niwka-
Modrzejów" oraz „Grodziec". 

3. Charakterystyka techniczna przedstawionych rozwiązań 

3.1. Pompownie głębinowe 

Pompownię głębinową stanowi szyb adaptowany na studnię głębinową, w którym zabudo-
wane są pompowe agregaty głębinowe. System odwadniania głębinowego zgodnie z obowią-
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żującymi przepisami [10] powinien zapewniać odprowadzenie najwyższego dobowego do-
pływu wody w czasie nie dłuższym niż 20 godzin. 

Podstawowym elementem pompowni głębinowej jest ciąg pompowy składający się z pom-
powego agregatu głębinowego (pompa głębinowa wraz z silnikiem i kablem zasilającym) 
podwieszonego do rurociągu tłocznego odprowadzającego wodę na powierzchnię, 

W zależności od ilości dopływającej wody, w szybach zabudowane są odpowiednie ilości 
agregatów głębinowych, w tym także rezerwowe. Na powierzchni, oprócz rurociągów odpro-
wadzających wodę zabudowane są; instalacje do zalewania ciągów pompowych, urządzenia 
elektroenergetyczne, systemy monitoringu i kontroli pracy urządzeń pompowni głębinowych, 
kształtowania się poziomu lustra wody itp. 

Tablica 3,1. Zbiorcza charakterystyka techniczna pompowni głębinowych Zakładu CZOK 
Table 3.1. Summary of technical data of deep well pumps applied by CZOK 

Typ 
agregatu 
^ 4 «'l GIYUIIIU-

wego 

Nominalne parametry 
tecłiniczne agregatu 

głębinowego 

Ilość 
zabudo-

Głębo-
kość 
zabu-
dowy 
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gatów 
głębin, 

[m] 

Dyna 
micz 

ny 
poz. 

lustra 
wody 
( H D ) 

[m] 

Staty 
czny 
poz. 

lustra 
wody 
(Hs) 
[m] 

Średni 
dopł. 
wody 
[m^/ 
min] 

Rzędne 
zbiornika 

retencyjnego 

Rzędne 
zbiornika 

awaryjnego Typ 
agregatu 
^ 4 «'l GIYUIIIU-

wego 

Wydaj-
ność 

Q 
[mVmin] 

Wyso-
kość 

podn. 
H 

[m] 

Moc 
silnika 

P 
[kW] 

w d u y u i i 

agrega-
tów 

głębin, 
(rezerw.) 

[szt.; 

Głębo-
kość 
zabu-
dowy 
agre-
gatów 
głębin, 

[m] 

Dyna 
micz 

ny 
poz. 

lustra 
wody 
( H D ) 

[m] 

Staty 
czny 
poz. 

lustra 
wody 
(Hs) 
[m] 

Średni 
dopł. 
wody 
[m^/ 
min] 

Po-
jem-
ność 
[tys. 
m^] 

Czas 
reten-»• 

CJL 

doby 

Po-
jem-
ność 

[tys. 
m^l 

Czas 
reten-• • 

CJL 

doby 

Pompownia głębinowa „Sosnowiec" 

H D M 

6723/10 
7,2 490 820 2 + IR 

419,5 
408 398 10,0 

-149,5+-138,5 -138,5+-I21,0 
H D M 

6723/10 
7,2 490 820 2 + IR 424,9 

429,8 

408 398 10,0 
86,8 6 528,1 36 

Pompownia głębinowa „Paryż" 

P N -

142-5 6,0 300 440 3 + IR 

251,15 
252,9 246 241 13,8 

+25,0-4-28,0 +28,04-+30,0 
P N -

142-5 6,0 300 440 3 + IR 
254,9 
256,4 

246 241 13,8 
479,0 20 319,0 9 

Pom pownia głębinowa „Porąbka-Klimontów" 
D P F -

458/6a 
5,5 500 750 1 + IR* 482,1 480 475 3,8 -195,0+^200.0 -190,0-i-195,0 D P F -

458/6a 
5,5 500 750 1 + IR* 480 475 3,8 

416,0 92 141,0 31 
Pompownia głębinowa „Grodziec" 

PN-
142-5 

6,0 300 440 2R^ 4,8 0,0++40,0 +40,0^+45,0 PN-
142-5 

6,0 300 440 2R^ 4,8 
1691,0 720 692,0 114 

Pompownia głębinowa „Katowice" 

HDM 
' 6723/11 7.0 545 820 1 + IR* 486 484 477,3 5,5 -204,5-5-197,5 -197,5--177,5 HDM 
' 6723/11 7.0 545 820 1 + IR* 484 477,3 5,5 

43,0 5 120,0 14 
Pompownia głębinowa „Niwka-Modrzejów" 

HDM 
6723/11 

8,5 460 900 2-ł-2R 462 460 450 13,3 -212,0+-202,0 -202,0-1-192,0 HDM 
6723/11 

8,5 460 900 2-ł-2R 462 460 450 13,3 
110,0 5.5 110,0 5,5 

Pompownia głębinowa „Gliwice" 

HDM 
6723/11 

7.0 545 820 1 + IR 509,0 506 502 5,8 -270,0-5-266,0 -266,0-5-261,3 HDM 
6723/11 

7.0 545 820 1 + IR 506 502 5,8 
200,0 23 240,0 29 

Pompownia przewałowa „Andrzej" rejon „Saturn" 

123 TV 
2/2 NN 

7,3 40,0 75 3 + 
3R+1R' 

38,0 36 31 14,5 -H35,0++40,0 +40,0-^+45,0 123 TV 
2/2 NN 

7,3 40,0 75 3 + 
3R+1R' 

38,0 36 31 14,5 
600,0 29 615 30 

rezerwa na powierzchni 
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i . 1. L Przystosowanie szybów do pełnienia funlicji studni głębinowych 

Szyby będące pionowymi wyrobiskami górniczymi, które w czynnej kopalni przeznaczone 
były do zjazdu załogi, transportu materiałów, wydobycia oraz pełniły funkcje wentylacyjne 
itp., w przeważającej większości eksploatowane przez wiele lat, wymagały przystosowania do 
pełnienia roli studni głębinowych. Z uwagi na prognozowaną wieloletnią eksploatację szybów 
jako studni głębinowych, dla podjęcia właściwych decyzji odnośnie jego przystosowania, 
przed przystąpieniem do zabudowy agregatów dla każdego z wytypowanych szybów dokonano 
analizy stanu technicznego obudowy szybowej, popartej obliczeniami i badaniami nie niszczą-
cymi obudowy oraz jego wyposażenia z określeniem wpływu agresji wód na obudowę, a także 
pozostawionego w nim zbrojenia. 

Zgodnie z projektami technicznymi pompowni głębinowych: „Sosnowiec", „Paryż", „Po-
rąbka-Klimontów", „Grodziec", „Katowice", „Niwka-Modrzejów", „Gliwice" oraz „Saturn", 
szyby w danych rejonach odwadniania przystosowano do zabudowy ciągów pompowych 
w sposób następujący: 
- szyb na poziomie zrębu zamknięto pomostem głównym roboczym, 

pod pomostem roboczym zabudowano pomost operacyjny, 
- na zrębie szybu zabudowano podpory główne wsporcze składające się z belek nośnych 

wykonanych jako blachownice, 
- na podporach głównych wsporczych zawieszono ciągi pompowe, mocowane w płytach 

klinowych, które podparto na konstrukcjach wsporczych, 
- na górnym poziomie podpór głównych zabudowano blachy pokryciowe stanowiące pode-

sty, z których dokonuje się montażu i demontażu ciągów pompowych, 
- w celu umożliwienia przeprowadzania rewizji szybu w pomostach głównych roboczych 

oraz w pomostach operacyjnych wykonane są przeloty na naczynie wyciągu ratowniczego 
oraz ciągu wentylacyjnego, zabezpieczone klapami. 
Agregaty głębinowe zawieszone są na pionowych ciągach skręconych z 10 m odcinków rur 

wiertniczych DN 244,5 x 10 posadowionych na płytach wsporczych na zrębie szybu. 
Wody dołowe pompowane są agregatami głębinowymi na zrąb szybu a następnie za po-

mocą układu odprowadzenia wody na powierzchni grawitacyjnie zrzucane są kolektorami do 
rzek. Na rurociągach tłocznych mocowane są za pomocą specjalnych uchwytów przewody 
oponowe zasilające agregaty głębinowe oraz przewody sterownicze służące do pomiaru tempe-
ratury silników agregatów głębinowych. 

i . 1.2. Rodzaje agregatów głębinowych użytkowanych w Zakładzie CZOK 

Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi w rejonach, w których prowadzi od-
wadnianie głębinowe użytkuje pompy głębinowe o dwóch rodzajach konstrukcji [1, 6, 13], 
które opierają się na hydraulice: 
- pomp odśrodkowych (radialnych) - są to agregaty głębinowe produkcji firmy RITZ 

typoszeregu HDM i produkcji firmy KSB typu DPF 548/6a, 
- pomp odśrodkowych diagonalnych - są to agregaty głębinowe produkcji firmy PLEUGER 

typu PN-142-5. 
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3.2. Kontenerowe stacje transformatorowo-rozdzielcze [T. 

Do zasilania urządzeń pompowni głębinowych zastosowano kontenerowe stacje transfor-
matorowo-rozdzielcze 6/0,5/0,4/0,23kV z zabudowanymi rozdzielniami SN nowej generacji, 
wyposażonymi w nowoczesne wyłączniki i styczniki próżniowe oraz mikroprocesorowe za-
bezpieczenia elektroenergetyczne grupy SMAZ i MiCOM. W szafie pomiarowo-sterowniczej 
zastosowano komputer sterujący, którego zadaniem jest zbieranie informacji z układu elektro-
energetycznego systemu monitorowania parametrów pracy urządzeń pompowni oraz parame-
trów bezpieczeństwa, w oparciu o które generowane są sygnały wyjściowe dotyczące załącze-
nia i wyłączenia pomp. 

Ponadto zadaniem komputera jest sygnalizowanie stanów awaryjnych pracujących urzą-
dzeń oraz przekazywanie informacji do systemu nadrzędnego oraz na tablicę synoptyczną 
zabudowaną u dyspozytora Zakładu CZOK. 
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Rys. 3.1. Schemat poglądowy pompowni głębinowej 
Fig. 3.1. Pictorial diagram of a deep well pumping station 
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3.3. System monitorowania i sterowania [5]. 

Do sterowania oraz monitorowania pracy urządzeń pompowni głębinowych i parametrów 
bezpieczeństwa zastosowano system typu SMPG [5, 9], który zapewnia: 
- monitoring poziomu zwierciadła wody w szybie - studni głębinowej, realizowany za po-

mocą dwóch czujników (sond hydrostatycznych) o różnych konstrukcjach, 
- monitoring składu powietrza w szybie - studni, w zakresie kontroli O2, CO, CO2 i CH4. 

Stan parametrów bezpieczeństwa oraz parametrów pracy urządzeń pompowni głębinowych 
na bieżąco wizualizowany jest na monitorze komputera przemysłowego - lokalnie na stanowi-
sku obsługi oraz zdalnie na stanowisku dyspozytora Zakładu CZOK. 

Komunikacja prowadzona jest poprzez port szeregowy z modemem telefonicznym lub 
w przypadku awarii z modemem komórkowym. 

4, Technologia pompowania głębinowego 

Mając na uwadze zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, co jest głównym założeniem 
modernizacji układów głównego odwadniania likwidowanych kopalń, Centralny Zakład Od-
wadniania Kopalń opracował harmonogram pracy pompowni głębinowych polegający na tym, 
że w dni powszednie jednocześnie pracują wszystkie agregaty głębinowe w godzinach poza 
szczytami energetycznymi, w których energia elektryczna jest najtańsza, utrzymując poziom 
lustra wody w granicach rzędnych zbiornika retencyjnego, natomiast w święta i dni wolne od 
pracy pompowe agregaty głębinowe pracują w sposób ciągły w celu maksymalnego obniżenia 
poziomu lustra wody. 

5. Podsumowanie i wnioski 

1. Zastosowany w praktyce system odwadniania kopalń podziemnych przy pomocy agrega-
tów głębinowych nie ma odpowiednika zarówno w rozwiązaniach krajowych jak i zagra-
nicznych, dlatego wszystkie spostrzeżenia i uwagi wynikające z eksploatacji mają szcze-
gólne znaczenia dla praktycznej oceny i weryfikacji oraz wypracowania optymalnego roz-
wiązania. 

2. Ze względu na trudny do określenia, ale na pewno bardzo długi czasokres, w którym ko-
nieczne będzie pompowanie wody z dołu kopalń po ich likwidacji w celu niedopuszczenia 
do powstania zagrożenia wodnego dla sąsiednich czynnych zakładów górniczych istnieje 
konieczność dalszej racjonalizacji dotychczasowego sposobu odwadniania, zapewniającego 
zmniejszanie kosztów odwadniania kopalń stanowiących główny składnik ogólnie pono-
szonych kosztów utrzymania, poprzez opracowanie stosownych analiz i dalsze podnoszenie 
poziomów lustra wody w poszczególnych rejonach odwadniania, do rzędnych nie stwarza-
jących zagrożenia wodnego. 

3. System głębinowy, oparty na agregatach głębinowych zainstalowanych w adaptowanych do 
tego celu szybach, wykonany według projektu celowego opracowanego przez AGH Kra-
ców [12], zakładający stopniowe wypełnianie się wodą zrobów, przy jednoczesnej pełnej 
kontroli lustra wody, pozwala na stabilizację poziomu lustra wody na żądanej rzędnej poni-
żej rzędnych niebezpiecznych lub niepewnych połączeń hydraulicznych między kopalniami 
na określony czas, a następnie po zaistnieniu odpowiednich warunków do dalszego natural-
nego piętrzenia się wody. 
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4. Główne walory projektowanego systemu odwadniania to: 
- możliwość likwidacji wszystkich wyrobisk kopalni przez zatopienie za wyjątkiem szy-

bów adaptowanych na studnie głębinowe, 
wyeliminowanie przebywania ludzi na dole, 

- likwidacja zagrożenia pożarowego przez sukcesywne zatapianie zrobów, 
- systematyczne zmniejszanie się dopływów na skutek dopuszczenia do stałego 

kontrolowanego podnoszenia się lustra wody, 
- zminimalizowanie obsługi ograniczonej do nadzoru pompowni pracujących w układzie 

automatycznym, 
- zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych 3-^4-krotnie w stosunku do kosztów ponoszo-

nych przy stacjonarnym systemie głównego odwadniania, 
5. Wśród wad nowego systemu odwadniania wymienić należy przede wszystkim konieczność 

tworzenia olbrzymich zbiorników wodnych, które ze względu na bezpieczeństwo otaczają-
cych kopalń muszą wykazywać się znaczną stabilnością [2, 10, 11, 12, 13]. Wymaga to po-
dejmowania szczególnie rozważnych decyzji zarówno w fazie opracowywania projektu 
zatapiania zrobów, jak i również w fazie realizacji. 

6. Na podstawie dotychczasowych spostrzeżeń, prowadzonych dokumentacji oraz doświad-
czeń w zakresie eksploatacji urządzeń pompowni głębinowych [4, 5, 7], można stwierdzić, 
że: 
- rzeczywiste parametry pracy agregatów głębinowych (wysokość podnoszenia, wydaj-

ność, moc pobierana itp.) wykazywane na stanowiskach monitorowania oraz wynika-
jące z pomiarów prowadzonych przez służby specjalistyczne Zakładu CZOK w okresie 
rozruchu, były zgodne z charakterystykami agregatów, 

- w każdym szybie wytypowanym do pełnienia roli studni głębinowej, mając na uwadze 
między innymi problemy w szybie „Bartosz II" w rejonie „Katowice" związane z wy-
ciąganiem i zabudową sond hydrostatycznych, należy obowiązkowo wyzbroić przedział 
drabinowy, zdemontować rurociągi, kable oraz inne zbędne elementy wyposażenia 
szybu mogące w przyszłości stanowić przeszkodę w trakcie opuszczania czy też wycią-
gania urządzeń, 

- w okresie poprzedzającym zabudowę agregatu głębinowego w wytypowanym szybie 
należy dokonać przez jednostkę specjalistyczną oceny stanu technicznego obudowy 
i zbrojenia tego szybu pod kątem ich wytrzymałości i przydatności. 

- Ustalenia i wnioski wynikające z w/w ekspertyzy powinny stanowić podstawę do 
określenia zakresu napraw i wzmocnienia obudowy szybu oraz ewentualnego wyzbro-
jenia zużytych i skorodowanych elementów zbrojenia szybu, 

- przeprowadzone kontrole obudowy szybu za pomocą urządzenia do kontroli szybów 
i wyposażenia (kamery przemysłowej) potwierdziły zasadność wykorzystania tych 
urządzeń. Ponadto ważnym elementem tych kontroli jest dokumentacja wizualna, która 
w przyszłości może być przydatna do określenia zmian w obudowie szybu, 

- bardzo ważnym elementem pompowni głębinowych mającym decydujący wpływ na 
bezpieczeństwo jest system monitorowania pracy urządzeń pompowni głębinowych. 
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że bardzo słuszną decyzją była decyzja o 
zabudowie do kontroli poziomu lustra wody 2-ch uzupełniających się czujników o 
różnych konstrukcjach. Układ taki pozwala na precyzyjny odczyt poziomu lustra wody 
oraz umożliwia wzajemną rezerwację czujników tak ważnego parametru. 
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- poziom maksymakiy pompowania wody winien uwzględniać rezerwę pojemności, 
umożliwiającą zmagazynowanie dopływu wody w czasie przewidywanej najdłuższej 
awarii urządzeń odwadniających lub ich wymiany tak, aby poziom lustra wody w szy-
bie nie przekroczył poziomu dopuszczalnego, 

- zainstalowany system kontroli parametrów stężeń gazów w powietrzu w szybach stud-
niach ~ głębinowych działa w sposób zawodny. Mając na uwadze wynikające z tego za-
grożenia, w rejonie każdego z szybów wyznaczono „Strefę zagrożenia" wraz z urządze-
niem świetlnym sygnalizującym zniżkę ciśnienia barometrycznego, tj. strefę ostrzega-
jącą pracowników obsługujących i wykonujących prace przy urządzeniach pompowni 
głębinowych. W strefie tej należy zachować szczególne środki ostrożności z uwagi na 
możliwość wystąpienia zagrożenia z tytułu przekroczenia dopuszczalnych stężeń gazów 
w powietrzu szkodliwych dla zdrowia. Ponadto w związku z koniecznością wykonywa-
nia kontroli urządzeń zabudowanych w szybach takich jak pomosty robocze, pomosty 
operacyjne oraz wykonywania prac z pomostów operacyjnych np. przy wymianie czuj-
ników poziomu lustra wody zostały opracowane szczegółowe instrukcje wykonywania 
w/w czynności. Warunkiem niezbędnym przy wykonywaniu kontroli i prac na pomo-
stach operacyjnych jest konieczność stosowania przenośnych urządzeń do ciągłego po-
miaru składu powietrza typu: TOX - CO2, TOX - CO, OXG - O2 oraz wskaźnika za-
wartości 02i CO2 W powietrzu kopalnianym. 

7. W zakresie doboru agregatów głębinowych, unifikacji maszyn i sprzętu a także jego 
rezerwacji należy zwracać uwagę aby dobrane urządzenia: 
- umożliwiały odprowadzenie najwyższego dobowego dopływu wody w czasie nie 

dłuższym niż 20 godzin [10], 
- były zunifikowane, zwłaszcza w zakresie stosowanych agregatów pompowych i urzą-

dzeń towarzyszących (rurociągów, kabli, systemów monitoringu wraz z osprzętem itp.). 
Ponadto na podstawie dotychczasowych doświadczeń uważa się, że rezerwowe agregaty 

głębinowe powinny być zabudowane w szybach a nie składowane w magazynach. Pozwoli 
to na poprawę ekonomiki pompowania, a więc wpłynie na obniżenie kosztów z tytułu zu-
życia energii elektrycznej pobranej w godzinach szczytów energetycznych. 

8. Bardzo ważnym warunkiem do spełnienia na etapie zakupu agregatów głębinowych jest 
wykonanie właściwej ekspertyzy chemicznej wody dołowej dopływającej do danej pom-
powni głębinowej. Wiąże się to z koniecznością zastosowania agregatów pompowych wy-
konanych z odpowiednich materiałów i przystosowanych do pompowania wody o określo-
nym składzie chemicznym oraz zawartości zawiesiny. Warunek ten nie został spełniony 
przy doborze agregatów dla pompowni „Gliwice", w której od czerwca 2000 roku wymie-
niono czterokrotnie agregat głębinowy. Także w pompowni głębinowej „Paryż" pompowe 
agregaty głębinowe posiadają zaniżoną wydajność oraz występuje nadmierny wzrost tem-
peratury silników uniemożliwiający ich ciągłą pracę, co może być spowodowane odkłada-
niem się na powierzchniach osadów wytrącanych z pompowanej wody. 
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New technical solutions applied for drainage of closed mines covered by 
the Central Department of Mine Drainage (CZOK) in Czeladź 

Abstract 

The new technical solutions applied for drainage of closed underground mines presented in 
:he paper, which depends on the adaptation of existing shafts to serve as deep wells and on 
ipplying for drainage purposes deep well pumping engines built into such shafts, is beyond 
:ompare with respect to both Polish and foreign solutions. 
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The innovatory solution, the experience in its operation collected hitherto, the complexity 
of the problem, the necessity of considering alternative solutions and the declared willingness 
to cooperate with specialists from outside will become a base for working out an optimum 
solution. 

Recenzent: dr inz. Jacek Postawa 
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Nowe rozwiązania odstawy międzypoziomowej środkiem obniżenia 
kosztów wydobycia w KWK „Jankowice" 

Słowa kluczowe 

odstawa miądzypoziomowa - regulacja częstotliwościowa prędkości - przenośnik 
wzłioszcicy krzywoliniowy - koszty eksploatacji 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono sposób w jaki rozwiązano problem transportu urobku z nowego 
poziomu wydobywczego w KWK „Jankowice". Artykuł zawiera w swej treści sposób budowy 
nowoczesnej odstawy międzypoziomowej z wykorzystaniem jednego przenośnika taśmowego, 
wznoszącego, krzywoliniowego typu Bogda 1400 o zmiennej prędkości - zależnej od obciąże-
nia, oraz doświadczenia z jego eksploatacji. 

1. Wprowadzenie 

Budowa kopalni „Jankowice" (pierwotna nazwa „Szyby Bliichera") rozpoczęto w roku 
1913, zaś do wstępnej eksploatacji przekazano j ą 3 lata później. Do końca II wojny światowej 

jej zdolność wykorzystywana była koniunkturalna. W okresie tym złoże udostępnione było na 
poz. 100 m, 165 m i 250 m a eksploatacja prowadzono wyłącznie w pokładach grupy 500. 
Wiatach 1976-1984 przystąpiono do rozbudowy kopalni. Zgłębiono szyby nr 5a (wentyla-
cyjny), 6 (materiałowo-zjazdowy), 7 (wydobywczy-skip), rozbudowano poziomy wydobywcze 
250 m i 400 m oraz kompleks obiektów powierzchniowych. Dzięki podjętym działaniom wy-
dobycie dobowe w kolejnych latach wzrastało osiągając najwyższą średnioroczną wartość 18 
159 t/d w roku 1988. Kolejne lata, związane z kryzysem a następnie transformacją gospodarczą 
kraju charakteryzują się spadkiem wydobycia netto; związane to było również z modernizacja 
zakładu przeróbczego, która miała na celu poprawę jakości węgla handlowego. Obecnie -
w 2002 r. - zdolność produkcyjna kopalni limitowana jest głównie zdolnością produkcyjna 
frontu eksploatacyjnego i wynosi około 16 tys. t/d. 

2. Problem transportu w KWK „Jankowice 55 

Problem transportu urobku w KWK „Jankowice" został zdefiniowany pod koniec lat 70-
tych. W trakcie budowy poz. 400 m, który był zaprojektowany dla przewozu urobku 
w pięciotonowych wozach typu „Granby", kierownictwo kopalni podjęło decyzję, głównie ze 
względu na wypiętrzenie spągu o zmianie transportu kołowego na odstawę taśmową. Podsta-
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wowym środkiem transportu urobku stały się przenośniki taśmowe typu Gwarek 1200, 
a później Gwarek 1400. Przyszłość, a wraz z nią rozwój kopalni, pokazała że transport taś-
mowy pod wieloma względami jest lepszy od transportu kołowego (wydajność, gabaryty itp.). 
Rezygnacja z kopalnianej kolei podziemnej jako środka odstawy urobku na poziomach wydo-
bywczych na rzecz przenośników taśmowych zdeterminowała model kopalni w zakresie pro-
jektowania zarówno struktury pionowej jak i poziomej. 

szyb 1 szyb 8 szyb 4 

poz. 700m 

poz. 1000m 

Rys. 2.1. Model docelowy KWK „Jankowice" 
Fig. 2.1. The target model of Jankowice Coal mine 

Na poziomie 400 m istniały dwie główne nitki transportu taśmowego (północna i połu-
dniowa) oparte na przenośnikach typu Gwarek 1400. Cały urobek z eksploatowanych ścian 
transportowany był za pomocą tej odstawy na system czterech zbiorników wyrównawczych 
i urządzeń przyszybowych szybu skipowego nr 7. 
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Odstawa z poziomu 565 m na poziom 400 m 

Przenośnik BOGDA długość- 1070 m 

Odstawa na poziomie 565 m 

1 Gwarek 1400 długość- 1092m m o c - 4 x 100 kW 

1 II Gwarek 1400 długość- 615 m moc • 2 X 200 kW i 

' 11 Gwarek 1400 

IV Gwarek 1400 

długość - 750 m 

długość- 1000 m 

moc - 2 X 250 kW i 

moc - 2 X 250 kW 

V Gwarek 1400 długość - 860 m moc - 4 X 90 kW 

ODSTAWA NA POZIOMIE 565 m 

nr 1 oojflmność m' 

zb l^ I kn rS ipojernność 1000m^ 
I nr 3d'pojemność 1000 m' 
nr 5 pojemność 1500 m* 

zbiornik nr 3 

Przenośnik 
zgrzebłowy 8^1772 

zbiornik nr 3a 

Zbiorniki 

Odstawa na poziomie 400 m 

0 Gwarek 1400 długość - 52 m moc - 2 X 90 kW 
1 Gwarek 1400 długość - 93 m moc - 2 X 90 kW 

li Gwarek 1400 dłuflość - 72 m moc - 2 X 90 kW 
III Gwarek 1400 długość- 566m moc - 4 X 90 kW 
IV Gwarek 1400 długość • 624 m moc - 4 X 90 kW 
V Gwarek 1400 długość- 625 m moc - 4 X 90 kW 
V! Gwarek 1400 długość - 869 m moc - 4 X X kW 

VII Gwarek 1400 długość - 654 m moc - 4 X 90 kW 
VIII Gwarek 1400 długość - 557 m moc - 4 X 90 kW 

Rys. 22. Odstawa Główna KWK „Jankowice'' (planowana od 4 listopada 2002 r ) 
Fig, 2.2. The main conveyor belt system at Jankowice Coal mine (planed from 4 of November 2002) 

Zbrornik retencyjny poziom^ 
na poziomie 700 m 
Pojemnoft^ 10^0 m ^ ^ 

Odstawa z poziomu 565 m na poziom 400 m 
I i 

Pizenośnik BOGDA długość • 1070 m moc - 4 x 355 kW 

Odstawa na poziomie 565 m zbiofrńk nr 

zUofnik 9\f 3 
PfZenoSnik 

zgrzebłowy B-1772 

Zt>iorniki 

1 Qwarek 1400 długość - 1092 m- m o c - 4 x 1 0 0 k W 

l( Gwarek 1400 długość - 6 1 5 m | m o c - 2 X 200 kW 

III Gwarek 1400 
i 
długość - 750 m m o c - 2 X 250 kW 

IV Gwarek 1400 • dh jgodć- 1000 m m o c - 2 X 250 kW 

V Gwarek 1400 d ługość - 86Qm- moc-4 x 90 kW 

flrl Doiemnoî  235 m' 
nr3 pofamnoić 1000 m' 
nr3a 
nr 5 

r>o(emnoA£ 1000 m' 
po|emno6ć 1500 m* 

Odstawa na poziomie 400 m 

g Gv^rek 1^00 I dtugośd- 52 m l m p r ^ 2 x J O kw" 
I Gwarek 1400 

II Gwarek 1400 
^ługośćj^ 9 3 m 
długość - 72 m 

m o c j 2 X 90 I 
m o c - 2 x 0 O k W 

ODSTAWA NA POZIOMIE 565 m 

^ Odstawa na poziomie 400 m 

^ Odstawa z pozromu 565 m na poziom 400 m 

^ Odstawa na poziomie 565 m 

^ Odstawa planowana do zabudów/ 

Rys. 2.3. Odstawa Główna KWK „Jankowice" (model docelowy odstawy na poziomie 565 m) 
Fig. 2.3. The target scheme of the main conveyor system at Jankowice Coal mine on the level 565 m 
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szyb 7 szyb 8 

Rys. 2 4 . Docelowy schemat odstawy urobku w KWK „Jankowice" 
Fig. 2.4. The target scheme of the main conveyor system at Jankowice Coal mine 

Na początku lat 90. w KWK „Jankowice" wprowadzono po raz pierwszy rozwiązanie pole-
gające na transporcie urobku z poziomu 565 m drogami pochyłymi za pomocą czterech prze-
nośników taśmowych na istniejącą odstawę główną kopalni na poziomie 400 m. Urobek 
z eksploatowanych ścian poniżej poziomu 400 m był sprowadzany na poziom 565 m za po-
mocą odstawy oddziałowej i dalej systemem przenośników wznoszących (Gwarek 1400) na 
istniejącą odstawę główną na poziomie 400 m. Dzięki temu rozwiązaniu kopalnia mogła zre-
zygnować z kosztownego i czasochłonnego przystosowania podszybia szybu wydobywczego 
na poziomie 565 m wykorzystując istniejący i dobrze rozwinięty system zbiorników wyrów-
nawczych na poziomie 400 m. Odstawa międzypoziomowa miała długość 800 m i była oparta 
na czterech przenośnikach typu gwarek 1400. Wydajność maksymalna tego węzła transporto-
wego wynosiła około 2000 t/godz. Odstawa ta istniała do roku 1999 i była swego rodzaju „po-
lem doświadczalnym" dla kadry inżynieryjno-technicznej kopalni w zakresie prowadzenia 
przenośnikami taśmowymi odstawy głównej z poziomu niższego na poziom wyższy, 

W roku 1998 w kopalni podjęto decyzję o budowie ostatecznej odstawy urobku z poziomu 
565 m na poziom 400 m z użyciem jednego przenośnika taśmowego w zamian rezygnując 
z pogłębiania szybu wydobywczego. Nowa nitka transportu międzypoziomowego miała zastą-
pić mocno wyeksploatowaną odstawę w przekopie wznoszącym. Przed podjęciem tej decyzji 
przeprowadzono szereg analiz techniczno-ekonomicznych oceniających zasadność przyjętych 
rozwiązań, które potwierdziły zarówno od strony technicznej jak i ekonomicznej słuszność 
przyjętych koncepcji. 
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3. Analiza kosztów nowego rozwiązania transportu 

W tablicy 3.1 przedstawiono zestawienie kosztów przystosowania szybu skipowego nr 7 do 
ciągnienia urobku z poziomu 565 m (w miejsce aktualnego ciągnienia z poziomu 400 m) 
a wykonaniem odstawy urobku jednym przenośnikiem w upadowej transportowej z poziomu 
565 m. 

TabUca 3.1. Zestawienie kosztów przystosowania szybu nr 7 do ciągnienia z poziomu 565 m 
Table 3.1. Cost breakdown for adapting output shaft 7 to hoisting from level 565 m 

L.p. Rodzaje robót i zakupów Koszt [zł] (*) 
I. Roboty górnicze w rejonie szybu: 20 500 000,00 

wykonanie podszybia (kieszenie skipowe, komory zbiornika 2 x 1000 m3, 
wyrobiska przyszybowe roboty górnicze oraz wyposażenie 20 500 000,00 

II. Roboty specjalistyczne w szybie: 10 020 000,00 
czyszczenie rury szybowej 2 310 000,00 
zbrojenie szybu oraz wyposażenie rząpia 4 560 000,00 
czyszczenie rząpia na poziomie 565 m 300 000,00 
odwodnienie rząpia 350 000,00 

modernizacja maszyny wyciągowej z wymianą lin 2 500 000,00 
III. Roboty górnicze na poziomie 565 m 2 663 000,00 

drążenie wyrobisk górniczych na poziomie 565 m 2 663 000,00 

IV. Zakupy 2 000 000,00 

przenośnik taśmowy 2 000 000,00 
V. Robocizna ł02 000,00 

montaż przenośnika nr 1 66 000,00 

montaż przenośnika nr 2 36 000,00 
Koszt całkowity wersji 1(K\V1) 35 285 000,00 

(*) ceny obowiązujące w roku 1998 

Tablica 3.2. Zestawienie kosztów wykonania odstawy urobku jednym przenośnikiem w upadowej 
transportowej z poziomu 565 m 

Table 3.2. Cost dreakdown for building the belt conveyor in the drift from level 565 m 

L.p. Rodzaje robót i zakupów Koszt [zł] (*) 

i. Roboty górnicze w rejonie szybu 0,00 

II. Roboty specjalistyczne w szybie 0,00 

III. Roboty górnicze na poziomie 565 m 0,00 

IV, Zakupy: 9 380 000,00 

przenośnik taśmowy Bogda 1400 9 380 000,00 

V. Robocizna: 78 000,00 

montaż przenośnika nr 1 78 000,00 

Koszt całkowity wersji l(Kw2) 9 458 000,00 

(*) ceny obowiązujące w roku 1998 
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Porównanie kosztów wykonania w wersji 1 i w wersji 2: 

Kw] = 35 285 000,00 
Kw2 = 9 458 000,00 

Kc = KW2 - Kwi = - 25 827 000,00 

Z przedstawionego porównania kosztów: tj. przystosowania szybu nr 7 do ciągnienia 
urobku z poziomu 565 m (tab. 3.1) oraz odstawy urobku jednym przenośnikiem taśmowym 
typu B-1400 (tab. 3.2) wynika, iż koszt przystosowania szybu nr 7 do ciągnienia urobku z po-
ziomu 565 m jest rozwiązaniem ponad 3,7 razy droższym od rozwiązania alternatywnego pole-
gającego na zastosowaniu przenośnika taśmowego. Różnica kosztów wynosi ponad 25 min zł 
na korzyść rozwiązania z zastosowaniem jednego przenośnika. Należy więc stwierdzić, iż 
przyjęte przez kopalnię rozwiązanie jest ekonomicznie uzasadnione. 

4, Parametry techniczne nowej koncepcji odstawy 

Podstawowym elementem nowej odstawy miał być przenośnik taśmowy typu B-1400 
0 mocy napędu 4x355 kW, szerokości taśmy 1400 i prędkości transportowej urobku do 
3,8 m/s. Kopalnia postanowiła zabudować taki przenośnik w wyrobisku nacłiylonym i zała-
manym w płaszczyźnie poziomej, gdyż było to jedyne wyrobisko łączące poz. 565 m i 400 m, 
które ze względu na nacłiylenie nadawało się do zabudowy przenośnika taśmowego. Zdecydo-
wano się na takie rozwiązanie głównie ze względów oszczędnościowych. Jedyną niedogodno-
ścią była nieprostolinijność wyrobiska i chcąc wykonać odstawę opartą na jednym przenośniku 
należało zabudować w tym wyrobisku przenośnik wznoszący krzywoliniowy przestrzennie 
załamany. W związku z tym przenośnik ten miał spełniać następujące warunki: 
- transport całego dobowego wydobycia kopalni wynoszące około 24 tys. t/d przy wydajno-

ści maksymalnej wynoszącej 2000 t/godz.; 
- prędkość transportowa urobku od 0,5 do 3,15 m/s; 
- pokonywać różnicę wysokości wynoszącą 165 m przy nachyleniu trasy 9°50'; 
- pokonywać zakręt w płaszczyźnie poziomej ok. 5°. 

Dla tak postawionych warunków techniczno-ruchowych Zakłady Naprawcze S.A. Rybnik 
1 firma CITO z Piotrkowa Trybunalskiego zaprojektowały przenośnik taśmowy nowej genera-
cji typu BOGDA-1400 o szerokości taśmy 1400 mm i mocy napędów 4x355 kW (tab. 4.1). 
Jest to przenośnik przestrzennie załamany tj. występują zakręty zarówno w płaszczyźnie po-
ziomej jak i pionowej. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne przenośnika są bardzo nowa-
torskie. 
Przenośnik ten z racji swego znaczenia dla kopalni jest „przenośnikiem strategicznym" gdyż 
w przyszłości dowiązane zostaną do niego odstawy główne z niższych poziomów i w zasadzie 
do końca istnienia kopalni przenośnik ten będzie przedłużeniem szybu wydobywczego do 
poziomu 565 m. 

Dotychczasowa ocena pracy przenośnika taśmowego typu BOGDA 1400 zainstalowanego 
w KWK , Jankowice" wynika z obserwacji ruchowych, oraz z analiz przeprowadzonych przez 
kadrę inżynieryjno-techniczną w trakcie eksploatacji. 

Uruchomienie przenośnika Bogda 1400, po próbnych rozruchach nastąpiło 14.09.2000 r. 
W roku 2001 przetransportowano nim średnio około 10 tys. ton na dobę, natomiast w roku 
bieżącym transportuje się Bogda około 6,5 tys. ton na dobę. 
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Napęd przenośnika stanowią cztery silniki o mocy 355 kW każdy. Sumaryczna moc napędu 
wynosi 1,22 MW. Tak duża moc napędu nie była do tej pory spotykana w przenośnikach gór-
nictwa podziemnego. Do zasilania silników zastosowano prądowe przemienniki częstotliwości 
typu PPC 2/3. Dzięki zastosowaniu prądowych przemietmików częstotliwości możliwy jest 
płynny rozruch przenośnika od O do 3,15 m/s oraz płynna regulacja prędkości w zakresie 1,1 
do 3,15 m/s ze stałym przyśpieszeniem, opóźnieniem 0,1 m/s^. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
w znacznym stopniu udało się ograniczyć udary prądów rozruchowych. Dodatkowo płynny 
rozruch jaki i płynna zmiana prędkości ma istotny wpływ na trwałość części mechanicznych 
przenośnika takich jak: bębny, krążniki, jak i samą taśmę. Ma to istotny wymiar finansowy 
z racji dłuższej żywotności części ruchowych przenośnika. 

Algorytm pracy przenośnika został opracowany tak, aby jego prędkość była uzależniona od 
ilości urobku transportowanego przez przenośnik zsypujący. Pomiar wielkości nadawy nadzo-
ruje sterownik za pomocą dwóch czujników ultradźwiękowych mierzących wielkość pryzmy 
urobku. Celem opracowanego układu jest taka regulacja prędkości przenośnika, aby jego zasyp 
był równomierny na całej długości. Pozwoli to w efekcie na magazynowanie węgla na taśmo-
ciągu. Dostosowanie prędkości przenośnika do wielkości nadawy ma istotny wpływ na 
oszczędność energii elektrycznej a tym samym zmniejszenie kosztów eksploatacji. 

Tablica 4.1. Dane techniczne przenośnika Bogda 1400 
Table 4.1. Technical specification of belt conveyor Bogda 1400 

Długość [m] 1070 

Wydajność 2000 

Nachylenie trasy ["] 9^50' 

Wysokość podnoszenia [m' 165 

Załamanie, w płaszczyźnie poziomej n 5° 

Moc [kW] 4 x 3 5 5 

Napięcie [V] 1000 

Przekładnie PREINFALK 

Hamulce Szczękowe - ZRHT 5 

Średnice bębnów - $ [mm] 

Wys ięgn ik -1250 
Napęd - 1000 

Zwrotnia - 800 
P ę t l i c a - 8 0 0 

Zestawy krąźnikowe górne [szt] 851 

Krążniki górne [typ] 4) 133 X 530 

Zestawy krąźnikowe dolne [szt] 378 

Krążniki dolne [typ] 4) 133 x 750 

Taśma [typ] GTP ST 3150 - KIT Stomil Wolbrom 

Ilość pc^ączeń szt] 15 

Siła napięcia taśmy [kN] 40 

Zakres wybierania taśmy [ m ] 10 
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Tablica 4.2. Zestawienie wyników zużycia energii przez przenośnik Bogda 1400 
podczas jazdy z prędkością regulowaną i ustaloną (3 m/s) 

Table 4.2. Comparison of unregulated end regulated belt drives - power consumption 

Rodzaj pracy Średnie zużycie energii 
na jedn. wydobycia [kWh/t] 

Praca z prędkością regulowaną [1-3 m/s] 1,44 

Praca z prędkością zadaną [3 m/s] 1,98 

Różnica 0,54 

Zysk energii wynosi 0,54 kWh na jednej tonie transportowanego urobku, przenośnik 
w 2001 roku przetransportował około 2,5 min ton urobku. Cena 1 MWłi wynosiła 177,09 z ł . 

Obliczenie oszczędności energii: 

2 500 000 [t] X 0,56 [kWh/t] = 1 400 000 [kWh 

Średnia cena 1 kWh w roku 2001 wynosiła 0,17709 zł. 
Oszczędność w zł wyniosła: 

1 400 000 [kWłi] X 0,17709 [zł/kWh] = 247 926 zł 

Z tytułu eksploatacji tego przenośnika kopalnia zaoszczędziła w roku 2001 ok. 250 tys. zł, 
Z racji bardzo dużej mocy napędu i związanych z tym znacznych napięć występujących 
w taśmie producent zalecił zastosowanie taśmy z linkami stalowymi typu GTP ST 3150. Taś-
ma ta charakteryzuje się dużą wytrzymałością i odpornością na zerwania. Zastosowanie tego 
typu taśmy było konieczne ze względu na znaczne siły zrywające, występujące przy maksy-
malnym obciążeniu. 

Podsumowanie 

W niedalekiej przyszłości kopalnia planuje uruchomienie odstawy urobku z poziomu 700 
m na poziom 565 m. Jako urządzenie odstawy międzypoziomowej planuje się wykorzystać 
przenośnik o podobnych parametrach. 

Docelowy model kopalni dzięki tym rozwiązaniom oparty jest m. in. na rezygnacji 
z pogłębiania szybu v^dobywczego. Do końca żywotności kopalni, która obejmuje eksploata-
cję do głębokości 1000 m urobek transportowany będzie drogami pochyłymi na poz. 400 m. 
Pozwoli to na uniknięcie ogromnych inwestycji górniczych, które w klasycznym układzie 
wymagałyby pogłębiania czynnego szybu wydobywczego o około 600 m i wykonania pod-
szybi wraz z niezbędną infrastrukturą na czterech poziomach tj. 565, 700, 850 i 1000 m. Byłby 
to ciągły proces inwestycyjny i prawdopodobnie zawsze spóźniony, gdyż żywotność kopalni 
określa się na około 40 lat. 

Szacuje się, że uniknięcie pogłębiania szybu wydobywczego o około 600 m i budowy czte-
rech podszybi skipowych pozwoli na zaoszczędzenie nakładów inwestycyjnych rzędu 
100 min. zł. 
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The new conveyor belt solution between levels for reducing output costs at 
Jankowice Coal Mine 

Abstract 

The new conveyor belt solution for coal transportation from new output level at Jankowice 
Coal mine is described. The incline curve conveyor belt was equipped with a volume - opti-
mising speed control drives. Essential advantages of this solution are this saving of invest-
ments, energy and manpower. The defined torque application avoids dynamic overloads. 
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Możliwości zwiększenia wychodu grubego sortymentu urobku w procesie 
urabiania węgla kombajnem ścianowym 

Słowa kluczowe 

sortyment urobku - kompleks ścianowy - kombajn ścianowy ~ frezujący organ ślimakowy 

Streszczenie 

Uzyskanie dodatniej akumulacji w procesie podziemnej eksploatacji węgla kamiennego 
zależy od wielu czynników, z których wyposażenie techniczne ściany jest czynnikiem 
decydującym. Wyposażenie techniczne ściany określa wielkość wydobycia dobowego oraz 
wartość wymaganych do poniesienia nakładów finansowych. Dlatego ważnym jest prawidłowy 
dobór poszczególnych maszyn i urządzeń tak, by w efekcie uzyskać zakładaną wydajność 
i jakość urobionego węgla. Szczególnie jakość urabianego węgla mierzona ilością grubego 
sortymentu (d > 20 mm) zależy od prawidłowego doboru parametrów frezującego organu 
ślimakowego. Parametry te zależą głównie od własności urabianego węgla i parametrów 
ruchowych maszyny urabiającej, przenośnika ścianowego oraz obudowy. 

1. Wprowadzenie 

Czynnik ekonomiczny, jakim jest obniżenie kosztów wydobycia węgla, zmusza polskie ko-
palnie do zmniejszenia liczby ścian i uzyskanie z pozostałych podobnej wydajności. Sytuacja 
taka powoduje dużą koncentrację wydobycia w jednej ścianie i wymaga zastosowania odpo-
wiednich maszyn i urządzeń, pozwalających na znaczny wzrost wydajności. Zastosowanie 
odpowiedniego zestawu maszyn (kombajn, przenośnik, obudowa) jest podstawowym warun-
kiem wzrostu koncentracji wydobycia. 

Wzrostowi wydobycia powinna towarzyszyć troska o jakość wydobywanego węgla czyli 
maksymalnemu udziałowi w urobki ziaren powyżej 20 mm. Wynika to z czynnika ekonomicz-
nego i bezpieczeństwa pracy. Jeżeli przyjąć, że cena jednej tony węgla drobnego (miału) wy-
nosi jeden, to cena zbytu tony węgla grubego (orzech, kęsy) jest trzykrotnie większa. Ma to 
decydujący wpływ na akumulację kopalni, gdyż udział odbiorców węgla grubego jest obecnie 
jeszcze znaczny. 

Drugim elementem obniżającym koszt wydobycia węgla jest zmniejszenie energochłonno-
ści urabiania przy pozyskiwaniu maksymalnej ilości grubego ziarna oraz obniżenie nakładów 
ia walkę z pyłem węglowym. W tym ostatnim przypadku gospodarka wodna w kopalni jest 
-ównież mniej narażona na zanieczyszczynie drobnymi frakcjami węgla. 
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Mniejsza iłość drobnych frakcji w urobku znakomicie poprawia komfort pracy załogi i nie 
naraża ją na takie niebezpieczeństwa jak w sytuacji odwrotnej. 

Mając to wszystko na uwadze, celowym jest podjęcie działań pozwalających na zwiększe-
nie udziału ziaren grubych w wydobywanym urobku. Jednocześnie należy podkreślić, że dzia-
łania te nie wymagają większych nakładów finansowych lecz większej stanowczości i konsek-
wencji w realizacji zamierzonego celu. 

Miejscami gdzie może i najczęściej występuje degradacja urobku (kruszenie) to cały ciąg 
transportowy oraz wyrobiska eksploatacyjne (ściana). W przypadku transportu węgla z wyro-
biska eksploatacyjnego do zakładu przeróbczego kruszenie urobku szczególnie nasila się 
w miejscach załadunku i wyładunku (przenośniki, wozy, zasobniki, skipy). Dlatego ważnym 
jest stosowanie takich konstrukcji, które zapewniają minimalne kruszenie urobku. 

Jak łatwo zauważyć istniejące rozwiązania, które są w posiadaniu producentów i użytkow-
ników powinny spełniać te warunki, gdyby były konsekwentnie i prawidłowo stosowane. Jed-
nak cały wysiłek pójdzie na darmo gdy w miejscu wybierania węgla (ściana) będzie on nad-
miernie rozdrabniany. Można powiedzieć, że źródłem sukcesu jest taka eksploatacja ściany, 
która w procesie urabiania pozwala uzyskać maksymalną ilość ziaren grubych przy występują-
cych w tym wyrobisku warunkach górniczo-geologicznych. 

Do cz>'nnikóv»', które należy znać by osiągnąć zamJerzony cel jakim jest wzrost wychodu 
grubego sortymentu węgla zalicza się: 
- określenie budowy węgla, szczególnie pod kątem jego kruszalności, 
- prawidłowy dobór parametrów ruchowych maszyn i urządzeń kompleksu ścianowego, 
- prawidłowy dobór fi-ezujących organów ślimakowych. 

Wymienione wyżej czynniki decydują pośrednio lub bezpośrednio o jakości urobku pow-
stałego w czasie eksploatacji wyrobiska ścianowego. 

2. Budowa węgla 

Budowę węgia zalegającego w pokładzie i poddanego następnie procesowi wybierania opi-
sać można wieloma parametrami. Jednak oceniając węgiel od strony jego własności do krusze-
nia koniecznym jest określenie następujących parametrów [Krauze 2000]: 
- wskaźnika skrawalności A, 
- kąta bocznego rozkruszania \|/, 
- wskaźnika zwięzłości/, 
- wytrzymałości na ściskanie Rc, 
- ilości i rodzaju płaszczyzn łupliwości i osłabionej spójności. 

Powyższe parametry ważne i cenne są również dla określenia parametrów kombajnu ścia-
nowego i frezujących organów ślimakowych. Dlatego tak ważnym jest, przed przystąpieniem 
do jakichkolwiek czynności związanych z wyposażeniem technicznym ściany, wyznaczenie na 
drodze empirycznej i zgodnie z obowiązującymi procedurami badawczymi wymienionych 
wyżej parametrów [Krauze 2000". 

Oczywiście na podstawie tych parametrów można określić kruszalność węgla i ocenić 
możliwość uzyskania większej ilości ziaren grubych [Krauze 1994, Krauze 1995, Krauze 
2000]. 
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3. Dobór parametrów ruchowych maszyn i urządzeń kompleksu ścianowego 

Zestaw maszyn i urządzeń służący do mechanicznego urabiania węgla systemem ściano-
wym, nazywany kompleksem ścianowym, składa się głównie z trzech podstawowych maszyn, 
pozwalających na urabianie i transport urobku oraz na zabezpieczenie wyrobiska. Odpowiedni 
dobór maszyny urabiającej (kombajn ścianowy, strug), środków transportu (przenośnik ścia-
nowy, podścianowy) i obudowy (podporowe, osłonowe, osłonowo-podporowe), umożliwia 
uzyskanie założonego wydobycia (wydobycia dobowego) zgodnego z życzeniem użytkownika, 
czyli kopalni. Mając powyższe na uwadze można stwierdzić, że dobór maszyn i urządzeń 
kompleksu ścianowego polega na zestawieniu tych urządzeń tak, by przy uwzględnieniu wa-
runków górniczo-geologicznych i organizacyjnych otrzymać założone wydobycie przy mini-
malnych kosztach własnych. 

Szczególnie ważnym jest w tym przypadku wybór maszyny urabiającej zapoczątkowującej 
proces wydobycia węgla w ścianie. Maszyna urabiająca musi spełnić kryterium założonego 
wydobycia przy uwzględnieniu warunków panujących w wyrobisku ścianowym. Powyższe 
zagadnienie sprowadza się do określenia parametrów ruchowych i energetycznych oraz wy-
miarów zewnętrznych maszyny urabiającej, spełniających oczekiwania użytkownika. Dotyczy 
to w szczególności zakresu wysokości urabiania, maksymalnej prędkości posuwu, wartości 
zabioru i zainstalowanej mocy. Szczególną uwagę należy zwrócić na dobór prędkości posuwu 
kombajnu ścianowego. Znaczenie doboru optymalnej prędkości posuwu wynika z tego, że jej 
wartość decyduje o wielkości zainstalowanej mocy i wynikających z tego problemów kon-
strukcyjnych, organizacji pracy oraz kosztów inwestycyjnych. Dlatego celowym jest zalecanie 
stosowania w określonych warunkach maszyny urabiającej przemieszczającej się w czasie 
pracy z minimalnymi prędkościami posuwu. Pozwoli to z jednej strony na efektywne wykorzy-
stanie kombajnu, a z drugiej na uniknięcie wielu kłopotów związanych z większymi prędkoś-
ciami posuwu. 

Ważnym również jest określenie parametrów ruchowych i wydajnościowych pozostałych 
urządzeń (przenośnik, obudowa) tak, by spełniły kryterium wydobycia dobowego. 

W przypadku obudowy ważnym jest, by czas jej przestawiania był krótszy od czasu prze-
mieszczania się kombajnu na długości sekcji. Na przykład dla prędkości V p - 5 m/min i szero-
kości obudowy tob = 1,5 m czas ten wynosi 18 sek. Jeżeli prędkość wzrośnie do 10 m/min to 
czas ten ulegnie skróceniu do wartości tst = 9 sek. Skrócenie czasu przekładki jednej sekcji 
obudowy wymusza stosowanie odpowiedniego (droższego) układu sterowania i zasilania 
(większa wydajność) - [Krauze 2001'. 

Powyższy przykład obliczeniowy najlepiej świadczy o wpływie prędkości posuwu na czas 
przekładki sekcji obudowy i związanymi z tym kłopotami, gdy wybierze się do stosowania 
większe prędkości posuwu kombajnu. Wzrost wymagań związanych z parametrami ruchowymi 
obudowy ścianowej, a szczególnie układu sterowania został dokładnie udokumentowany 
w pracach [Mironowicz i in. 1995; Sikora i in. 1995 . 

Podobna sytuacja występuje w przypadku przenośnika ścianowego, którego wydajność 
musi być większa dla większych prędkości posuwu maszyny urabiającej [Krauze 2000; Krauze 
2001]. 

Wybór najkorzystniejszej prędkości posuwu dla uzyskania założonego wydobycia dobowe-
go, przy określonych warunkach panujących w ścianie, pozwala również uniknąć miejsc gdzie 
może wystąpić degradacja urobku. Uwaga ta odnosi się do zdolności przejmowania urobku 
przez przenośnik, tzw. ilirty ładującej, zjawiska obwału i frezujących organów ślimakowych. 
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Ustalenie parametrów maszyn i urządzeń kompleksu ścianowego pozwala określić zakresy 
parametrów frezujących organów ślimakowych, mogących spełnić kryterium wydobycia do-
bowego. Dlatego ważnym jest by w momencie doboru parametrów frezujących organów śH-
makowych uwzględnić wszystkie czynniki mające wpływ na proces skrawania i ładowania 
tymi zespołami, a które wynikają nie tylko z konstrukcji organów i kombajnu, ale również 
z parametrów ruchowych i wydajnościowych pozostałych maszyn kompleksu ścianowego. 

4. Dobór frezujących organów ślimakowych 

Zadaniem frezującego organu ślimakowego jest urobienie węgla za pomocą narzędzi skra-
wających i przemieszczenie go płatami w kierunku przenośnika. Obie te czynności, 
urabianie i ładowanie, wykonywane są równolegle. Ilość i jakość urobionego węgla oraz 
stopień załadowania go na przenośnik świadczy o jakości pracy organu. Ocenę jakości pracy 
organu lub organów, jak również sposób ich doboru do maszyny urabiającej i warunków 
panujących w wyrobisku ścianowym, można określić uwzględniając następujące wielkości 
Krauze 1995]: 

w y u a j i i U 2 ł V . / u i a u i a i i i a , 

- wartość i zmienność obciążenia, 
- uziarnienie urobku i zapylenie w wyrobisku, 
- stopień załadowania urobku, 
- trwałość poszczególnych elementów organu, a szczególnie układu nożowego. 

Powyższe wielkości (kryteria) pozwalają na drodze analitycznej wyznaczyć (dobrać) para-
metry organu spełniające wymagania użytkownika. 

Parametrami konstrukcyjnymi charakteryzującymi organ ślimakowy są: 
- średnica organu, 
- długość organu (zabiór), 
- ilość linii śrubowych, 
- kąt nachylenia zwoi ślimaka, 
- średnica piasty, 
- skok linii śrubowej ślimaka, 
- kształt poszczególnych elementów organu ślimakowego. 
- Parametry kinematyczne wpływające na pracę organu to: 
- prędkość skrawania (liczba obrotów organów), 
- prędkość posuwu, 
- kierunek obrotu organu. 

Wymienione wyżej parametry mają decydujący wpływ na dobór układu noży na organie, 
tzn. na sposób rozmieszczenia uchwytów nożowych. 

Układ noży określają następujące wielkości: 
- rodzaj noży, 
- liczba linii skrawania, 
- podziałka między liniami skrawania, 
- podziałka w linii skrawania, 
- rozmieszczenie ostrzy względem siebie (skraw zgodny, przestawny). 

O procesie skrawania decyduje sposób uzbrojenia nożowego i parametry kinematyczne 
kombajnu węglowego, a o procesie ładowania decyduje zarówno kinematyka pracy jak i geo-
metria organu. W trakcie projektowania należy uwzględniać oba te procesy. Pierwszeństwo ma 
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zwykle skrawanie, które zużywa więcej mocy kombajnu, ale również ładowanie ma duży 
wpływ na jego obciążenie i charakter pracy. Dlatego też, w przypadku ładowania dodatkową 
grupą parametrów są warunki pracy organu w ścianie, a mianowicie: 

- praca w ścianie nachylonej poprzecznie i podłużnie, 
- praca w ścianach niskich, 
- praca w ścianach średnich i wysokich. 
Grupa parametrów wpływających na proces skrawania powiązana jest z własnościami ura-

bianej calizny i decyduje również, co jest obecnie bardzo pożądane, o wielkości wychodu gru-
bego sortymentu węgla. W literaturze z tego zakresu [Krauze 1995; Jaszczuk 1986] znajdują 
się uwagi i zalecenia pozwalające na zwiększenie wychodu grubszego sortymentu węgla po-
przez zastosowanie: 

- noży o odpowiednim kształcie ostrza, 
- maksymalnych głębokości i podziałek skrawania, 
- minimalnej ilości noży w linii skrawania. 
Spełnienie powyższych zaleceń pozwala uzyskać wzrost wychodu grubszego sortymentu 

węgla lecz stwarza zagrożenia związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji procesu skra-
wania, gdy nie uwzględni się wysokości noża, biorącej udział w urabianiu i głębokości skra-
wania prz>'padającej na ten nóż. Dlatego ważn}^. jest określenie dopuszczalnej prędkości po-
suwu maszyny urabiającej, by spełniany był powyższy warunek [Krauze 1995; Krauze 1999^. 

Na przykład, dla organu o obrotach n = 3Q obr/min i prędkości posuwu Vp = 5 m/min, mak-
symalna głębokość skrawania przypadająca na jeden obrót organu wynosi ĝ - max — 167 mm. 
Natomiast dla tych samych obrotów, lecz Vp = 10 m/min gs max = 333 mm. Stosowanie okre-
ślonej, a w tym drugim przypadku, większej głębokości ski-awania, wymaga doboru odpowied-
aiej podziałki skrawania, wynikającej głównie z własności wykruszania się węgla oraz właści-
wej wysokości noża. 

Zapewnienie uzyskania wzrostu wychodu grubego sortymentu węgla poprzez zastosowanie 
odpowiedniego układu nożowego jest warunkiem koniecznym, lecz nie zapewniającym jeszcze 
sukcesu. Możliwe jest to dopiero, gdy przebiegający równolegle z procesem skrawania proces 
ładowania nie będzie powodował degradacji urobku. Związane jest to z takim doborem organu, 
którego objętość wewnętrzna jest większa od wydajności urabiania [Krauze 1995; Jaszczuk 
1986;Hyong 1990]. 

Obliczone wartości maksymalnych prędkości posuwu z uwagi na ograniczenia wynikające 
z procesu ładowania dla wybranych parametrów organów urabiających zestawiono w tablicach 
4.1 i 4.2. Obliczenia wykonano dla dwóch średnic organów (D -̂ = 1,4 i 2,0 m) z płatami nor-
malnymi i zachodzącymi, przy zastosowaniu lub braku ładowarek oraz dla różnych współ-
czynników wypełnienia organu kw Otrzymane wartości Vp są różne w stosunku do przyjętej 
maksymalnej prędkości posuwu (vp = 8 m/min) i odzwierciedlają z praktyki górniczej stoso-
wane prędkości. Pozwala to na przypuszczenie, że opory ładowania są również przyczyną 
obniżania prędkości posuwu przez układ automatycznej regulacji maszyny urabiającej, szcze-
gólnie, gdy stosowane są ładowarki osłonowe. Jednocześnie, a to należy szczególnie podkre-
ślić, przyjęcie niskiego współczynnika kw zapewnia realizację procesu ładowania przy mini-
malnej recyrkulacji urobku i jego kruszenia oraz minimalnych oporach ładowania. Zwiększe-
nie tego współczynnika pozwala stosować większe prędkości posuwu, lecz należy się liczyć 
z dużą degradacją urobku i wzrostem oporów ładowania. 
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Tablica 4.1. Zestawienie obliczonych, dopuszczalnych prędkości posuwu Vp 
z uwagi na proces ładowania dla Ds = 1,4 m 

Table 4.1. Calculated maximum traveling rates Vp due to loading process for Dy = 1,4 m 

Vv, m/s 

n, obr/min 

Vo, m 

Ds = 1,4 m, Vp = 8 m/min 

2,85 

39 

205 

4,00 

55 

146 

5,50 

75 

107 

D = 1,2 m, = 0,9 m, /? = 40 mm, Z = 0,65 m, Z„ = 0,55 m 

/ / = 2 m, i = 3, a2 = 20^ kr = 1,4, kt = 0,9 
Płaty nomialne 

0,250935 

Płaty zacłiodzące 

0,241606 

n, obr/min 39 55 75 39 55 

Oreanv bez ładowarek, = 0,3 

75 

Vp, m/min 3,59 5,06 6,89 3,45 4,87 

Organv z ładowarkami, obrotv podsiębierne organu przedniego, ku, = 0,7 

6,64 

v„, m/min 5,98 8,43 11,49 5,75 8,11 
Organy z ładowarkami, obroty nadsiebieme organu przedniego, ku, = 0,5 

11,06 

Vp, m/min 4,27 6,02 8,21 4,11 5,79 

Organy z ładowarkami, ku, = 0,3 

7,90 

Vp, m/min 2,56 3,61 4,93 2,46 3,48 4,74 

Tablica 4.2. Zestawienie obliczonych, dopuszczalnych prędkości posuwu Vp 
z uwagi na proces ładowania dla D^ = 2,0 m 

Table 4.2. Calculated maximum traveling rates V;,due to loading process for D^ = 2,0 m 
Dy = 2,0 m, Vp = 8 m/min 

Vv, m/s 2,85 4,00 5,50 

n, obr/min 27 38 53 

Srnax'lTim 

m-

n, obr/min 

296 211 151 

£) = 1,8 m, 0,9 m, = 40 mm, Z = 0,65 m, Z„ = 0,55 m 

/ / = 2 m, i = 4, tti = 20°, kr = 1,4, k^ = 0,9 
Płaty normalne 

0,967891 

27 38 53 

Płaty zachodzące 

0,892849 

27 38 

Organy bez ładowarek, ky; = 0,3 

53 

Vp, m/min 6,38 8,98 12,53 5,89 8,29 

Organy z ładowarkami, obroty podsiębierne organu przedniego, k^ - 0,7 

11,56 

Vp, m/min 

Vp, m/min 

Vp, m/min 

11,17 15,72 21,92 10,30 13,98 

Organy z ładowarkami, obroty nadsiębieme organu przedniego, k^ ~ 0,5 

7,98 11,23 15,66 7,36 9,99 

Organy z ładowarkami, kŷ , = 0,3 

4,79 6,74 9,39 4,41 5,99 

19,50 

13,93 

8,36 
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5. Zakończenie 

Uzyskanie dodatniej akumulacji w procesie eksploatacji węgla kamiennego w warunkach 
polskiego rynku wymaga spełnienia dodatkowego warunku jakim jest otrzymanie jak najwięk-
szej ilości węgla o ziarnie powyżej 20 mm. Temu celowi służy prawidłowy dobór maszyn 
i urządzeń kompleksu ścianowego, uwzględniający fakt pozyskania jak największego wychodu 
grubego sortymentu węgla. Stosownie do tego wymogu koniecznym jest również uwzględnić 
taki dobór organów urabiających, by ich parametry umożliwiły prawidłową realizację procesu 
skrawania i ładowania. 

W tablicy 5.1 [Krauze i Klempka 2002] zestawiono przykładowe wyniki obliczeń dla 
ściany o wysokości 3 m i długości 200 m, gdzie zabiór maszyny urabiającej wynosi 0,75 m, 
obroty organu n = 40 obr/min, a prędkość łańcucha przenośnika zgrzebłowego ma wartość 2 
m/s. Dla założonego wydobycia dobowego 10 000 Mg wyznaczono parametry ruchowe ma-
szyn i urządzeń kompleksu ścianowego przy różnych dobowych czasach pracy ściany 7, 
przekładki tp i innych to. Z wielu rozwiązań wybrano cztery, gdzie określono minimalną 
prędkość posuwu kombajnu Vp (kolumna 5) i jego moc (kolumna 6) by uzyskać założone 
wydobycie dobowe. Dla obudowy wyznaczono maksymalny czas jej przestawiania tsu 

Tablica 5.1. Zestawienie wyników obliczeń dla ściany / / = 3 m, L = 200 m, Z = 0,75 m, 
o wydobyciu dobowym około 10 000 Mg (01800x750, n = 40 obr/min, v/ = 2 m/s) 

Table 5.1. Calculation results for a longwall / / = 3 m, L = 200 m, Z = 0,75 m 

Lp 
min 

to. 
min 

Vp, 
m/min kW 

^Sh 
sek 

Qp, 
Mg/h m/min 

^PZ' 
m/min mm 

Współczynnik 
Lp 

min 
to. 

min 
Vp, 

m/min kW 
^Sh 
sek 

Qp, 
Mg/h m/min 

^PZ' 
m/min mm 

0,3 0,3 0,5 0,7 Lp 
min 

to. 
min 

Vp, 
m/min kW 

^Sh 
sek 

Qp, 
Mg/h m/min 

^PZ' 
m/min mm 

Vp, m/min 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I 12 

15 

5 
7.6 1000 12 2300 9.1 7.6 95 

5,2 4,3 7,2 10,1 

1 
2 15 

15 

5 
5,2 690 17 1500 5,8 5,3 66' 

5,2 4,3 7,2 10,1 
3 12 

15 

0 
6,4 850 14 1900 7,4 6,6 83 

5,2 4,3 7,2 10,1 

4 15 

15 

0 
4,6 610 19 1400 5.2 4,9 62' 

5,2 4,3 7,2 

1 

Ze zdolności przejmowania urobku przez przenośnik (v/ = 2 m/s) wyznaczono jego wydaj-
ność Qp oraz dopuszczalne prędkości posuwu kombajnu przy ruchu zgodnym Vpz i przeciwnym 
"̂ pp- Wyznaczono również dopuszczahie prędkości posuwu maszyny urabiającej wynikające ze 
zdolności ładujących organu dla pracy bez ładowarki (kolumna 12) oraz z ładowarką (kolumny 
13, 14, 15) przy różnych współczynnikach wypełnienia organu Dla organu 01800x750 {n 
= 40 obr/min) o średnicy kadłuba 01510 mm określono wymaganą ilość noży w linii skrawa-
nia i ich wysokość Hn-

Na podstawie powyższego zestawienia (tabela 3) łatwo zauważyć, że dobrane parametry 
ruchowe kombajnu, przenośnika i obudowy spełniają wymagania uzyskania założonego wydo-
bycia i nie będą przyczyną degradacji urobku. Jedynie w przypadku organów wystąpi zjawisko 
kruszenia urobku gdy wybierze się nieprawidłowy wariant. W tej sytuacji organ urabiający jest 
elementem, który powinien być starannie dobrany. Można to uczynić przyjmując najmniejszą 
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możliwą prędkość posuwu (vp = 4,6 m/min), która dopuszcza stosowanie organu bez łado-
warki. Ten przypadek jest najkorzystniejszy i powinien być powszecłmie stosowany. Jego 
zalety dotyczą również układu nożowego (skrawanie), który może być tak rozrzedzony, że 
przy zachowaniu wymaganej trwałości uzyska się zmniejszenie energochłonności procesu, 
wynikające z urabiania większych kawałków węgla (skraw przestawny). Oczywiście głębokość 
i podziałka skrawania, rodzaj narzędzi skrawających i ich ilość muszą być skorelowane z włas-
nościami urabianego węgla. 

Podsumowując można stwierdzić, że uzyskanie założonego wydobycia dobowego i wyma-
ganej jakości urobku możliwe jest gdy: 
- określi się własności urabianego węgla poprzez wskaźnik skrawalności A, zwięzłośći / , kąt 

bocznego rozkruszania i}/ i wytrzymałość na ściskanie Rc, 
- dobierze się prawidłowo parametry mchowe kombajnu, przenośnika i obudowy, 
- organ urabiający będzie miał parametry skrawania skorelowane z maszyną urabiającą, 
- parametry ruchowe organu urabiającego pozwolą na jego pracę bez ładowrki, przy 

zastosowaniu skrawów przestawnych i minimalnej ilości noży kombajnowych. 
Wymienionym powyżej wymaganiom towarzyszyć winno zapewnienie minimalizacji de-

gradacji urobku w czasie jego transportu na powierzchnię. 
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Potential Increase of Coarse-Grained Excavated Material in Coal Mining 

Abstract 

Positive accumulation in underground coal mining depends on several factors, where the 
technical equipment of the longwall is a decisive factor. Technical equipment of the longwall 
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determines volume of the day output including value of the capital needed to increase 
investment outlays. Thus the proper selection of individual machines and devices. In order to 
obtain assumed efficiency and quality of the coal production is very essential. Particularly, 
quality of excavated coal, measured as the volume of coarse-grained assortment {d > 20 mm), 
depends on the proper selection of operational parameters of worm-type cutter head used. 
These parameters depend mainly on quality of the excavated coal, as well as on operational 
performances of cutter, longwall conveyor and support used. 

Recenzent: prof dr hab. int. Janusz Res 
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Rozważania na temat cen i rynku węgla kamiennego w Polsce 

Słowa kluczowe 

ekonomia - rynek - regulacja - założenia 

Streszczenie 

W artykule tym przeprowadzono dyskusję na temat rynku węgla kamiennego w Polsce, za 
sad kształtowania cen węgla oraz charakteru struktur tworzących przemysł węglowy. Zapropo-
nowano narzędzia regulacji tego rynku w postaci kwotowania sprzedaży i ceny minimalnej. 

1. Wprowadzenie 
« 

Dyskusje prowadzone w kręgach fachowców i dyletantów na temat cen i rynku węgla 
w Polsce sytuują się generalnie na dwóch różnych biegunach osi tej dyskusji. Pierwsza z opcji 
dyskutantów przyjmuje bezkrytycznie, że tylko wolny rynek i kształtowanie cen według relacji 
podaży i popytu rozwiąże wszystkie problemy górnictwa, w tym odzyskanie przez niego 
wiarygodności finansowej i spłatę narosłego, ogromnego zadłużenia. 

Druga przyjmuje, że sektor ten, jako strategiczny dla gospodarki narodowej powinien 
podlegać stale „ręcznej" regulacji ze strony agend rządowych, a deficyt finansowy branży 
powinien być pokrywany z dotacji budżetowych. 

W dyskusji tej nie ma racji absolutnych i jedynie słusznych. Problematyka ta jest bardzo 
skomplikowana i wielowątkowa i dlatego wymaga przedstawiania jej i analizowania z wielu 
różnych, niekiedy kontrowersyjnych punktów widzenia. 

Artykuł ten jest poświęcony właśnie wielowątkowym rozważaniom na temat rynku 
węgla i kształtowania się cen jego zbytu. Celem jego jest pobudzenie fermentu intelektualnego 
w środowiskach naukowców i decydentów. 

2. Definicje i pojfcia ekonomiczne 

Dla stworzenia wspólnej płaszczyzny do dalszej dyskusji oraz dla zrozumienia przedsta-
wionych w dalszej części artykułu rozważań, w pierwszej kolejności należałoby przytoczyć 
szereg podstawowych definicji i pojęć ekonomicznych. 
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Podaż - ilość dobra danego typu, jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować, przy różnym pozio-
mie ceny. Określa się go jako zbiór różnych ilości dobra, które zaoferują sprzedawcy przy róż-
nych poziomach cen. 
Popyt - ilość dobra, jaką nabywcy są gotowi zakupić, przy różnym poziomie ceny. Określa się 
go jako zbiór różnych ilości dobra, które byłyby kupowane przy różnych poziomach cen. 
Elastyczność cenowa popytu - stosunek względnej zmiany wielkości zapotrzebowania na dane 
dobro do względnej zmiany jego ceny. 

Elastyczność cenowa popytu wskazuje, w jakim stopniu wielkość popytu reaguje na zmia-
nę cen rynkowych. Wyróżnia się tutaj trzy kategorie: 
- popyt elastyczny - jeżeli obniżka ceny o określony procent powoduje znacznie wyższy od 

tej obniżki procent wzrostu sprzedaży; 
- elastyczność popytu jednostkowa - jeżeli obniżka ceny o określony procent powoduje taki 

sam procentowo wzrost sprzedaży; 
- popyt nieelastyczny - jeżeli obniżka ceny o określony procent powoduje minimalny lub ża-

den wzrost sprzedaży. 
Rozróżnia się dwa rodzaje dóbr, ze względu na ich wzajemne relacje popytu: 
- dobra substytucyjne - dobra mające podobne cechy użytkowe (np. węgiel, gaz, drewno 

opałowe). Są wyrobami korikurencyjnymi względem siebie; 
- dobra komplementarne - powiązane relacjami kompleksowości użytkowania (np. węgiel, 

piece węglowe centralnego ogrzewania). Wprowadzenie wyrobu wiodącego na rynek wy-
twarza zapotrzebowanie na dobra komplementarne. 

Elastyczność dochodowa popytu - stosunek względnej zmiany rozmiarów popytu na określone 
dobro do względnej zmiany dochodu. 
Mieszana elastyczność cenowa popytu na dobro i względem zmian ceny dobra j to relacja 
pomiędzy względną zmianą zapotrzebowania na dobro z a względną zmianą ceny dobra j. 

Mieszana elastyczność cenowa popytu dla dóbr substytucyjnych jest zazwyczaj ujemna 
(podwyżka cen jednego dobra powoduje wzrost zapotrzebowania na inne, nie zmieniające ce-
ny) oraz dodatnia dla dóbr komplementarnych (np. podwyżka cen benzyny może wpłynąć na 
popyt na samochody). 
Rynek - to zespół warunków, które doprowadzają do kontraktu pomiędzy kupującymi i sprze-
dającymi w procesie wymiany dóbr i usług. W warunkach rynkowych ceny uzyskiwane 
w transakcjach pomiędzy sprzedającymi i kupującymi są_cenami równowagi. 
Rynek doskonale konkurencyjny - to taki, na którym zarówno sprzedający jak i kupujący 
uznają, że ich decyzje o kupnie i sprzedaży nie wpływają na cenę sprzedaży. 
Rynek konkurencji niedoskonałej ~ występuje wtedy, kiedy producent nie może sprzedać po 
istniejącej cenie tyle, ile chce. Musi się pogodzić z tym, ze popyt na jego wyroby maleje wraz 
ze wzrostem ceny, a cena zależy od ilości wytwarzanych i sprzedawanych produktów. Naj-
ważniejszymi formami są: konkurencja monopolistyczna, oligopol i monopol. 
Rynek monopolistyczny - to taki, na którym istnieje jedyny lub niewielu sprzedawców dobra 
danej gałęzi. Rozróżniamy monopole państwowe i monopole prywatne. 

W monopolu państwowym państwo podejmuje decyzje o wielkości produkcji, cenach i nie 
musi dążyć do maksymalizacji zysków. 

Monopole prywatne dążą do maksymalizacji zysków ustalając określony poziom podaży. 
Monopol wytwarza mniej i sprzedaje drożej. Jednak korzyści skali i zasób środków pozwalają 
w szeregu przypadków prowadzić kosztowne badania i zmniejszać koszty, co w rezultacie mo-
że (ale nie musi) prowadzić do obniżania ceny produktu. 
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Rynek, na którym panuje konkurencja monopolistyczna składa się z wielu dostawców wy-
twarzających produkty będące bliskimi substytutami. Każde z przedsiębiorstw ma ograniczoną 
możliwość wpływania na ceny własnych produktów. Gałąź taką tworzą przedsiębiorstwa małe, 
które mają swobodę wejścia i wyjścia z rynku. Każde z nich rozporządza pewną ograniczoną 
siłą monopolistyczna, związaną ze specyficzną odmianą swojego produktu lub premią lokali-
zacji. 
Oligopol - jest gałęzią, w której działa niewielu producentów. Cena uzyskiwana za produkty 
zależy nie tylko od wielkości własnej produkcji, lecz od działań konkurentów. Istnieje duża 
trudność z wejściem do tej gałęzi produkcji (wysokie koszty inwestycji, bariery formalne, 
obrona konkurencji). 
Cena węgla - w rozumieniu tego artykułu jest to zbiór rożnych cen sprzedaży, w którym zróż-
nicowanie wynika z parametrów użytkowych węgla (kaloryczność, zawartość popiołu, sorty-
ment itp.). 
Minimalna rentowność - w rozumieniu tego artykułu, oznacza taki poziom cen w relacji do 
kosztów produkcji, które gwarantują zachowanie płynności finansowej (płacenie na bieżąco 
zobowiązań) i nadwyżkę środków finansowych na rozwój. Sprzedaż wyrobów poniżej mini-
malnej rentowności, w gospodarce rynkowej, prowadzi w prostej linii do zadłużania się przed-
siębiorstwa, i w rezultacie do jego upadłości. 

3. Oligopoli jego zachowania na rynku 

Górnictwo węgla kamiennego tworzy oligopol. W odniesieniu do górnictwa węgla kamien-
nego w Polsce taka struktura oligopolistyczna powstała poprzez utworzenie w 1993 roku spół-
ek węglowych oraz nadaniu części kopalń statusu samodzielnych spółek prawa handlowego. 
Była to zmiana organizacyjna, którą przede wszystkim należy rozpatrywać w kategoriach 
strukturalizmu . Jednocześnie przyjęto system administracyjnego regulowania cen węgla 
wprowadzanego na rynek wewnętrzny, co nadało tej strukturze charakter systemu monopoli-
stycznego. Czy było to rozwiązanie dobre, czy złe? 
Dla rozstrzygnięcia tego dylematu, w odniesieniu do górnictwa węgla kamiennego, należałoby 
przeprowadzić analizę skutków wprowadzenia wolnej konkurencji samodzielnych podmiotów 
struktury oligopolistycznej. Dla czytelności dyskusji na ten temat należałoby rozróżnić dodat-
kowo formę własności podmiotów gospodarczych tworzących oligopol, czyli własność pry-
watną i państwową. 

Rozważmy najpierw oligopol, w którym poszczególne podmioty gospodarcze mają różnych 
właścicieli prywatnych. Działa on na wolnym rynku, na którym podaż i popyt decyduje o ce-
nach równowagi. Dodatkowo przyjmijmy, że działa on na rynku wewnętrznym, bez koniecz-
ności konkurowania na rynku globalnym, gdyż ceny maksymalne nie przekraczają parytetu 
importowego^. Jednocześnie eksport wyrobów, ze względu na ceny transakcyjne na rynkach 

' strukturalizm - stanowisko metodologiczne, zalecające dążenie do zrozumienia zjawisk lub działań przez zidentyfi-
kowanie ich miejsca w strukturze związków, uważanej za charakterystyczną dla konkretnego systemu ekonomicznego 
w: M. Blaug - „Metodologia ekonomii". Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, 1995 
^ parytet importowy - cena lub wartość węgla krajowego o określonych parametrach jakościowych wyznaczana 
N uzgodniony sposób na podstawie relacji i jakości cen węgli oferowanych na rynkach międzynarodowych; wylicza 
iię go z wykorzystaniem hipotetycznych (lub rzeczywistych) cen importowych liczonych po załadunku na wagony 
V polskich portach w: W. Blaschke - „Ceny węgla kamiennego - rynek polski i międzynarodowy" - Materiały Szkoły 
ikspioatacji Podziemnej 2000 - Szczyrk, 21 - 25 luty 2000 r. 
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międzynarodowych, jest nieopłacalny. Popyt na wyroby oligopolu jest ograniczony chłonno-
ścią rynku, stąd poszczególne podmioty go tworzące muszą podzielić się tym rynkiem Przy 
proponowaniu przez producentów na rynku tego samego produktu to klient decyduje, wyroby 
którego producenta chce zakupić. Wtedy kryterium podziału rynku stanowi cena za oferowane 
produkty. Następuje wyrównanie cen oferowanych przez poszczególnych wytwórców. Jedno-
cześnie prywatny właściciel nie może pozwolić sobie na prowadzenie działalności gospodar-
czej poniżej minimalnej rentowności. W wyniku gry rynkowej tworzy się cena rynkowa wyro-
bów. Ponieważ żadne przedsiębiorstwo, a nawet niewielka ich grupa nie jest w stanie zaspo-
koić samodzielnie wszystkich potrzeb rynku - cena rynkowa nie może być niższa od tej, która 
zapewnia minimalną rentowność takiej ilości podmiotów gospodarczych, które są w stanie 
w pełni zabezpieczyć potrzeby rynku wewnętrznego. Pozostałe podmioty gospodarcze oligo-
polu, dla których ceny rynkowe nie zabezpieczają minimalnej rentowności ulegają likwidacji. 
Oczywiście wszyscy starają się pozostać na rynku. Wyzwala to ogromną motywację do racjo-
nalizacji kosztów wytwarzania. Zmieniać to może konfigurację podmiotów gospodarczych 
uzyskujących minimalną rentowność. Jednak w ostatecznym rezultacie na rynku pozostają tyl-
ko te podmioty, które trwale obniżyły koszty swojej działalności produkcyjnej poniżej kon-
kurencji. W wyniku tego procesu następuje z jednej strony dopasowanie zdolności wytwór-
czych do potrzeb rynku wewnętrznego, a z drugiej stabilizuje się cena rynkowa na poziomie 
gwarantującym co najmniej minimalną rentowność podmiotom gospodarczym tworzącym oli-
gopol, Należy wyraźnie zaznaczyć, że tak uzyskana cena rynkowa nie będzie wypadkową 
kosztów produkcji najtaniej produkujących wytwórców. W oligopolu nie opłaca się obniżać 
ceny poniżej pewnej wartości średniej. Jest ona wypadkową procesu opisanego powyżej. Pod-
wyższając cenę powyżej średniej rynkowej dany producent nie sprzeda swojego wyrobu, a ob-
niżanie nie ma sensu, skoro i tak produkcja się sprzedaje - gdyż zdolności produkcyjne zostały 
wcześniej dopasowane do popytu. Jest to model teoretyczny. W rzeczywistości wygląda to 
różnie. 

Inny mechanizm działa w przypadku, gdy właścicielem wszystkich podmiotów gospodar-
czych tworzących oligopol jest państwo. Mówimy tutaj o charakterystycznym przypadku pol-
skiej praktyki gospodarczej, gdyż teoretycznie model ten mógłby niewiele różnić się od działa-
nia oligopoli z prywatną strukturą własności poszczególnych podmiotów gospodarczych go 
tworzących. 

Mamy do czynienia z dwoma zasadniczymi różnicami w stosunku do poprzedniego mo-
delu. Pierwszy to skuteczność nadzoru państwa i motywacja kadry kierowniczej zarządzającej 
tymi podmiotami. Państwo ma zbyt wiele zadań, aby skutecznie nadzorować i zarządzać bez-
pośrednio majątkiem własnych przedsiębiorstw. Zresztą nie ma do tego celu wystarczające 
ilości doświadczonych kadr urzędników. Dyrektorzy (prezesi) państwowych podmiotów go-
spodarczych są pracownikami najemnymi, których motywacja do maksymalizacji efektów 
ekonomicznych zarządzanych przedsiębiorstw jest wielokroć umiarkowana. Nie wyklucza 
oczywiście poprawności merytorycznej tej kadiy w bieżącym administrowaniu zarządzaniem 
firmy. Nieskuteczny zazwyczaj był również nadzór systemowy w postaci Rad Nadzorczych. 
Stały się one, na przestrzeni ostatnich 12 lat wielokroć przedmiotem synekur dla opcji poli-
tycznych, bez zwracania uwagi na jakość merytoryczną i moralną je j członków. 

Drugą różnicę stanowi podejście państwa do uzyskiwania przez podmioty gospodarcze bę-
dące jego własnością do reguły uzyskiwania przez nie minimalnej rentowności. Wieloletnią 
praktyką po 1989 roku było przyzwolenie państwa na prowadzenie działalności państwowych 
przedsiębiorstw i spółek poniżej progu minimalnej rentowności. Skutkowało to zadłużeniem 
wielu branż, w tym również górnictwa węgla kamiennego. Jednocześnie, z przyczyn społecz-
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nych, politycznych czy bezwładu decyzyjnego nie likwidowano nierentownych przedsię-
biorstw. Mniej istotnym jest, czy było to przyzwolenie jawne, czy zgoda na niepłacenie zobo-
wiązań publicznych oraz handlowych. Taki model działań spowodował, że miedzy innymi 
w górnictwie węgla kamiennego nie zadziałał mechanizm oligopolu działającego w warunkach 
wolnego rynku powodujący dopasowanie zdobiości produkcyjnych do potrzeb rynku wew-
nętrznego, wyzwalający racjonalizację kosztów wytwarzania oraz kreujący ceną rynkową. Po-
nieważ nie zadziałały naturalne prawa rynku, państwo musiało przyjąć na siebie administra-
cyjną regulację cen oraz decyzji o dopasowaniu zdolności produkcyjnych do potrzeb rynku, nie 
zawsze robiąc to dobrze i optymalnie. 

4. Górnictwo węgla kamiennego - specyficzny model oligopolu 

Modele teoretyczne opisywane w ekonomii nadają się do rozważań na wysokim stopniu 
uogólnienia. Rozpatrując zagadnienie konkretne należy uwzględniać również uwarunkowania 
specyficzne przypadku. Górnictwo węgla kamiennego jest więc takim przypadkiem specyficz-
nym. Na czym polega więc różnica pomiędzy kopalniami węgla kamiennego a innymi typami 
przedsiębiorstw (np. przemysłu maszynowego). Nie będziemy tutaj prowadzić sofistycznej 
dyskusji na temat unikalności tej branży. Różnica podstawowa, użyteczna w tej dyskusji, po-
lega na zmienności kosztów produkcji, a w szczególności kosztów przetwarzania surowców na 
wyrób handlowy. W wielu branżach koszt przetwarzania jest zdeterminowany stosowaną tech-
nologią, względnie stały i przewidywalny w dłuższym horyzoncie czasowym. 

„Surowcem" do produkcji węgla handlowego w kopalni są jego zasoby geologiczne. Wys-
tępuje duża zmienność warunków geologicznych zalegania tych zasobów, co determinuje 
w dużym stopniu zmienność kosztów ich pozyskania. Drugą cechą jest zmienność parametrów 
jakościowych tego surowca, czyli skład urobku. Wynika z tego, że w górnictwie węgla ka-
miennego koszt przetwarzania jest zmienny i jest to zmienność występująca w szerokim zakre-
sie. Trzecią cechą charakterystyczną jest ciągłe prowadzenie prac udostępniających kolejne za-
soby, czyli ponoszenie wysokich nakładów inwestycyjnych nie związanych ze sferą techniczną 
(maszyny i urządzenia do urabiania i transportu). Należałoby zasygnalizować również koleją 
różnicę. Budowa nowej fabryki obecnie - jest głównie kwestią zaangażowania odpowiedniej 
ilości środków finansowych. Czas odgrywa rolę drugorzędną. Można więc szybko zareagować 
na pojawiający się popyt lub nowy rynek zbytu. Nową kopalnię buduje się od kilku do kilku-
nastu lat, istotne więc zwiększenie zdolności produkcyjnych w reakcji na potrzeby rynku jest 
procesem długotrwałym. 

Należy również zwrócić uwagę na nieodnawialność zasobów węgla i specyficzne ich roz-
mieszczenie terytorialne. Zmienność w czasie może dotyczyć również realnych zdolności pro-
dukcyjnych węgla handlowego w poszczególnych kopalniach. 
Zmienność w czasie kosztów wytwarzania w górnictwie dotyczy nie tylko różnic występują-
cych pomiędzy poszczególnymi kopalniami, ale także w tej samej kopalni przy eksploatacji 
różnych pokładów. Może więc zdarzyć się i tak, że wybrana kopalnia, eksploatując aktualnie 
łatwo dostępne zasoby o dobrej jakości urobku uzyska czasowo bardzo dobre wyniki ekono-
miczne - by w następnym okresie uzyskiwać znacznie gorsze. Jak więc uwzględnić tą specy-
fikę górnictwa w nasTym modelu oligopolu? 
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5. Elastyczność cenowa popytu 

Określmy z kolei kategorię elastyczności cenowej popytu. Zdaniem autora, w przypadku 
węgla kamiennego, mamy do czynienia z popytem nieelastycznym. Oznacza to, że zmiany cen 
węgla w relatywnie dużym przedziale nie powinny w istotny sposób wpływać na zmianę po-
pytu. Wielcy odbiorcy, w tym energetyka zawodowa, z braku alternatywnych źródeł pozyska-
nia tańszego węgla płaciliby ceny ustalone przez monopol państwowy. Oczywiście graniczną 
wartością cen węgla na rynku krajowym jest parytet importowy określający opłacalność im-
portu w rachunku ciągnionym kosztów. Zmiany popytu wystąpić mogłyby częściowo w sferze 
odbiorców indywidualnych, ale to z kolei zależałoby od mieszanej elastyczności cenowej po-
pytu dla dóbr substytucyjnych. Innymi słowy, na ile koszty pozyskania energii z alternatyw-
nych źródeł byłyby konkurencyjne w stosunku do kosztów zakupu węgla. 

Tak więc doszliśmy do definicji mieszanej elastyczności cenowej popytu dla dóbr substytu-
cyjnych. Dla węgla energetycznego dobrem substytucyjnym są inne nośniki energii takie jak: 
drewno opałowe, gaz, olej opałowy czy biopaliwa. Wybór paliwa jest nierozłącznie związa-
ny z decyzjami inwestycyjnymi, czyli zdefiniowaniem rodzaju kotłów do jego spalania. Na-
kłady inwestycyjne na zakup czy budowę odpowiednich typów kotłów są wysokie, a dla ener-
getyki zawodowej bardzo wysokie. Jest to więc wybór determinujący na wiele lat rodzaj sto-
sowanego paliwa. W przypadku instalacji grzewczych u odbiorców rozproszonych, dla nich 
samych jest to, w porównaniu do dysponowanych zasobów finansowych, również inwestycja 
kapitałochłonna. Tak więc zmiana rodzaju paliwa nie jest procesem szybkim, nawet gdy do-
raźne zmiany cen paliw alternatywnych do węgla kamiennego powoduję, że stają się one eko-
nomicznie bardziej atrakcyjne. Można więc przyjąć, że w krótkim horyzoncie czasowym (kilka 
lat) mieszana elastyczność popytu dla dóbr substytucyjnych do węgla kamiennego jest niska. 
Daje to w rezultacie dosyć szeroki margines możliwości kształtowania cen węgla kamiennego 
- bez istotnej zmiany popytu. 

Inaczej należy rozważać ten problem, kiedy ceny alternatywnych do węgla nośników ener-
gii, w dłuższym horyzoncie czasowym, są ekonomicznie bardziej atrakcyjne. Jeżeli relacje te 
są przez wiele lat zachowane i użytkownicy oczekują, że tak będzie w przyszłości to przy po-
dejmowaniu decyzji inwestycyjnych mogą dokonywać wyboru instalacji na alternatywne noś-
niki energii. Dzieje się to zazwyczaj przy projektowaniu zakupu nowych instalacji. 

Użytkownicy już eksploatujący instalacje na węgiel kamienny stoją przed innym wyborem 
ekonomicznym. Muszą policzyć, czy suma nakładów na zmianę instalacji na alternatywne pa-
liwa zwróci się w akceptowalnym czasie w postaci oszczędności w ich bieżącej eksploatacji. 
Jeżeli różnice w cenach węgla kamiennego i alternatywnych paliwach, w przeliczeniu na uzy-
skiwaną w procesach spalania energię jest niewielka, zazwyczaj nie dokonuje się wymiany in-
stalacji. Można więc przyjąć, że jeżeli różnice cen węgla kamiennego i alternatywnych, tań-
szych źródeł energii są relatywnie niewielkie, nie dające okresu zwrotu inwestycji w akcepto-
walnym terminie - to użytkownicy, w skali masowej, nie będą zmieniali nośnika energii. Bę-
dziemy więc mieli tutaj również do czynienia z niską mieszaną elastycznością popytu dla dóbr 
substytucyjnych. 

6. Konkurencja cenowa i jej skutki dla przedsiębiorstw krajowych 

Dyskusja o cenach wolnych, których poziom reguluje sam rynek jest interesującą konstruk 
cją myślową dla odbiorców, ale mniej zabawną dla producentów. Wolna gra rynkowa stwa 
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rzająca presję na ciągłe obniżanie ceny ma swoją granicę. Jest nią minimalny poziom rentow-
ności wytwórców. Na obniżanie ceny mogą sobie pozwolić tylko te przedsiębiorstwa, które 
uzyskały w stosunku do konkurentów istotnie niższe koszty produkcji. Minimalna rentowność, 
w świetle tych rozważań, oznacza taki poziom cen w relacji do kosztów produkcji, które gwa-
rantują zachowanie płyimości finansowej (płacenie na bieżąco zobowiązań) i nadwyżkę środ-
ków finansowych na rozwój. Sprzedaż wyrobów poniżej minimalnej rentowności prowadzi 
w prostej linii do zadłużania się przedsiębiorstwa, i w rezultacie do jego upadłości. Dotyczy to 
nie tylko górnictwa, ale wszystkich branż gospodarki narodowej. Dzieje się to w warunkach 
normalnej gospodarki rynkowej. Można więc przyjąć, że konkurowanie ceną wyrobu, w nor-
malnych warunkach rynkowych, przy nieproporcjonalnie mniejszej skali obniżki kosztów jest 
najgorszą formą zachowań konkurencyjnych prowadzącą do samozagłady firm. 

W warunkach polskich obserwujemy zjawisko odmienne. Firmy konkurujące ceną przy 
nieadekwatnym do zmian ceny spadkiem kosztów produkcji próbują ratować się zwiększaniem 
zobowiązań w stosunku do swoich kontrahentów czyli opóźnianiem płatności za kupowane 
materiały i usługi oraz opóźnianiem spłat zobowiązań publicznych (podatki bezpośrednie i po-
średnie, ZUS, fiindusze państwowe, podatki i opłaty lokalne). Powoduje to wzrost wzajemnych 
zadłużeń firm, które prowadzą, w punktu widzenia makroekonomicznego 
Do Upadku przemysłu krajowego., a jednocześnie konkurencja cenowa daje efekt w postaci 
„tłumienia" inflacji. To z kolei zjawisko, z punktu widzenia tylko gospodarki jako całości, bez 
analizy przyczyn tego zjawiska, jest tendencją pozytywną. Tylko z jakimi skutkami wewnętrz-
nymi dla kondycji krajowych przedsiębiorstw? 

W tej grze rynkowej wzajemnych zadłużeń pomiędzy przedsiębiorstwami duże firmy mają 
przewagę nad małymi. Dodatkowo, szczególnym uprzywilejowaniem cieszą się duże firmy 
państwowe, w tym i górnictwo węgla kamietmego. W stosunku do małych przedsiębiorstw, 
zwłaszcza piywatnych. Urzędy Skarbowe oraz ZUS z pełną konsekwencją egzekwują płatności 
publiczne wykazując ogromną pobłażliwość w stosunku do dużych przedsiębiorstw państwo-
wych. Co jakiś czas stosuje się w stosunku do nich procedury oddłużeniowe - i cykl zadłużania 
;rwa nadal. Dodatkowo firmy duże, bez względu na formę własności, w stosunku do swoich 
drobnych podwykonawców i usługodawców politykę szantażu i niepłacenia, lub płacenia na 
nożliwie najgorszych warunkach (wydłużanie terminów płatności, płacenie w ratach, „wymu-
jzanie" łapówek za realizację zobowiązań itp.). Powoduje to upadek drobnej przedsiębiorczo-
;ci, a zachęty rządu do jej rozwijania są w dużym stopniu nieskuteczne. 

Jaka więc jest z tych rozważań konkluzja? Konkurencja cenowa na rynku jest zjawiskiem 
:drowym, pod warunkiem, że ceny uzyskiwane przez przedsiębiorstwa dają dochód powyżej 
entowności minimalnej. W odniesieniu do górnictwa węgla kamiennego ceny płacone za wę-
;iel powinny również spełniać ten warunek, ale przez szereg lat go nie spełniały. Stąd ogrom-
ie, niespłacalne zadłużenie tego sektora, które nie tylko dotyczy płatności publicznych, ale 
ównież odbija się negatywnie na tysiącach małych i średnich przedsiębiorstw współpra-
ujących z tą branżą. W różnych środowiskach społecznych i naukowych powtarza się tezę, że 
.ómictwo powinno szybko racjonalizować koszty, i wtedy byłoby rentowne. Jest to słuszny 
ioretycznie postulat, tyle że nie realizowany. Tak więc polityka cenowa węgla była realizo-
/ana w wymiarze postulatywnym, a koszty produkcji w wymiarze faktycznym. Stąd powód 
ik wysokiego obecnie zadłużenia górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 

Konkurencja cenowa na rynku nie sprowadza się tylko do zmian ceny cennikowej. Istnieje 
?eroki wachlarz upustów, marż, preferencji cenowych z tytułu warunków płatności i innych 
owodujących, że cena płacona przez odbiorcę jest niższa od cennikowej. W górnictwie węgla 
amiennego mamy do czynienia ze swoistą grą kadry kierowniczej kopalń i spółek węglowych 
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z właścicielem, czyli Skarbem Państwa. Jeżeli nawet właściciel, chcąc zapewnić chociażby 
minimalną rentowność kopalń ustala cenniki węgla, to są one na różne sposoby omijane. I nii 
ma w tym nic dziwnego. Dyrektorzy kopalń czy spółek węglowych, stając co miesiąc wobec 
konieczności wypłat wynagrodzeń pracowniczych muszą znajdować jakieś wyjście doraźne 
nawet wtedy, gdy zdają sobie sprawę z negatywnych skutków takiego postępowania dla przy-
szłości przedsiębiorstwa. 

Niepłacenie zobowiązań ma również i inny aspekt. Niepłacenie zobowiązań publicznycł 
jest łamaniem prawa, czyli ustaw skarbowo - podatkowych. Niepłacenie podmiotom gospo-
darczym świadczącym usługi dla górnictwa lub dostarczającym wyroby jest zwykłym gang-
sterstwem gospodarczym. Tak więc państwo, utrzymując ceny węgla na poziomie nie gwa-
rantującym rentowności górnictwa zmusza podmioty gospodarcze tej branży do zachowań pa-
tologicznych i permanentnego łamania prawa. 

7. Stabilizacja rynku wewnętrznego 

Warunkiem stabilności rynku wewnętrznego jest dopasowanie wielkości podaży do popytu. 
Zwróćmy uwagę na to, że mówiąc o podaży mówimy o ilości węgla oferowanego do sprzedaży 
na rynku, a nie zdolnościach produkcyjnych do jego wydobycia. Z poprzednich rozważań wy-
nika, że zwiększenie podaży ponad średni poziom popytu nie spowoduje istotnego zwiększenia 
zużycia węgla. Może mieć za to istotny wpływ na kształtowanie się jego ceny. Obniżenie ceny 
przez jednego lub kilku liczących się producentów spowoduje, że w obawie przed zmniejsze-
niem sprzedaży wszyscy uczestnicy oligopolu będą zmuszeni do jej obniżenia. Może wtedy 
pojawić się problem sprzedaży przez całą branżę po cenach dla wielu przedsiębiorstw poniżej 
minimalnej zyskowności. Jest to zjawisko negatywne, gdyż prowadzi do „zapaści" ekonomicz-
nej i degradacji technicznej większość przedsiębiorstw tworzących oligopol. 

Można więc przyjąć, że bez względu na formę własności przedsiębiorstw tworzących oli-
gopol, w interesie wszystkich producentów jest utrzymywanie równowagi pomiędzy podażą 
i popytem. Ale pobożnym życzeniem jest, żeby wszyscy uczestnicy oligopolu dobrowolnie 
zawarli takie porozumienie o samoograniczeniu produkcji. Pierwsi z niego będą chciały wyła-
mać się te przedsiębiorstwa, które mają najniższe koszty produkcji, i które będą mogły sobie 
pozwolić na czasową obniżkę ceny sprzedaży przyjmując, że odpowiednio dodatnią rentow-
ność odzyskają poprzez zwiększenie obrotu, czyli wielkości sprzedaży. Pojawia się więc ko-
nieczność wprowadzenia mechanizmu kwotowania sprzedaży na rynku wewnętrznym, czyli 
określania dla poszczególnych przedsiębiorstw maksymalnej ilości węgla sprzedawanego na 
tym rynku w roku. Oznacza to wprowadzenie regulatorów rynku, które to regulatory powinny 
być w ręku państwa. W przypadku pełnej własności państwowej kopalń węgla kamiennego 
można to robić, i robiło się to dotychczas, metodami administracyjnymi. Po częściowej pry-
watyzacji tej branży, kiedy prywatnym podmiotom bezpośrednio nie można nic nakazać - na-
leży wprowadzić regulatory systemowe. Mechanizm kwotowania sprzedaży na rynku wew-
nętrznym jest znany i stosowany już od okresu przedwojennego. Obecnie, w Unii Europejskiej 
jak również i w Polsce system ten jest stosowany np. w odniesieniu do cukrownictwa. Znajduje 
to umocowanie w odpowiedniej ustawie, a wskazane organy państwowe, według określonego 
algorytmu, przydzielają te kwoty sprzedaży poszczególnym producentom. 

Na marginesie tego wątku dyskusji należy rozróżnić dwa pojęcia: zdolności produkcyjnych 
i produkcji rzeczywistej. Oczywiście idealnym, teoretycznym rozwiązaniem byłoby, gdyby 
zdolności produkcyjne były idealnie dopasowane do spodziewanego popytu. Wtedy nie byłyby 
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potrzebne regulatory systemowe kwotowania sprzedaży, gdyż sam rynek doprowadziłby do 
ceny równowagi, a poszczególne przedsiębiorstwa oligopolu nie byłyby zainteresowane obni-
żaniem ceny. Jest to jednak założenie teoretyczne, i do tego nierealne z kilku co najmniej 
względów. Skoncentrujmy się w naszych rozważaniach tylko na branży produkcji węgla ka-
miennego. Kształtowanie zdolności produkcyjnych kopalń jest procesem długofalowym i bar-
dzo kapitałochłonnym. Nie ma więc w nim możliwości szybkiego reagowania na duże zmiany 
popytu. Dodatkowo, ze specyfiki różnorodności geologicznej eksploatowanych zasobów wy-
nika, że zdolności produkcyjne poszczególnych kopalń mogą być różne w czasie. Stąd ko-
nieczność utrzymywania w nich rezerw zdolności produkcyjnych. Osobnym zagadnieniem, do 
oddzielnej dyskusji jest, jak wielkie powinny być te rezerwy. Posiadanie tych rezerw kusić bę-
dzie producentów, do ich maksymalnego wykorzystywania - co skutkować może czasowym 
zwiększaniem podaży węgla ponad potrzeby rynku wewnętrznego. Stąd konieczność stosowa-
nia regulatorów systemowych limitowania sprzedaży. 

Drugim zagadnieniem jest konieczność myślenia perspektywicznego kategoriami bezpie-
czeństwa energetycznego kraju. Każde państwo powinno takie rezerwy mieć i utrzymywać. 
Może to przyjąć postać np. rezerwy strategicznej w postaci części kopalń postawionych w stan 
„uśpienia", czyli kopalń utrzymywanych w ruchu, przy niewielkim zatrudnieniu, relatywnie ni-
skich kosztach i limitowanym niewielkim wydobyciu. 
To ostatnie zagadnienie jest szczególnie istotne w kontekście projektu zamykania kolejnych 
kopalń. Propozycje te obarczone są myśleniem czysto teoretycznym o funkcjonowaniu gospo-
darki a zarazem krótkowzroczne. Najpierw ponieśliśmy ogromne nakłady na zbudowanie ko-
palń, następnie poniesiemy niemałe nakłady na ich likwidację - by ewentualnie w przyszłości 
budować kolejne kopalnie znowu ponosząc ogromne nakłady. Czy nie lepiej postawić je w stan 
„uśpienia"? 

Istnienie kopalń rezerwy strategicznej dodatkowo wzmacnia argument o konieczności li-
mitowania sprzedaży węgla na rynku wewnętrznym. 

8, Jaki poziom ceny rynkowej węgla? 

Z poprzednich rozważań wynika, że w przypadku węgla kamiennego mamy do czynienia 
z niską elastycznością cenową popytu pod warunkiem, że cena nie przekracza parytetu impor-
towego, Może więc być kształtowana w relatywnie szerokim przedziale. Nie jest ona więc ty-
pową ceną rynkową ukształtowaną w warunkach wolnej gry rynkowej. Można więc przyjąć, że 
górną granicę kształtowania cen węgla stanowią: parytet importowy oraz, w dłuższym hory-
zoncie czasowym, koszt pozyskania energii ze źródeł alternatywnych. 

Dolną granicę ceny węgla powinno określać się na poziomie gwarantującym uzyskanie mi-
nimalnej rentowności przez większość przedsiębiorstw górniczych zajmujących się eksploata-
:ją. Dlaczego więc przez większość, a nie na przykład przez grupę kopalń osiągających najlep-
sze relacje ekonomiczne? 

Bierze się to z faktu, że różne kopalnie pracują na złożach o różnej charakterystyce geolo-
gicznej - co zasadniczo wpływa na koszty produkcji węgla handlowego. W uporządkowanej 
gospodarce nie można więc dopuścić do kształtowania się cen węgla odniesionych do zakła-
iów górniczych produkujących najtaniej. Wprowadzenie wolnej gry cenowej doprowadziłoby 
lo sytuacji, że niewielka, wybrana grupa kopalń o najniższych kosztach produkcji uzyskiwa-
aby satysfakcjonujące relacje ekonomiczne. Pozostałym groziłaby, w krótkim okresie upa-
Iłość. Upadłość kopalni i jej likwidacja fizyczna jest procesem nieodwracalnym. Po krótkim 
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okresie czasu pozostałyby więc tylko te kopalnie, które produkują najtaniej. Mogłoby się wte-
dy okazać, że nie są one w stanie zabezpieczyć pełne zapotrzebowanie nawet rynku krajowego. 
W ten sposób, w krótkim czasie doprowadzilibyśmy do upadku polskiego górnictwa stając 
przed problemem konieczności importu węgla. 

Można oczywiście dywagować na temat dotacji do kopalń, które na skutek obniżenia ceny 
rynkowej węgla stały się trwale deficytowe. Tylko kto i w jakiej formie miałby do nich dopła-
cać? Osobiście jestem przeciwnikiem tworzenia dotacji, których konieczność powstałaby 
z wyżej opisanego powodu. Uważam, że to odpowiedni poziom ceny rynkowej powinien gwa-
rantować rentowność większości kopalń. Dochodzimy więc do pojęcia ceny minimalnej^ czyli 
kolejnego regulatora wewnętrznego rynku węgla. To cena minimalna wyznaczana w okresach 
rocznych przez wskazane państwa agendy lub Radę Ministrów powinna stanowić gwarancję 
minimalnej rentowności większości przedsiębiorstw górniczych. Cena ta powinna być obo-
wiązkowa dla wszystkich przedsiębiorstw produkcji węgla w Polsce, bez względu na formę 
własności, a jej niedotrzymanie powinno być obłożone wysokimi sankcjami ekonomicznymi. 

Cena minimalna oprócz funkcji zapewnienia minimalnej rentowności większości przedsię-
biorstw górniczych powinna stać się również narzędziem państwa w stymulowaniu obniżki 
kosztów wydobycia. Musi ona jednak wtedy uwzględniać wszystkie elementy kosztów i nakła-
dów inwestycyjnych niezbędnych do utrzymania rentowności bieżącej i zabezpieczenia per-
spektywicznego rozwoju. 

Pozostaje jeszcze wyjaśnienie sformułowania „większość przedsiębiorstw górniczych". 
W rozumieniu niniejszych rozważań rozumieć będziemy przez to taką ilość przedsiębiorstw, 
która jest w stanie zabezpieczyć w pełni, w horyzoncie wieloletnim, co najmniej pełne zapo-
trzebowanie rynku wewnętrznego, z uwzględnieniem rezerw bieżących i strategicznych zdol-
ności wydob3Avczych. 

9. Zakończenie 

Przedsiębiorstwa wydobywcze przemysłu węglowego, z punktu widzenia strukturalizmu, 
tworzą specyficzny oligopol. Jednocześnie rynek wewnętrzny sprzedaży węgla, ze względu na 
państwową własność wszystkich kopalń jest rynkiem monopolu państwowego. Z punktu wi-
dzenia elastyczności cenowej popytu mamy do czynienia z rynkiem nieelastycznym. Daje to 
możliwości kształtowania ceny węgla w relatywnie dużym zakresie, bez istotnej zmiany po-
pytu. Cena rynkowa węgla powinna gwarantować większości kopalń uzyskiwanie co najmniej 
minimalnej zyskowności pozwalającej na bieżące regulowanie zobowiązań i akumulację środ-
ków na rozwój. W warunkach polskich państwo, korzystając z pozycji monopolistycznej 
utrzymywało przez wiele lat po 1989 roku ceny węgla poniżej progu minimalnej zyskowności. 
Skutkowało to ogromnym zadłużeniem górnictwa węgla kamiennego na koniec 2002 roku. 

Rynek wewnętrzny węgla powinien być rynkiem regulowanym, zwłaszcza po częściowej 
prywatyzacji tej branży. Podstawowymi narzędziami regulacji tego rynku powinny być: kwo-
towanie - czyli wyznaczanie dla poszczególnych producentów maksymalnej ilości węgla do 
sprzedaży na rynku wewnętrznym oraz ceny minimalne sprzedaży. 
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The reflection about prices and coal market in Poland 

Abstract 

This articles shows discussion about coal market in Poland, rules of shaping coal prices and 
characterisation of coal industry structures. The Author proposed tools for coal market regula-
tion (quotation of sale and minimal price). 
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Nowa generacja cieczy hydraulicznych do obudów zmechanizowanych 
szansą obniżenia kosztów 

Słowa kluczowe 

koncentrat emulgujący - obudowa zmechanizowana 

Streszczenie 

Omówiono doświadczenia kopalń KHW S.A. w zakresie stosowania w obudowach zme-
chanizowanych trudnopalnych cieczy hydraulicznych sporządzonych na bazie olei emulgują-
cych (mających w swoim składzie oleje minerakie), oraz koncentratów emulgujących na bazie 
wysokorafmowanych olei mineralnych i olei syntetycznych. Przedstawiono właściwości no-
woczesnych koncentratów emulgujących oraz zasady bezpiecznego postępowania z nimi. 
Przedstawiono zachowanie się nowoczesnej cieczy roboczej sporządzonej na bazie koncentratu 
HYDROKOP SYNTETIC w czasie eksploatacji. 

1. Doświadczenia w stosowaniu emulsji na bazie olei mineralnych 

Prawidłowa eksploatacja ściany wydobywczej wymaga doboru właściwej konfiguracji 
kompleksu ścianowego. Jednym z podstawowych elementów kompleksu ścianowego jest obu-
dowa zmechanizowana. Zapewnienie niezawodności pracy obudowy wymaga stosowania w jej 
układzie hydraulicznym odpowiedniego medium roboczego, jakim jest trudnopalna ciecz hyd-
rauliczna. 

Kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. do sporządzania trudnopalnej cieczy 
hydraulicznej stosowały środki dostępne na rynku. Były to różnorodne produkty wytwarzane 
Drzez rafinerie krajowe, jak również wyroby pochodzące z importu. Wspólną ich cechą jest 
skład chemiczny. Wytwarza się je na bazie olejów mineralnych z dodatkiem m.in. substancji 
emulgujących i inhibitorów korozji. Stosowanie tych produktów obarczone było wieloma nie-
Jogodnościami. Ciecze hydrauliczne sporządzone na ich bazie o stężeniu 0,4-1,0% stanowią 
logodne środowisko dla wytwarzania się grzybów i bakterii. Sytuacja taka prowadziła do wy-
izielania się przykrego zapachu w zbiornikach i systemach ciśnieniowych oraz wytrącania się 
takcji stałej powodujące zatykanie filtrów. Zaobserwowano jednocześnie istotny spadek stę-
lenia sporządzonej emulsji na odcinku pomiędzy miejscem jej wytworzenia, a obudowami 
'.mechanizowanymi znajdującymi się w ścianach. Procesy degradacji powodują, że emulsja 
porządzona na bazie olejów mineralnych w czasie eksploatacji traci swoje właściwości anty-
lorozyjne i smarne, co w sposób bezpośredni zwiększa awaryjność podzespołów hydraulicz-
lych i to zarówno elementów hydrauliki siłowej jak i hydrauliki sterowniczej. Korozja oraz 
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niszczenie uszczelnień zmniejsza znacząco żywotność układów hydraulicznych obudów zme-
chanizowanych. 

Mając na uwadze szereg wad stosowanych cieczy hydraulicznych wytwarzanych na bazie 
olejów mineralnych, kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w 2001 r. zapocząt-
kowały próby z nowymi koncentratami emulgującymi. W pierwszej fazie przetestowano, 
a następnie wdrożono do stosowania koncentrat emulgujący Hydrokop HFA produkcji polskiej 
rafinerii. 

Koncentrat emulgujący HYDROKOP HFA 
Przeznaczony jest do sporządzania trudnopalnej mikroemulsyjnej cieczy hydraulicznej typu 

HFAE o stężeniu 0,4 do 1,0 % przy użyciu wód o twardości do 25 °N. 
Koncentrat emulgujący HYDROKOP HFA jest mieszaniną: 

- wysokorafinowanego oleju mineralnego, 
- dodatków uszlachetniających w skład których wchodzą: 

• emulgatory, 
• dodatki przeciwpienne, 
• inhibitory korozji. 
Powstała na bazie koncentratu HYDROKOP HFA ciecz hydrauliczna m.oże być stosowana 

jako medium hydrauliczne w zmechanizowanych obudowach ścianowych i stojakach hydrau-
licznych indywidualnie lub centralnie zasilanych w podziemnych wyrobiskach górniczych . 

Najniższe dopuszczalne stężenia przedstawiono w tablicy 1.1. 

Tablica 1.1. Najniższe dopuszczalne stężenia 
Table 1.1. The lowest allowable concentration 

Lp. Nazwa obudowy Stopień stężenia 

1 Stojaki hydrauliczne centralnie zasilane typu SHC n.n. 0,4 % 

2 Indywidualne stojaki hydrauliczne n.n. 0,4 % 

3 Obudowy hydrau iczne produkcji krajowej n.n. 0,4 % 

4 Obudowy importowane Według zaleceń producentów 

Parametry koncentratu emulgującego przedstawiono w tablicy 1.2. 

Tablica 1.2. Parametry koncentratu emulgującego 
Table 1.2. Parameters of the emulsifiable concentrates 

Wymagania Wartość 

Wygląd zewnętrzny w temp.20 
jednorodna klarowna ciecz barwy 

brązowej 

Lepkość kinematyczna w temp. 40 °C [mm/s^] n.w. 200 

Temperatura płynięcia [°C] n.w. -5 

Zawartość wody [%] n.w. 35 
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Zestawienie parametrów dla emulsji olejowo - wodnej sporządzonej na wodzie o twardości 
25 °N, przedstawiono w tablicy 1.3. 

Tablica. 1.3. Zestawienie parametrów dla emulsji olejowo-wodnej sporządzonej na wodzie 
o twardości 25 °N 

Table 1.3. Specification of the oil-in-water emulsion parameters, for water of total hardness 25 °N 

Wymagania Wartość 

Wygląd emulsji mleczna 

Zdolność ochrony przed korozją: 
Badanie w temperaturze 35 °C w ciągu 672 h 
Zmiana masy płytek, mg 
Stal 
Miedź 
Mosiądz 
Aluminium 
Cynk 

-11 do +5 
-11 do +5 
-11 do +5 
-11 do +5 
-22 do +5 

Oddziaływanie na uszczelnienia 
Zmiana objętości % 
Zmiana twardości w odniesieniu do twardości początkowej, °IRH 
Wzrost twardości 
Spadek twardości 

Odo 7 

n.w. 2 
n.w. 7 

Emulsja otrzymana na bazie koncentratu emulgującego Hydrokop HFA ma znacznie po-
prawione własności użytkowe w stosunku do stosowanych poprzednio emulsji na bazie olejów 
mineralnych. Zaobserwowano m.in., że w czasie eksploatacji z emulsji wytrąca się znacznie 
mniej fazy stałej, a co tym idzie zmniejszeniu uległa częstotliwość czyszczenia filtrów. 

Chcąc jeszcze bardziej poprawić niezawodność pracy układów hydraulicznych obudów 
zmechanizowanych Katowicki Holding Węglowy S.A. wspólnie z producentem koncentratów 
emulgujących, firmą Petro-Oil Kraków przystąpił w trzecim kwartale 2001 roku do prób z zu-
pełnie nową generacją koncentratów emulgujących. W KWK „Murcki" rozpoczęto testy synte-
tycznego koncentratu emulgującego HYDROKOP SYNTETIC. 

Syntetyczny koncentrat emulgujący HYDROKOP SYNTETIC 
Przeznaczony jest do wytwarzania trudnopalnej mikroemulsyjnej cieczy hydraulicznej typu 

HFAE o stężeniu 0,4 do 1,0 % przy użyciu wód o twardości do 28 
W skład koncentratu emulgującego HYDROKOP SYNTETIC wchodzi: 

- syntetyczny olej izoparafinowy, 
- dodatki uszlachetniające, a mianowicie: 

• emulgatory, 
• dodatki przeciwpienne, 
• inhibitory korozji. 

505 



Lebda-Wyborny Z., Wąs W.: Nowa generacja cieczy hydraulicznych ... 

Powstała na bazie koncentratu emulgującego HYDROKOP SYNTETIC ciecz hydrauliczna 
przeznaczona jest do stosowania jako medium robocze w zmechanizowanych obudowach 
ścianowych i stojakach hydraulicznych indywidualnie lub centralnie zasilanych w podziem-
nych wyrobiskach górniczych. 

Zakresy stosowanych stężeń mikroemulsji przedstawiono w tablicy 1.4. 

Tablica 1.4. Zakresy stosowanych stężeń mikroemulsji 
Table 1.4. Range of used microemulsion concentrations 

Lp. Nazwa obudowy Stopień stężenia 

1 Stojaki hydrauliczne centralnie zasilane typu SHC n.n. 0,4 %-0,8% 
2 Indywidualne stojaki hydrauliczne n.n. 0,4 %-0,8% 

3 Obudowy hydrauliczne produkcji krajowej n.n. 0,4 %-0,8% 

4 Obudowy importowane Według zaleceń producentów 

Parametry koncentratu emulgującego przedstawiono w tablicy 1.5. 

Tablica 1.5. Parametry koncentratu emulgującego 
Table 1.5. Parameters of the emulsifaiable concentrates 

Wymagania Wartość 

Wygląd zewnętrzny w temp. 20 °C 
jednorodna k arowna ciecz 

barwy brązowej 

Lepkość kinematyczna w temp. 40 ®C [mm/s ] n.w. 50 

Temperatura płynięcia [°C] n.w. 0 

Zawartość wody [%] n.w. 50 

Zestawienie parameti"ów dla emulsji olejowo-wodnej sporządzonej na wodzie o twardości 
28 °N, przedstawiono w tablicy 1.6. 

Mając na uwadze prawidłowe i bezpieczne użytkowanie koncentratów emulgujących typu 
HYDROKOP HFA i HYDROKOP SYNTETIC należy przestrzegać podstawowych zasad 
postępowania. 

Przechowywanie: 
- zbiorniki stalowe umieszczone na wolnej przestrzeni, wyposażone w system ogrzewania, 

umożliwiający w okresie zimowym ogrzanie cieczy do temperatury 5-20 °C celem obniże-
nia lepkości i zapewnienia pompowalności cieczy, 

- zbiorniki stalowe, umieszczone w pomieszczeniach ogrzewanych. 
Zasady bezpieczeństwa. 
Omawiane koncentraty emulgujące są produktami zawierającymi ciekłe węglowodory, oraz 

dodatki uszlachetniające. Pracując z nimi należy: 
- ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w trakcie prac przy 

bezpośrednim użyciu koncentratu, 
- utrzymywać w należytym stanie technicznym pracujące urządzenia, 
- stosować odzież ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej. 
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Tablica L6. Zestawienie parametrów dla emulsji olej owo-wodnej sporządzonej na wodzie 
o twardości 28 °N 

Table 1.6. Specification of the oil-in-water emulsion parameters, for water of total hardness 28 °N 

Wymagania Wartość 

Wygląd emulsji m eczna 

Zdo ność ochrony przed korozją: 
Badanie w temperaturze 35 °C w ciągu 672 h 
Zmiana masy płytek, lug 
Stal 
Miedź 
Mosiądz 
Aluminium 
Cynk 

-11 do +5 
- l i d o +5 
- U do +5 
-11 do -f-5 
-22 do +5 

Oddziaływanie na uszczelnienia 
Zmiana ohietości % 
Zmiana twardości w odniesieniu do twardości początkowej, °IRH 
Wzrost twardości 
Spadek twardości 

Odo 7 

n.w. 2 
n.w. 7 

Bezpośrednie zastosowanie w postaci nisko stężonej emulsji olejowo-wodnej, oraz fakt iż 
olej bazowy zastosowany w koncentracie emulgującym HYDROKOP HFA i HYDROKOP 
SYNTETIC nie zawiera fenoli i policyklicznych węglowodorów aromatycznych, co znacznie 
obniża jego szkodliwość. 

Emulsja otrzymana z syntetycznego koncentratu emulgującego HYDROKOP HFA oraz 
HYDROKOP SYNTETIC zawierająca około 99,5 % wody jest cieczą niepalną. 

Przeprowadzone próby z emulsją sporządzoną z pełni syntetycznego koncentratu potwier-
dziły jej walory użytkowe jako medium hydraulicznego w zmechanizowanych obudowach 
ścianowych oraz stojakach hydraulicznych zasilanych centralnie, bądź indywidualnie, a pra-
cujących w podziemnych wyrobiskach górniczych. 

Pomyślne próby z syntetycznym koncentratem emulgującym HYDROKOP SYNTETIC, 
pozwoliły podjąć decyzję o wdrożeniu do stosowania powyższego produktu we wszystkich 
kopalniach KHW S.A. Emulsja wytworzona na bazie syntetycznego koncentratu emulgującego 
HYDROKOP SYNTETIC posiada znaczące zalety w stosunku do wcześniej stosowanych 
mediów. Emulsja taka nie jest atakowana przez bakterie i grzyby, wykazuje się dużą stabilnoś-
cią i utrzymuje w okresie eksploatacji stałe parametry fizykochemiczne. Wykazuje bardzo 
dobre właściwości smarne i antykorozyjne. Nie wytrącają się z niej frakcje stałe. Syntetyczny 
koncentrat emulgujący HYDROKOP SYNTETIC posiada dopuszczenie Prezesa Wyższego 
Urzędu Górniczego do stosowania w podziemnych zakładach górniczych. 
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2. Podsumowanie 

Na zakończenie należy wyraźnie stwierdzić, iż nakłady ponoszone na remonty obudów 
zmechanizowanych stanowią pokaźną pozycję w kosztach usług remontowych. Zalety trudno-
palnej cieczy hydraulicznej sporządzonej na bazie syntetycznego koncentratu emulgującego 
HYDROKOP SYNTETIC pozwalają na przedłużenie bezawaryjnej pracy elementów hydrau-
liki siłowej i sterowniczej, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia kosztów ponoszonych na 
utrzymanie tych urządzeń w należytym stanie technicznym. 

New generation of the hydraulic fluids for self-advancing supports as a chance 
of reduction of costs 

Abstract 

Experience concerning using of slow-burning fluids prepared on basis of the emulsifiable 
oils, mineral and syntetic, in a self-advancing supports at KHW S.A. mines is discused. Mo-
dern emulsifiable contentrates properties and the rules of safety treating of them is introduced. 
Behaviour of modern working fluid, prepared on basic of Hydrkop Syntetic contrentate, under 
its operating is shown. 

Recenzent: prof, dr hab. inz. Krzysztof Krauze 
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Klimatyzacja z zastosowaniem komór zraszania w kopalniach 
podziemnych 

Słowa kluczowe 

klimatyzacja kopalń - urządzenia chłodnicze - chłodnice powietrza - komory zraszania 

Streszczenie 

W ostatnich latach w polskim górnictwie podziemnym, zwłaszcza węgla kamiennego 
i miedzi, wystąpiło znaczne pogorszenie cieplnych warunków pracy spowodowane przede 
wszystkim wzrostem głębokości eksploatacji, zwiększeniem mocy zainstalowanych maszyn 
i urządzeń oraz niedostatecznym zakresem zastosowania kompleksowej prewencji wentylacyj-
no- chłodniczej. W górnictwie są stosowane chłodnice różnej konstrukcji. Najczęściej są to 
chłodnice przeponowe W celu uzyskania większych wydajności chłodniczych są wykorzysty-
wane chłodnice kombinowane i komory zraszania, ale częstość ich zastosowania jest niewielka 
z uwagi na niedostateczną wiedze praktyków górniczych w tym zakresie. Autorzy w oparciu 
o własne doświadczenia praktyczne proponują zastosowanie w kopalniach klimatyzacji oddzia-
łowej wykorzystującej komory zraszania. 

1. Wprowadzenie 

W ostatnich latach w polskim górnictwie podzienmym, zwłaszcza węgla kamiennego 
i miedzi, wystąpiło znaczne pogorszenie cieplnych warunków pracy spowodowane przede 
wszystkim wzrostem głębokości eksploatacji, zwiększeniem mocy zainstalowanych maszyn 
i urządzeń oraz niedostatecznym zakresem zastosowania kompleksowej prewencji wentylacyj-
no- chłodniczej. Oprócz klasycznych urządzeń chłodniczych, w górnictwie stosowane są spe-
cjalne urządzenia umożliwiające poprawę efektywności chłodniczej (komory zraszania i chłod-
nice specjalne), wykorzystujące inne zasady fizyczne chłodzenia (pneumatyczne urządzenie 
chłodnicze i lodowe chłodnice powietrza), a także sposób transportu i wyrównania ciśnień 
medium chłodniczego. 

W górnictwie są stosowane chłodnice różnej konstrukcji. Najczęściej są to chłodnice po-
wierzcłmiowe. W celu uzyskania większych wydajności chłodniczych są wykorzystywane 
chłodnice kombinowane i komory zraszania, ale częstość ich zastosowania jest nie wielka 
z uwagi na niedostateczną wiedzę praktyków górniczych w tym zakresie. 
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Autorzy w oparciu o własne doświadczenia praktyczne proponują zastosowanie w kopal-
niach klimatyzacji oddziałowej wykorzystującej komory zraszania. 

2. Komory zraszania 

Komora zraszania jest urządzeniem, w którym rozpylona woda ochłodzona w urządzeniu 
chłodniczym, odbiera ciepło od przepływającego powietrza. Zasadę działania komory zrasza-
nia przedstawiają rys. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 i 2.7. Rozwiązania te pozwalają uzyskać 
znaczne moce chłodnicze. Systemy z zastosowaniem komór chłodniczych są indywidualnie 
projektowane dla konkretnych warunków lokalizacyjnych. 

Komora zraszania przedstawiona na rys. 2.1 w zasadzie stanowi ona komorę, w której uzy-
skuje się gęstą chmurę drobno rozpylonej wody tłoczonej przez dysze rozpylające wodę połą-
czone w zespoły-rzędy. Zespoły zraszające składają się z pionowych rur z dyszami tak usytu-
owanymi, aby równomiernie pokryć cały przekrój poprzeczny komory. W komorze zraszania 
można osuszać powietrze pod warunkiem, że temperatura wody obiegowej jest niższa od tem-
peratury punktu rosy dopływającego powietrza. Moc chłodnicza i zdolność osuszania komory 
mioże być regulowana przez zmuanę temperatury^ zraszającej wody, zwykle za pomocą dwudro-
gowego zaworu mieszającego. Kropla wody wypływająca z dyszy rozpylającej pł3mie równo-
legle do kierunku przepływu powietrza we współ- lub w przeciwprądzie, a potem zaczyna 
opadać do wanny komory, a zatem wymiana ciepła zachodzi w warunkach przepływu krzyżo-
wego. 

Kolektor z raszacza 

E k r a n p e r f o r o w a n y 
d o w y r ó w n a n i a s i r 

P r z e p ł y w p o w i e t r z a 

Z w o d o c i ą g u 

C i ą g ł y p o b ó r 
w o d y d o 

T u z d a l n i a n i a 
Z ayIegdiiT 

c h ł o d n i c z e g o 

OTmrpiarr 
piytowy 

agregatu 

Automatyczny 
zawór reqii.ia.gyjny 

Rys.2.1. Schemat komory zraszania 
Fig.2.1. Scheme of spray chambers 

W pobliżu powierzchni wody w wannie, nawet na końcu komory, powietrze kontaktuje się 
z wodą, która jest stosunkowo ciepła. W konsekwencji nie można uzyskać temperatury powie-
trza odpływającego z komory niższej od temperatury wody odpływającej. Aby zapewnić do-
stateczne rozpylenie wody, spadek ciśnienia w dyszach rozpylających stosowanych w komo-
rach zraszania musi być stosunkowo duży. Wydajności stosowanych dysz wahają się od 0,025 
l/s przy spadku ciśnienia 70 kPa i średnicy otworu wylotowego 2,5 mm do 0,3 l/s przy spadku 
ciśnienia 280 kPa i średnicy otworu 6,5 mm. Z doświadczeń praktycznych, uzyskanych przy 
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projektowaniu i eksploatacji komór zraszania w klimatyzacji wynika, że powinno się stosować 
następujące parametry: strumień objętości wody wypływającej z jednej dyszy - 0,11 l/s, liczba 
dysz - 22 szt./m przekroju poprzecznego w każdym rzędzie przy średniej prędkości powietrza 
wynoszącej 2,5-^3,75 m/s. Zaleca się stosowanie dwóch rzędów dysz rozpylających wodę 
w przeciwprądzie, a zatem całkowita gęstość strumienia masy wody w obiegu powinna być 

^ o 
równa 0,44 dm /(s m ) w odniesieniu do pola przekroju poprzecznego komory. Komory zra-
szania powinny być na tyle długie, aby nastąpił pożądany kontakt między zraszającą wodą 
i powietrzem oraz aby uniknąć przedostawania się strumienia rozpylonej wody przez odkra-
placz. Sprawność komór zraszania zależy od rozmieszczenia i liczby zespołów dysz i wynoszą 
odpowiednio około 50% w przypadku zastosowania jednego rzędu dysz ustawionych współ-
prądowo, do około 95 % w przypadku zastosowania trzech rzędów dysz ustawionych przeciw-
prądowo. Komory zraszania mogą być również budowane w układzie pionowym z przepły-
wem powietrza z dołu do góry. 

Efektywność pracy komory zraszania zależy od ilości przepływającego powietrza i od pa-
rametrów wody zimnej z obiegu chłodniczego. W wolnostojącej chłodnicy, której strumień 
powietrza wynosi około 6 m /s, następuje obniżenie temperatuiy wlotowej o 10-14°C. Wcelu uzyskania większych wydajności chłodniczych stosuje się chłodnice kombinowane i komory 

o «A V o UUUIVÔ  vlil^^LuAlwz^u V4. r* wjtw^xiiv/W wj WIC tAfrTęi rr V n m A r a VA t i-M XVWXXA^A U* mi 
wody rozpylanej w komorze zraszania wodą zimną jest fLinkcją strumienia masy wody rozpy-
lonej w komorze i temperatury początkowej wody chłodzącej. Maksymalna prędkość prze-
pływu powietrza w komorze zraszania nie powinna przekraczać 6 m/s, gdyż powyżej tej pręd-
kości nie uzyskuje się na ogół efektu osuszania, a nawet obserwuje się dodatkowe nawilżanie 
powietrza wskutek porywania cząstek wody chłodzącej. Schemat ideowy chłodnicy kombino-
wanej o mocy około 300 kW (komora zraszania i chłodnica powierzchniowa) przedstawiono 
na rys.2.2. 

Przykłady zastosowania komór zraszania w górnictwie przedstawiono na rys. 2 .2- 2.7. 

Tw=12,5X 

Tm=15.5''C 
T=25°C 
Tm=21,5X 
y = Urc\Vs 

Rys.2.2. Schemat ideowy chłodnicy kombinowanej 
gdzie: a) wentylatory, b) dysze zraszające, c) odkraplacz, d) spływ wanny, e) odkraplacz, f) chłodnica 

powierzchniowa, g) wlot zimnej wody Tw=7,5°C, m.w=I5 kg/s, h) zbiornik wody 
Fig.2.2. Scheme of spray-surface cooler 

where: a) sound insulation, b) spray nozzles, c) droplet eliminator, d)water draining, e) droplet eliminator, 
f) surface cooler, g) inlet of cold water 7^=7,5*^0, m.^=\5 kg/s, h) water tank 
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Rys.2.3. Komora zraszania 
gdzie: a) izolacja dźwiękowa, b) dysze zraszajace, c) odkraplacz, d) połączenie elastyczne, e) wentylator, 

f) dyfuzor, g) wlot do kanału wentylacyjnego, h) zbiornik na wodę, i) pompa wody schłodzonej, j) pa-
rownik, k) filtr wody, 1) zawór do czyszczenia zbiornika 

Rys.2.3. Spray chamber 
where: a) sound isolation, b) spray nozzles, c) droplet eliminator, d) flexible connection, e) fan. 0 

diffuzer, g) inlet into ventilation duct, h) water tank, i) cold water pump, j) evaporator, k) water filter, 1) 
valve for tank cleaning 

W polskim górnictwie komory zraszania zastosowano w kopalniach „1 Maja" i „Morci-
nek". W kopalni „1 Maja" na poziomie 850 m zabudowano dwustopniową komorę zraszania 
z trzema płaszczyznami dysz zraszających w jednym stopniu (rys. 2.4). Dla uzyskania 
przepływu powietrza przez chłodnicę zainstalowano krótki lutniociąg i zabudowano wentylator 
lutniowy typu WLE-IOOOB. W celu określenia charakterystyki chłodnicy (rys. 2.4. i 2.5), 
regulowano ilość przepływającego powietrza na wlocie do chłodnicy oraz przez pracę 
wentylatora na jednym lub dwóch silnikach. 
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Rys.2.4. Dwustopniowa chłodnica powietrza z komorami zraszania (kopalnia 1 Maja) 
Rys.2.4. Two-storage air cooler with spray chambers (1 Maja Coal Mine) 

Prędkość przepływu powietrza przez komorę wynosiła 2,5 ^ 3,5 m/s. Komora zraszania I 
stopnia składała się z trzech rzędów dysz zraszających usytuowanych przeciwprądowo, nato-
miast komora II stopnia miała pierwszy rząd dysz współprądowy oraz dwa rzędy przeciwprą-
dowe. W dolnej części usytuowany był zbiornik wody z odprowadzeniem wody i przelewem 
nadmiaru wody. Odkraplacz płytowy zraszany był zimną wodą z I stopnia przez rząd składa-
jący się z pięciu dysz zraszających. Służył on do zatrzymywania drobnych kropelek wody, 
unoszonych strumieniem przepływającego powietrza. 
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Rys.2.5. Charakterystyka dwustopniowej chłodnicy powietrza z komorami zraszania przy przepływie 
wody chłodzącej 3,4-^4,2 kg/s 

Rys.2.5. Charakteristics of two-stage air cooler with spray chambers 
for discharge cooling water3,4-i-4,2 kg/s 
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Rys.2.6. przedstawia charakterystykę przepływową dwustopniowej chłodnicy powietrza. 
Na wykresie zaznaczono tzw. obszar efektywnej pracy urządzenia, gdzie występuje proces 
ochładzania i osuszania powietrza, tj. dla spadku naporu do 1000 Pa i prędkości powietrza 
w komorze do 6 m/s. Powyżej tego obszaru występuje niekorzystne zjawisko porywania czą-
stek wody z wypływającym powietrzem, powodujące nawilżenie powietrza oraz ubytki wody 
zimnej z obiegu chłodniczego. 

1QOC 

5 e ^ ^ y 
WyćZiek przeptqwa pcwiefrta V,mVs 

t^^fĆ^C 

Rys.2.6. Zdolność chłodnicza dwustopniowej chłodnicy powietrza 
Rys.2.6. Cooling capacity of two-stage air cooler 

Na wykresie przedstawiono zdolność chłodniczą dwustopniowej chłodnicy powietrza. Jest 
ona funkcją strumienia masy wody rozpylonej w komorze (m^) i temperatury początkowej 
wody chłodzącej t^. Maksymalna prędkość przepływu powietrza w omawianej komorze nie 
powinna przekroczyć 6 m/s, gdyż powyżej tej prędkości nie uzyskuje się efektu osuszania. 
Konstrukcja tego urządzenia i jego zdolność chłodnicza pozwala na zastosowanie go do chło-
dzenia i osuszania powietrza przy wentylacji odrębnej wyrobisk górniczych oraz do wstępnego 
schładzania powietrza w rejonach eksploatacyjnych. Zdolność chłodnicza tej komory zraszania 
wynosiła około 150 kW. 

Innym przykładem jest uruchomiona w kopalni Morcinek chłodnica powietrza z komorami 
zraszania w wyrobisku korytarzowym i przeznaczona do schładzania powietrza doprowadza-
nego do wyrobiska ścianowego. Bezpośredni sposób chłodzenia powietrza w takiej komorze 
charakteryzuje się tym, że wodę zimną z urządzeń chłodniczych rozpyla się bezpośrednio dy-
szami zraszającymi do całkowitego prądu powietrza przepływającego przez wyrobisko. Sche-
mat dwustopniowej chłodnicy powietrza z komorą zraszania wykonaną w kopalni Morcinek 
przedstawiono na rys. 2.7. 
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Rys.2.7. Dwustopniowa chłodnica powietrza z komorą zraszania w wyrobisku korytarzowym 
Rys.2.7. Two-stage air cooler with spray chambers into mine working 

Komora zraszania była wykonana w 15-metrowym odcinku wyrobiska korytarzowego 
z przejściem dla załogi, o wolnym przekroju przepływu powietrza wynoszącym 8 m^. Odcinek 
efektywnego rozpylania wody o dwóch stopniach zraszania, miał 12 m oraz odcinek tzw. od-
kraplacza do wytrącania wody z przepływającego powietrza miał około 3 m. Wodę 
chłodzącą z dwóch urządzeń chłodniczych typu GUC-250p doprowadzano do I stopnia 
zraszania i odkraplacz, następnie ze zbiornika wody I stopnia podawana była pompą na 
dysze II stopnia i dalej ze zbiornika wody II stopnia transportowana była pompą do układu 
skraplacz-parownik urządzenia chłodniczego. Komora zraszania I stopnia składała się z trzech 
rzędów dysz zraszających us34uowanych przeciwprądowo, natomiast komora zraszania II 
stopnia miała pierwszy rząd dysz współprądowych oraz dwa przeciwprądowe. W komorze tej 
uzyskiwano duże zdolności chłodnicze dochodzące do 360 kW. Ponadto zdołano uzyskać duży 
efekt osuszenia powietrza kopalnianego. Prosta konstrukcja i niskie koszty wykonania oraz 
eksploatacji chłodnic powietrza z rozpylaniem wody zimnej stanowi alternatywę dla 
klasycznych chłodnic powierzchniowych. 

System klimatyzacji oddziałowej z wykorzystaniem komór zraszania polega na zastosowa-
niu urządzenia chłodniczego o znacznej mocy chłodniczej 1-2 MW zlokalizowanego w pobliżu 
oddziału górniczego. Woda schłodzona w urządzeniu chłodniczym doprowadzana rurociągami 
do komory zraszania - chłodnicy powietrza. Powietrze dolotowe do oddziału przepływające 
przez taką komorę jest schładzane i jednocześnie osuszane. Woda ciepła z chłodzenia skrapla-
cza odprowadzana jest rurociągami do chłodnicy wypamej, w obiegu wody otwartym (komora 
zraszania) lub zamkniętym (chłodnice powierzchniowe), zlokalizowanymi w wylotowym prą-
dzie powietrza z oddziału. 

Na rys. 2.8 i 2.9 przedstawiono system klimatyzacji centralnej o mocy 6,75 MW z komo-
rami zraszania oraz komorą zraszania w szybiku o mocy 800 kW w kopalni Preussag-Ibbenbu-
ren zlokalizowanej przy szybie Nordschacht. 
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Rys.2.8. Schemat klimatyzacji centralnej o mocy 6,75 MW z komorami zraszania 
Rys.2.8. Scheme of central mine-air-cooling system with spray chambers of cooling power 6,75 MW 
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Rys.2.9. Komora zraszania w szybiku o mocy 800 kW 
Rys.2.9. Spray chamber in pit-hole of power 800 kW 

3. Klimatyzacja oddziałowa zdecentralizowana 

W kopalniach podziemnych o dużym zagrożeniu temperaturowym, gdy zapotrzebowa-
nie na moc chłodniczą przekracza 2 MW stosuje się zdecentralizowaną klimatyzację oddziało-
wą. Dla wytworzenia takiej mocy chłodniczej stosuje się stacjonarne agregaty o mocy 0,5 do 3 
MW chłodzące wodę przesłaną rurociągami do chłodnic powierzcłmiowych powietrza lub 
komór zraszania. Zastosowanie takiego rozwiązania w kopalniach o dużym zapotrzebowaniu 
mocy chłodniczej obniża w znaczny sposób koszt wytworzenia 1 kW mocy chłodniczej. 

.1. Urządzenia chłodnicze o mocy 1-3 MW 

Do wytworzenia mocy chłodniczej od 1 do 3 MW zastosować można stacjonarne agre-
gaty chłodzące wodę produkcji niemieckiej firmy GFW ( rys.3.1) lub agregaty niemieckiej 
firmy Herco. W tablicach 3.1, 3.2. i 3.3. przedstawiono podstawowe parametry techniczne 
agregatów chłodzących wodę, chłodnic powierzchniowych powietrza i chłodnic wyparnych 
wody. 
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Rys.3.1. Agregat chłodzący wodę typu KM-3000 
Rys.3.L Water chiller KM-3000 

Tabhca 3.1. Dane techniczne agregatów chłodzących wodę KM 

Wyszczególnienie KM 1000 KM 2000 KM 3000 
1 PAROWNIK 

wydajność chłodnicza, kW 925 1 750 2 600 
temperatura wody na wejściu, C 18,0 18,0 18,0 
temperatura wody na wyjściu, C 3,0 3,0 3,0 
wydatek wody chłodzonej, kg/s 15,2 27,9 41,4 

2 SKRAPLACZ 
moc chłodnicza, kW 1225 2 300 3 390 
temperatura wody na wejściu, "C 31,0 31,0 31,0 
temperatura wody na wyjściu, "C 40,0 40,0 41,0 
wydatek wody chłodzącej, kg/s 32,5 61,1 80,6 

3 SPRĘŻARKA 
producent APV Baker L. APV Baker L. APV Baker L. 
typ HS 2028 HS 2035 HS 2231 
liczba obrotów, min 2 980 2 980 2 980 
moc napędowa, kW 275 500 790 

Chłodnice powierzchniowe powietrza o mocy chłodniczej 250-700 kW usytuowane są naj-
częściej w wyrobiskach korytarzowych - parametry chłodnic powietrza przedstawia tab. 3.2. 

Wypame chłodnice wody (tab. 3.3) odbierają ciepło z wody chłodzącej skraplacz agregatu 
chłodniczego lokalizowane są w wylotowym prądzie powietrza z oddziału. 
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Tablica 3.2. Dane techniczne chłodnic powietrza SPK i GK 

Wyszczególnienie SPK 100 GK350 GK700 
1 CHŁODNICE POWIETRZA 

wydajność chłodnicza, kW 250 350 700 
wydatek wody, kg/s 4,2 8,3 11,3 
temperatura wody na wejściu, "C 5,0 5,0 5,0 
temperatura wody na wyjściu, "C 19,5 17,3 19,8 
wydatek powietrza m /s 7,5 13,3 18,0 
temperatura powietrza na wejściu, "C 32,0 32,0 32,0 
temperatura powietrza na wyjściu, "C 21,3 23,4 20,7 
wilgotność bezwzględna na wejściu, 
g/kg 

19,0 19,0 19,0 

wilgotność bezwzględna na wyjściu, 
g/kg 

13,1 14,2 12,7 

2 WENTYLATOR ES6- 150 ES7 - 240 ES9 - 500 
moc napędowa, kW 15 24 50 

Tablica 3.3. Dane techniczne wyparnych chłodnic wody 
Table 3.3. Technical parameters of evaporative water coolers 

Wyszczególnienie Typ 
1 CHŁODNICA WYPARNA WODY RK 250 RK 450 SPRK 132 

wydajność chłodnicza, kW 250 450 890 
strumień objętości powietrza, m3/s 6,0 9,7 16,7 
wilgotność względna na wlocie, % 70 70 70 
ciśnienie powietrza, MPa 0,1125 0,1125 0,1125 
temperatura powietrza na wlocie,"C 26,0 26,0 26,0 
temperatura powietrza na wylocie,^C 29,1 29,5 30,5 
strumień masy wody, kg/s 5,0 9,7 18,1 
temperatura wody na wlocie, C 41,0 41,0 41,0 ^ Q 
temperatura wody na wylocie, C 28,8 30,0 29,3 
strumień masy odparowanej wody, kg/s 0,08 0,14 0,28 

2 WENTYLATOR ES6- 150 ES7 - 240 ES9- 500 
moc napędowa, kW 15 24 50 

3.2. Klimatyzacja oddziałowa z komorami zraszania 

1. 

9 

Proponowany system klimatyzacji oddziałowej z komorami zraszania polega na: 
zastosowaniu urządzenia chłodniczego o mocy chłodniczej około 2 MW zlokalizowanego 
w pobliżu oddziału górniczego w prądzie wylotowym powietrza, 
schładzaniu wody w urządzeniu chłodniczym, która będzie doprowadzana rurociągami do 
komory zraszania - chłodnicy powietrza, w której to powietrze dolotowe do oddziału będzie 
schładzane i jednocześnie osuszane. 
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3. doprowadzaniu rurociągami wody ciepłej z chłodzenia skraplacza do chłodnicy wypamej, 
w obiegu wody otwartym z komorą zraszania zlokalizowaną w wylotowym prądzie powie-
trza z oddziału. 

Na rys. 3.2. przedstawiono przykładowy system klimatyzacji oddziałowej z komorami zra-
szania w kopalni gdzie na poziomie 1000 m temperatura pierwotna wynosi 43 °C. Powietrze 
szybem I jest sprowadzane na poz. lOOOm ~ wydatek strumienia powietrza wynosi 500 m3/s, 
w przekopie A o długości 2000m i przekroju 14 m2 wydatek strumienia powietrza wynosi 100 
m3/s i dalej jest doprowadzany do 2 rejonów eksploatacyjnych po 50 m3/s. Dla przedmiotowej 
partii została zaprojektowana klimatyzacja oddziałowa z komorą zraszania (chłodnicą powie-
trza o mocy około 2 MW) i alternatywnym rozwiązaniem zrzutu ciepła z chłodzenia skraplacza 
- z wypamą komorą zraszania w wyrobisku korytarzowym lub szybiku o mocy około 2,5 MW. 
W tablicy 3.4. przedstawiono obliczone parametry techniczne projektowanych komór zrasza-
nia, tj. chłodnicy powietrza i chłodnicy wypamej wody. 

Tablica 3.4. Parametry techniczne projektowanych komór zraszania 

Komora zraszania Komora zraszania 
Ln WvQ7r7P.ańlnienie * « J w ̂  V ^^ A » « A w «. * A w nVílArlmVíí WAX A A & 

powietrza wyparna wody 
1 Wydajność chłodnicza, kW 2000 2500 
2 Wydatek wody chłodzącej, kg/s 27,9 61,1 
3 Temperatura wody na wejściu, "C 4,0 31,0 
4 Temperatura wody na wyjściu, C 19,0 40,0 
5 Stmmień powietrza m'̂ /s 95 50 
6 Temperatura powietrza na wejściu, "C 26,0 27,0 
7 Temperatura powietrza na wyjściu, C 19,0 34,0 
8 Wilgotność bezwzględna na wejściu, g/kg 18,3 20,5 
9 Wilgotność względna na wejściu, % 84,8 89,5 
10 Wilgotność bezwzględna na wyjściu, g/kg 14,0 34,9 
11 Wilgotność względna na wyjściu, % 100,0 100,0 
12 Ochłodzenie(ogrzanie) powietrza, C 7,0 7,0 
13 Ilość wykroplonej (odparowanej )wody, kg/h -1.686 + 2.981 
14 Przekrój poprzeczny komory, m 16,0 16,0 
15 Długość komory, m 2x 15,0 20,0 
16 Prędkość przepływu powietrza, m/s 3,0 3,0 

Obliczenia cieplne komór zraszania wykonano dla wyznaczenia końcowych parametrów 
powietrza, temperatur wody chłodzącej początkowej i końcowej oraz ilości wody przy zada-
nych parametrach powietrza przed komorą dla odprowadzenia ciepła i wilgoci, tj. 
ochłodzenia i osuszenia strumienia powietrza. 
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Agęgćt cttocHczy 
oiTC«:y2f>A'V 

Rys. 3.2. Schemat klimatyzacji oddziałowej z komorami zraszania 
Rys. 3.2. Scheme of mining district air-cooling with spray chambers 

Karaazraszaria 
(CHodria vsypatre) 
omxy2,5NWV 

4. Nakłady i koszty eksploatacji instalacji klimatyzacji o mocy 2 MW 

Dla zobrazowania różnic w kosztach z zastosowaniem do chłodzenia powietrza komór zra-
szania lub chłodnic powierzchniowych wykonano orientacyjne obliczenia nakładów i kosztów 
eksploatacji. W tablicy 4.1. przedstawiono koszty zakupu i uruchomienia wariantowego roz-
wiązania chłodzenia powietrza dla klimatyzacji o mocy 2 MW z zastosowaniem chłodnic po-
wierzchniowych i komór zraszania. 

Wykonanie komór zraszania; chłodnicy powietrza o mocy 2 MW i chłodnicy wyparnej 
o mocy 2,5 MW przyjęto szacunkowo wg doświadczeń niemieckich. Nie uwzględniono rów-
nież, że komorę zraszania można zlokalizować w istniejącym wyrobisku obniżając znaczne 
koszty całej instalacji chłodzenia. W zakres budowy komory zraszania wchodzi wykonanie 
obudowy torkretowej komory, zbiorników wody-wanien, instalacji zraszania, układu pompo-
wo-filtracyjnego oraz odkraplaczy wody. 
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Tablica 4.1. Nakłady na zakup i uruchomienie chłodnic powietrza i chłodnic wypamych 
dla instalacji klimatyzacji o mocy 2000 kW 

Tablica 4.1. Expenditure on purchase and operating air coolers and evaporative air coolers in air-cooling 

Lp. Wyszczególnienie Ilość 
Cena 

jednost-
kowa 

Nakłady inwestycyjne 
Lp. Wyszczególnienie Ilość 

Cena 
jednost-

kowa 
materiały i 
urządzenia 

roboty bud.-
montażowe ogółem 

szt./mb. [złl [zł] [zł] [zł] 
A Chłodzenie chłodnicami powietrza i chłodnicami wypamymi powierzchniowymi 

1 
Chłodnice powierzchniowe 
powietrza o mocy po 250 kW 8 50 000 400 000 40 000 440 000 

2 Wentylatory lutniowe 8 35 000 280 000 28 000 308 000 
3 Tłumiki do wentylatorów lutniowych 16 5 500 88 000 8 800 96 800 

4 Instalacja zasilania i sterowania 
elektrycznego 

8 50 000 400 000 40 000 440 000 

5 Chłodnice wypame powietrza 
o mocy po 450 kW 6 70 000 420 000 42 000 462 000 

6 Wentylatory lutniowe 6 35 000 210 000 21 000 231 000 
7 Tłumiki do wentylatorów lutniowych 12 5 500 66 000 6 600 72 600 
8 Pompy OS-80 wody zraszającej 6 8 200 49 200 4 920 54 120 

9 
Instalacja zasilania i sterowania 
elektrycznego 

6 50 000 300 000 30 000 330 000 

Nakłady ogółem 2 213 200 221 320 2 434 520 

B Chłodzenie w komorach zraszania 

1 
Wykonanie wyrobiska o przekroju 
16 m - komora zraszania-chłodnica 
Dowietrza o niocy 2 MW 

100 5 000 500 000 50 000 550 000 

2 Wykonanie komory zraszania-
chłodnicy powietrza o mocy 2 MW 

1 250 000 250 000 25 000 275 000 

3 
Wykonanie wyrobiska o przekroju 

r\ 

16 m - komora zraszania-chłodnia 
wyparna wody o mocy 2,5 MW 

75 5 000 375 000 37 500 412 500 

4 
Wykonanie komory zraszania-
chłodni wyparnej wody o mocy 2,5 
MW 

1 200 000 200 000 20 000 220 000 

Nakłady ogółem 1 325 000 132 500 1 457 500 

W powyższej tablicy pominięto koszty zakupu i uruchomienia agregatu o mocy 2 MW 
oraz instalacji rurociągów izolowanych wody zimnej i ciepłej, które dla rozpatrywanych roz-
wiązań będą jednakowe i wyniosą dodatkowo około 3,5 min zł. Całkowity koszt instalacji 
klimatyzacji o mocy 2 MW v^niesie w zależności od przyjętego rozwiązania 5,0 - 6,0 min zł. 
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Na koszty eksploatacji chłodnic powietrza i chłodnic wypamych instalacji klimatyza-
cji składają się koszty zużycia energii elektrycznej silników do pomp i wentylatorów lutnio-
wych, koszty robocizny, a także części, serwisów i remontów. Obliczenia zużycia energii elek-
trycznej wykonano przy założeniu pracy 250 dni roku. W poniższej tabeli 4.2. przedstawiono 
orientacyjne koszty eksploatacji chłodnic powietrza i chłodnic wypamych instalacji klimatyza-
cji o mocy 2000 kW. 

Tablica 4.2. Koszty eksploatacji chłodnic powietrza i chłodnic wypamych instalacji klimatyzacji 
o mocy2000 kW 

Tablica 4.2. Operating costs of air coolers and evaporative air coolers in air-cooling plant 
of power 2000 kW 

Lp. Wyszczególnienie Chłodnice powierzchniowe Komory zraszania 

szt. [zł/rok' [zł/rok^ szt. [zł/rok] [zł/rok] 

1 Amortyzacja 304 315 182 188 

2 Energia elektryczna 

- wentylatory lutniowe 14 44 400 /if\r\ UZ.i ULIU 

- pompy wody zraszają-
cej 

6 12 350 74 100 4 44 000 176 000 

3 Materiały 121 726 72 875 

4 Robocizna, serwisy 350 000 200 000 

5 Remonty 121 726 72 875 

Razem 1 593 467 703 938 

Koszty eksploatacji instalacji klimatyzacji o mocy 2 MW z zastosowaniem chłodnic po-
wierzchniowych jest ponad dwukrotnie wyższy od zastosowania komór zraszania. 

5. Wnioski 

1. Rozwiązania z zastosowaniem do chłodzenia powietrza komór zraszania o dużej mocy 
chłodniczej są znane z szerokich zastosowań w kopalniach podziemnych, w szczególności 
w kopalniach niemieckich i afrykańskich (RPA, Bostwana). 

2. W polskich kopalniach węgla kamiennego w latach 19801990 przeprowadzono pozytywne 
próby z zastosowaniem komór zraszania do chłodzenia znacznych ilości powietrza. 

3. Komory zraszania dużej mocy są indywidualnie projektowane dla konkretnych wamnków 
lokalizacyjnych i mogą być budowane w wyrobiskach korytarzowych, a także w szybach 
i szybikach. 

4. Efektywność pracy komory zraszania zależy od ilości przepływającego powietrza i od para-
metrów wody zimnej z obiegu chłodniczego. W konsekwencji nie można uzyskać tempe-
ratury powietrza odpływającego z komory niższej od temperatury wody odpływającej. 
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5. W przypadku uruchomienia w kopalniach klimatyzacji oddziałowej ze stacjonarnymi agre-
gatami chłodzącymi wodę mocach 0,5 do 3 MW proponuje się zastosować do chłodzenia 
powietrza komory zraszania. 

6. System zdecentralizowanej klimatyzacji kopalni o mocy 2 MW z zastosowaniem komór 
zraszania pozwali uzyskać znaczne efekty ekonomiczne przy niższych nakładach inwesty-
cyjnych i kosztach eksploatacji. 
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An air conditioning system with spraying chambers in underground mines 

Abstract 

In the recent years there has occurred a considerable deterioration in the thermal working 
conditions in the underground mining industry, especially in coal and copper mines. It has 
resulted mainly from deeper exploitation, increased power of working machines and installa-
tions and inadequate application of complex vendlation and cooling preventive measures. The 
mining industry uses coolers of various design. Most often they are membrane coolers. In order 
to obtain greater cooling capacities, combined coolers and spraying chambers are utilized, but 
the frequency of their application is not high because of insufficient knowledge of the topic 
among mining specialists. On the basis of their own practical experience, the authors propose 
the application of a flat air conditioning system including spraying chambers. 

Recenzent: dr inz. Dariusz Obracaj 
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Możliwości wzrostu Iconcentracji wydobycia i wydłużenia czasu pracy 
polskich kopalń węgla kamiennego ze szczególnym uwzględnieniem 
zagrożeń naturalnych 

Słowa kluczowe 

węgiel kamienny - koncentracja produkcji - zagrożenia naturalne 

Streszczenie 

Przypomniano trudną sytuację sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 
Przedstawiono bazę zasobową, żywotność oraz uwarunkowania geologiczne, prowadzenia 
skoncentrowanej eksploatacji w polskich kopalniach węgla kamiennego. Omówiono 
występujące w polskich kopalniach zagrożenia naturalne oraz wpływ wzrostu koncentracji 
wydobycia na występowanie tych zagrożeń. Przedstawiono argumenty przemawiające za 
i przeciw wzrostowi koncentracji wydobycia bądź wydłużenia czasu pracy w polskich 
kopalniach węgla kamiennego. Wskazano jakie kopalnie są preferowane do zwiększenia 
koncentracji produkcji i wydłużenia czasu pracy do 6-ciu dni. 

1. Wprowadzenie 

Sytuacja sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce w połowie 2002 r. jest w dalszym 
ciągu bardzo trudna. Ma na to wpływ ogromne zadłużenie oraz brak płynności finansowej 
mimo, że od 1998 r. wynik finansowy netto sektora poprawiał się z roku na rok. W 2001 r. po 
raz pierwszy od 1994 r. sektor osiągnął zysk netto w wysokości 176,7 min. zł. Osiągnięcie za 
2001 rok dodatniego wyniku finansowego netto było możliwe dzięki restrukturyzacji finanso-
wej przedsiębiorstw górniczych (zgodnie z Ustawą z dnia 26 listopada 1998 r.). bez której 
sektor w dalszym ciągu generowałby stratę netto [11]. Utworzony w końcu 2001 roku koali-
cyjny rząd SLD-UP-PSL przygotował program reformy górnictwa węgla kamiennego w Polsce 
w latach 2003-2006 [10]. Wcześniej planowano, że w latach 2003-2006 konieczne będzie za-
pewnienie w budżecie środków dla górnictwa w granicach 3 mld. zł [5]. W przygotowanym 
przez Ministerstwo Gospodarki programie nakłady z budżetu państwa przede wszystkim na: 
- likwidację kopalń i usuwanie szkód górniczych; 
- restrukturyzację zatrudnienia; 
- tworzenie miejsc pracy 
wyniosą 4,6453 mld. zł bądź 4,1739 mld, zł odpowiednio w scenariuszu przyśpieszonego 
i umiarkowanego zmniejszenia zatrudnienia [10]. Ze względu na bardzo trudną sytuację bu-
dżetu państwa w najbliższych latach należy spodziewać się, że suma ta będzie niższa. 
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W dyskusji nad przyszłością górnictwa węgla kamiennego w Polsce zabrał głos prof. dr 
hab. inż. Bernard Drzęźla wygłaszając w dniu 06.05.2002 r, na seminarium na Politecłinice 
Śląskiej referat pt. „Dlaczego kopalnie powinny pracować siedem dni w tygodniu 
(sejsmologiczno-geomecłianiczne, aerologiczne, ruchowe i ekonomiczne skutki postojów 
ścian) [4^. 

Jak wynika z programu Ministerstwa Gospodarki jednym z jego założeń jest wprowadzenie 
sześciodniowego tygodnia produkcji kopalń przy zachowaniu pięciodniowego tygodnia pracy 
załóg górniczych [10]. Program przewiduje również zmniejszenie w latach 2003-^-2006 zdolno-
ści produkcyjnych o około 15 min ton przy równoczesnym ich zwiększeniu o porównywalną 
wielkość w kopalniach posiadających najkorzystniejszą sytuację ekonomiczną i produkcyjną. 
Przewiduje się, że podjęte będą decyzje o likwidacji kopań zmniejszające zdolności produk-
cyjne o 8,0 min ton w 2003 roku i o 7,0 min ton w 2004 roku. 

W niniejszym referacie omówiono: 
~ bazę zasobową, żywotność oraz uwarunkowania geologiczne prowadzenia skoncentrowa-

nej eksploatacji w polskicłi kopalniach węgla kamiennego, 
- zagrożenia naturalne występujące w polskich kopalniach węgla kamiennego, 
- wpływ wzrostu koncentracji wydobycia na występowanie zagrożeń naturalnych w polskich 

kopalniach węgla kamiennego. 

2. Baza zasobowa, żywotność oraz uwarunkowania geologiczne prowadzenia 
skoncentrowanej eksploatacji w polskich kopalniach węgla kamiennego 

W latach 90. XX wieku w Polsce zaobserwować można było bardzo duży ubytek zasobów 
bilansowych, przemysłowych i operatywnych węgla kamiennego. Porównując stan zasobów na 
dzień 31.12.1990 r. i na dzień 31,12.1999 r. zaobserwować można spadek: [!' 
- zasobów bilansowych z 26.563 mld ton do 18.131 mld ton, 
- zasobów przemysłowych z 16.803 mld ton do 8.249 mld ton, 
- zasobów operatywnych z 12.367 mld ton do 5.756 mld ton. 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w okresie tym wydobyto 1.318 mld ton węgla widać jed-
noznacznie, że ubytek zasobów bilansowych, przemysłowych czy operatywnych był kilkakrot-
nie wyższy. 

Zmniejszenie bazy zasobów bilansowych było wynikiem zmian jakie wprowadzono na po-
czątku lat 90. tych w ocenie zasobów większości kopalń. W latach 1991 i 1992 kopalnie opra-
cowały „Program proefektywnościowej rekonstrukcji" w których poddano analizie zasoby bi-
lansowe, szczególnie przemysłowe, oceniając prawidłowość ich zakwalifikowania pod kątem 
rzeczywistych możliwości technicznego i ekonomicznego wydobycia. Od roku 1993 w nowo-
opracowanych dokumentacjach geologicznych oraz w projektach zagospodarowania złóż eli-
minowano część zasobów przemysłowych w celu określenia realnej bazy zasobowej. Kopalnie 
w dążeniu do uzyskania dodatnich wyników finansowych, a w dalszej kolejności do ich po-
prawy, unikają zasobów przemysłowych o gorszych parametrach jakościowych zalegających 
w trudnych warunkach geologiczno-górniczych, co z kolei prowadzi do konieczności ich prze-
kwalifikowania do zasobów nieprzemysłowych, a w dalszej kolejności do zasobów pozabilan-
sowych grupy b, czy też do skreślenia z ewidencji zasobów [1]. 

Należy mieć na uwadze to, że bazę zasobową kopalń w najbliższych latach mogą poważnie 
uszczuplić: 
- likwidowane kopalnie osiągające niekorzystne wyniki ekonomiczno-finansowe, 
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- realizowana i planowana budowa autostrad A-4 i A-l (wystąpi konieczność stworzenia dla 
nich filarów ocłirormych bądź eksploatacja złóż węglowych w ich zasięgu stanie się nie-
efektywna ekonomicznie), 

- współwystępujące zagrożenia naturalne w szczególności tąpaniami, metanowe, pożarowe 
i klimatyczne, które w prz3^adku np. wystąpienia katastrofy górniczej mogą spowodować 
odstąpienie od eksploatacji niektórych partii złoża (dotyczy w szczególności kopalń Biel-
szowice, Halemba, Śląsk, Staszic, Wesoła). 

- Żywotność polskich kopalń węgla kamiermego zależy przede wszystkim od: 
- posiadanych zasobów operatywnych (przewidzianych do wydobycia), 
- osiąganych wyników ekonomiczno-finansowych. 

Przy założeniu, że w najbliższych latach kopalnie będą eksploatowały węgiel wyłącznie 
z poziomów aktualnie czynnych oraz będących w budowie w wyniku sczerpywania się zaso-
bów do roku 2010 zamkniętych musiałoby zostać 5 kopalń, a do roku 2015 kolejnych 5 kopalń 
'l]. Oczywiście w niektórych kopalniach, w których zasoby na poziomach czynnych ulegną 
wyczerpaniu, eksploatacja kontynuowana będzie na poziomach niższych. 

W najbliższych latach należy liczyć się z tym, że kilka kopalń zostanie zlikwidowanych ze 
względu na ich trwałą nierentowność. Ponadto należy spodziewać się łączenia mniejszych są-
siednich kopalń, w celu umożliwienia racjonalnego wybierania złoża oraz obniżenia kosztów 
produkcji. 

Jak wynika z uzyskanych doświadczeń, dla prowadzenia skoncentrowanej eksploatacji 
powinny być spełnione następujące warunki [2]: 
- grubość pokładu średnio 2,0 4,0 m, 
- kąt nachylenia pokładu maksymalnie 200, 
- baza zasobowa pozwalająca odpowiednio na długi okres eksploatacji, 
- tektonika umożliwiająca zaprojektowanie ścian o długości 250-300 m, o minimalnym wy-

biegu 1000 m, 
- wydobycie ze ściany około 1 min ton w ciągu roku, 
- postęp ściany w zależności od grubości pokładu 6-^-15 m/d, 
- zagrożenie metanowe na poziomie nie wymagającym ograniczenia długości ścian lub ich 

postępu. 
Z przeprowadzonej w pracy [2] analizy wynika, że baza zasobowa w kopalniach Górnoślą-

skiego Zagłębia Węglowego rozpatrywana w kategoriach możliwości prowadzenia skoncen-
trowanego wydobycia nie jest bogata. Pomimo tych niekorzystnych uwarunkowań geologicz-
nych, podejmować należy działania dla zwiększenia koncentracji produkcji, gdyż jest to pod-
stawowa droga do obniżki kosztów produkcji. 

3. Zagrożenia naturalne występujące w polskich kopalniach węgla kamiennego 

Zagrożenia naturalne występujące w polskich kopalniach węgla kamiennego można po 
dzielić na: 
- geomechaniczne [tąpania, zawały], 
- aerologiczne [metanowe, pyłowe, pożarowe, klimatyczne, radiacyjne], 
- gazogeomechaniczne [wyrzuty gazów i skal"" 

wodne. 
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Katastrofy górnicze mogą być spowodowane przez wszystkie wyżej wymienione zagroże-
nia z wyjątkiem [7]: 
- zagrożenia pyłowego w zakresie działania pyłów szkodliwych dla zdrowia, 
- zagrożenia radiacyjnego, 
- zagrożenia klimatycznego. 

Z zagrożeń geomechanicznych podstawowe znacznie ma zagrożenie tąpaniami, przez 
które rozumie się możliwość gwałtownego zniszczenia struktury skał wokół wyrobiska górni-
czego z równoczesnym dynamicznym ich przemieszczeniem do wyrobiska. Ze względu na 
niemożność precyzyjnego określenia czasu i miejsca tąpnięcia określa się strefy, w których 
wystąpienie tąpnięcia jest najbardziej prawdopodobne. Dlatego właśnie pierwszorzędnego zna-
czenia nabiera właściwa lokalizacja drążonych wyrobisk korytarzowych oraz ograniczenie do 
niezbędnego minimum ilości pracowników zatrudnionych w strefach szczególnego zagrożenia 
tąpaniami. W przypadku prowadzenia eksploatacji ścian to powinny one mieć większą niż do-
tychczas długość, a postęp ich powinien być ograniczony. 

Z zagrożeń aerologicznych wymienić należy przede wszystkim zagrożenie wybuchem 
metanu, pyłu węglowego, gazów pożarowych, pożarowe i klimatyczne. 

Zagrożenie wybuchem metanu występuje tak podczas drążenia wyrobisk korytarzowych 
jak również podczas eksploatacji. Najbardziej niebezpiecznymi miejscami, w których może 
dojść do wybuchu metanu są: 
- skrzyżowania ścian z chodnikami wentylacyjnymi w silnie metanowych pokładach, 
- wyrobiska korytarzowe drążone w górotworze silnie nasyconym metanem. 

Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego w polskich kopalniach, spowodowane jest wy-
twarzaniem zbyt wielkiej ilości pyhi węglowego, co wiąże się przede wszystkim z: 
- małym zakresem stosowania nawilżania wodą pokładów węgla, 
- niedostateczną ilością stosowanych środków do pozbawienia jego lotności, 
- nieodpowiednią jakością wód kopalnianych oraz niewystarczającym jej filtrowaniem przed 

zraszaniem, 
- niedostatecznym ciśnieniem wody dostarczanej do kombajnów oraz stanem technicznym 

ścianowych maszyn urabiających wyposażonych w zraszanie wewnętrzne, 
- niedostatecznym wyposażeniem kombajnów chodnikowych w skuteczne zraszanie (doty-

czy to w szczególności kombajnów AM-50). 
Z największym zagrożeniem wybuchu gazów pożarowych mamy do czynienia przy poża-

rach w pokładach silnie metanowych. Wzrost zagrożenia wybuchem gazów pożarowych wy-
stępuje również przy utrudnionym odpływie gazów pożarowych spowodowanym zmniejsze-
niem się drożności wyrobisk odprowadzających powietrze z rejonu objętego pożarem. 

Zagrożenie pożarowe w polskich kopalniach węgla kamiennego wiąże się przede wszyst-
kim z możliwością powstania pożarów endogenicznych. Dzięki prowadzeniu robót górniczych 
zgodnie z profilaktyką pożarową, a w szczególności stosowania metod wczesnego wykrywania 
pożarów endogenicznych w tym wykorzystania czujników do ciągłego pomiaru tlenku węgla, 
wzrosło w znacznym stopniu bezpieczeństwo załóg górniczych. Do zmniejszenia zagrożenia 
pożarowego przyczynił się również zwiększony postęp ścian, izolacja wybranych zrobów za 
pomocą środków mineralnych i chemicznych oraz racjonalny sposób przewietrzania uwzględ-
niający występujące zagrożenia naturalne. 

Zagrożenie klimatyczne w polskich kopalniach węgla kamiennego wzrasta przede 
wszystkim ze względu na: 
- większą z roku na rok głębokość na której prowadzone są roboty górnicze (temperatura 

pierwotna górotworu), 
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- wyższą koncentrację produkcji (ciepło wydzielane od pracujących maszyn i urządzeń). 
W związku z powyższym coraz Hczniejsze kopalnie oprócz stosowanych sposobów wen-

tylacyjnych zmuszone są stosować urządzenia chłodnicze do poprawy warunków klimatycz-
nych. 

Zagrożenia gazogeomechaniczne (wyrzutami gazów i skał) występowały przede wszyst-
kim w Zagłębiu Dolnośląskim. W Górnośląskim Zagłębiu Węglowym wystąpiły dotychczas 
trzy niewielkie wyrzuty metanu i skał w kopalniach „Brzeszcze", „Pniówek" i „Zofiówka". 

Zagrożenia wodne występują głównie w kopalniach położonych we wschodniej części 
górnośląskiej niecki węglowej. Aktualnie coraz większego znaczenia nabiera problematyka za-
grożenia wodnego w likwidowanych kopalniach oraz w kopalniach czynnych sąsiadujących 
z kopalniami likwidowanymi. 

Przez zagrożenia skojarzone (współwystępujące) rozumie się zagrożenia naturalne, które 
występują jednocześnie i oddziaływują wzajemnie na siebie. Przykładowo w następstwie tąp-
nięcia bądź wysokoenergetycznego wstrząsu może dojść do [8]: 
- samozapalenia węgla (pożaru szczelinowego), 
- pożaru egzogenicznego, 
- wybuchu metanu, 
- wybuchu metanu i pyłu węglowego, 
- powstania atmosfery niezdatnej do oddychania. 

4, Wpływ wzrostu koncentracji wydobycia na występowanie zagrożeń naturalnych 
w polskich kopalniach węgla kamiennego 

Przez koncentrację produkcji w górnictwie węgla kamiennego rozumie się ilość ton wydo-
bycia węgla w jednostce czasu przypadającą na element kopalni uczestniczący w procesie pro-
dukcyjnym. W pracy [2] postawiono pytanie czy koncentracja wydobycia będzie powodować 
'agodzenie przejawów i obniżenie poziomu danego zagrożenia, czy też będzie je wzmacniać, 
;zy też będzie obojętna w przypadku określonych zagrożeń. Autorzy monografii sformułowali 
lastępującą odpowiedź: 

oddziaływanie pozytywne w przypadku zagrożenia pożarowego, klimatycznego, 
wodnego i radiacyjnego, 
oddziaływanie negatywne w przypadku zagrożenia metanowego, tąpaniami, 
sejsmicznego i skojarzonego, 
oddziaływanie pozytywne i negatywne w przypadku zagrożenia pyłowego. 
Niektóre z wyżej wymienionych stwierdzeń wydają się wielce dyskusyjne. W pracy [9] 

»kreślono następująco oddziaływanie koncentracji 
trodukcji na poszczególne zagrożenia naturalne: 

pozytywnie w przypadku zagrożenia wodnego i radiacyjnego, 
negatywnie w przypadku zagrożenia metanowego, pyłowego, tąpaniami, sejsmicznego, 
klimatycznego i skojarzonego, 
pozytywnie bądź negatywnie w przypadku zagrożenia pożarowego, 

'oniżej krótko omówiono te zagrożenia naturalne (pożarowe, pyłowe, klimatyczne), na które 
daniem autora koncentracja wydobycia wpływa inaczej niż przedstawiono w pracy [2]. 

Koncentracja produkcji na zagrożenie pożarowe w zdecydowanej większości ścian wybie-
inych z zawałem stropu wpływa korzystnie. Jednak przy wybieraniu pokładów grubych 
podsadzką hydrauliczną warstwami od spągu pokładu wzrost koncentracji produkcji utrudnia 
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dokładne wypełnianie przestrzeni wybranej materiałem podsadzkowym, co spowodować może 
powstanie siatki szczelin w caliźnie węglowej nad przestrzenią wybieraną. W takiej sytuacji 
większe jest prawdopodobieństwo powstania szczelinowego pożaru endogenicznego, trudnego 
do wczesnego wykrycia jak również do ugaszenia. 

Wydaje się, że koncentracja produkcji na zagrożenia pyłowe wpływa negatywnie tak 
w aspekcie możliwości wybuchu pyłu węglowego jak i czynników szkodliwych dla zdrowia. 
Wynika to z tego, że przy wzrastającej koncentracji wydobycia obserwuje się zwiększoną emi-
sję pyłów przy posiadanym wyposażeniu ścian. W przyszłości po znacznym polepszeniu 
przede wszystkim zraszania wewnętrznego na kombajnach ścianowych należy spodziewać się, 
że koncentracja produkcji wpływać będzie pozytywnie na zagrożenie pyłowe. Wymagać to bę-
dzie całego kompleksu działań obejmującego: 
- poprawę jakości wody w rurociągach pożarowych zasilających instalacje zraszające, 
- wymianę rurociągów przeciwpożarowych, 
- polepszenie filtrowania wody, 
- zwiększenie ilości wody i jej ciśnienia przy podawaniu do kombajnów, 
- wdrożenia nowych rozwiązań technicznych polepszających zraszanie. 

Koncentracja produkcji na zagrożenia klimatyczne wydaje się wpływać negatywnie po-
przez zwiększenie mocy maszyn i urządzeń zainstalowanych w ścianach i w wyrobiskach 
przyścianowych transportujących urobek. Ponadto należy pamiętać, że z roku na rok wzrasta 
średnia głębokość eksploatacji, a tym sam}^! temperatura pierwotna skał, która zazwyczaj jest 
wyższa, na dużych głębokościach, od temperatury powietrza płynącego wyrobiskami górni-
czymi. O powyższym świadczy wzrastająca z roku na rok liczba wyrobisk z podwyższoną 
temperaturą powietrza (powyżej 28°C), która przykładowo w 1991 roku wynosiła 159, 
a w 2001 roku wynosiła 218 [6 . 

Nadmienić należy, że w pracy [3] zwrócono uwagę na relację zagrożenia naturalnego -
koncentracja produkcji - koszty, wskazując na różnokierunkowe działania profilaktyczne wy-
magające odpowiednich środków finansowych (specjalistyczne urządzenia, materiały, roboci-
zna), które najczęściej wiążą się z przerwą w zasadniczych pracach produkcyjnych. 

5. Argumenty przemawiające za i przeciw wzrostowi koncentracji wydobycia bądź 
wydłużeniem czasu pracy w polskich kopalniach węgla kamiennego 

Wzrost koncentracji produkcji, a szczególnie wydłużenie czasu pracy, w polskich kopal-
niach węgla kamiermego jest zagadnieniem trudnym i kontrowersyjnym. Poniżej podjąłem 
próbę przedstawienia argumentów za i przeciw wzrostowi koncentracji produkcji i wydłużeniu 
czasu pracy w polskich kopalniach węgla kamiennego bez wydłużenia czasu pracy załóg gór-
niczych (zachowanie 5-dniowego tygodnia pracy). 

Argumentami przemawiającymi za wzrostem koncentracji produkcji bądź 
wydłużeniem czasu pracy kopalń węgla kamiennego są: 
- konieczność obniżki kosztów produkcji dla zachowania konkurencyjności polskiego węgla 

kamiennego i zachowania miejsc pracy pracowników dołowych. Wydhiżenie czasu pracy 
kopalń do 6 dni w tygodniu pozwoli optymalnie wykorzystać posiadany majątek trwały, 
a niedziele przeznaczyć na roboty pomocnicze (np. przekładki przenośnika) oraz prace re-
montowe i konserwacyjne, 

- możliwość wyższych zarobków dla pracowników zatrudnionych w dni wolne od pracy oraz 
objętych motywacyjnym systemem pracy, 
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- zmniejszenie zagrożenia obwałami w ścianach, poprzez poprawę warunków stropowych, 
dzięki krótszym postojom ścian. Ponadto zmniejszeniu ulegnie wyciskanie spągu i zaciska-
nie obudowy w ścianach i chodnikach przyścianowych, 

- zmniejszenie deformacji na powierzchni w szczególności przy szybkiej eksploatacji na ma-
łych głębokościach. 
Argumentami przemawiającymi przeciwko wzrostowi koncentracji produkcji bądź 

wydłużeniu czasu pracy kopalń węgla kamiennego są: 
- szybko malejące zasoby operatywne (przewidziane do wydobycia) węgla w polskich kopal-

niach, co znacząco skróci okres żywotności kopalń, 
- wysoki stopień zużycia (zamortyzowania) stosowanych maszyn i urządzeń górniczych. 

Wydłużenie czasu pracy maszyn i urządzeń górniczych skróci czas na konserwacje i re-
monty oraz prace pomocnicze, co zwiększyć może ich awaryjność, 

- brak pełnej obsady wysokokwalifikowanych pracowników dołowych przy zachowaniu 
zatrudnienia na obecnym poziomie pomniejszonym o pracowników kierowanych na eme-
rytury. Wydłużenie czasu pracy kopalń do 6 dni w tygodniu spowoduje braki pracowników 
w obłożeniu robót w poszczególnych dniach w tygodniu, 

- problem społeczny - konieczność pracy w soboty przy ruchomym dniu wolnym w tygo-
dniu. W celu zapewnienia wysokiego wydobycia w ciągu sześciu dni w tygodniu istnieć 
będzie potrzeba pracy w niedziele (przekładki, konserwacje, remonty, profilaktyka, itp.), 

- wysoki stan zagrożeń naturalnych w niektórych kopalniach w szczególności: 
• tąpaniami (sejsmiczne) - dotyczy niektórych ścian najbardziej zagrożonych, w których 

może braknąć czasu na roboty profilaktyczne czy aktywne zwalczanie tąpań (np. strze-
lanie torpedujące itp.), 

• metanowe - dotyczy ścian o bardzo wysokim wydzielaniu metanu, w których przerwa 
sobotnio-niedzielna umożliwia wysoką koncentrację wydobycia w ciągu pięciu dni 
w tygodniu, 

• klimatyczne - dotyczy szczególnie ścian na dużych głębokościach, o wysokiej 
koncentracji produkcji szczególnie w okresie letnim, 

• skojarzone - konieczność prowadzenia jednocześnie np. profilaktyki pożarowej (np. 
zmniejszenie ilości powietrza kierowanego do ścianw grubych pokładach), klimatycznej 
(np. potrzeba stosowania urządzeń chłodniczych) oraz tąpaniowej (np. aktywne zwal-
czanie zagrożenia tąpaniami - strzelania torpedujące). 

6. Podsumowanie i wnioski końcowe 

Sytuacja sektora górnictwa węgla kamiennego jest bardzo trudna, nie tylko ze względu na 
Dgromne zadłużenie oraz brak płynności finansowej, lecz również ze względu na osłabienie 
:empa rozwoju gospodarczego tak w świecie jak i w kraju, co rzutuje na zmniejszenie zapo-
jzebowania na węgiel i ceny na rynkach światowych i w kraju. Aktualnie Ministerstwo Go-
jpodarki przedstawiło program reformy górnictwa węgla kamiennego na lata 2003^2006, 
-V którym między irmymi mówi się o wydobyciu węgla przez 6 dni w tygodniu oraz o likwida-
cji kopalń o zdolnościach produkcyjnych 15,0 min ton [10]. Poniżej przedstawiono wnioski 
: rozważań dotyczących wzrostu koncentracji wydobycia i wydłużenia czasu pracy polskich 
;opaIń węgla kamiennego ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń naturalnych. 
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1. Ze względu na bardzo trudną sytuację budżetu państwa jak i sektora górnictwa węgla ka-
miennego koniecznym jest przeprowadzenie restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw 
gómiczycłi w oparciu o nową bądź znowelizowaną ustawę o dostosowaniu górnictwa wę-
gla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej ... [11]. Dotacje 
budżetowe na realizację poszczególnych zadań w ramach realizowanej reformy powinny 
być w pierwszym rzędzie kierowane na restrukturyzację zatrudnienia (z lat poprzednich) 
i likwidację kopalń. 

2. Baza zasobowa węgla kamiennego w Polsce w latach 90 - tych znacznie się skurczyła. Na-
leży spodziewać się, że proces ten będzie dalej postępował ze względu na: 
- dalszą likwidację kopalń trwale nierentownych bądź o kończących się zasobach, 
- budowę autostrad A-4 i A-l, 
- współwystępujące w najwyższym stopniu zagrożenia naturalne. 

3. Pomimo niekorzystnej bazy zasobowej w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego 
należy kontjmuować działania dla zwiększenia koncentracji produkcji w celu obniżki 
kosztów produkcji i zapobieżenia upadkowi sektora górnictwa węgla kamiennego. 

4. Wzrost koncentracji produkcji przeważnie wpływa negatywne na zagrożenia naturalne 
występujące w polskich kopalniach węgla kamiennego (metanowe, pyłowe, klimatyczne, 
tąpaniami), jakkolwiek w przypadku zagrożenia wodnego, radiacyjnego ery, w przeważa-
jącej liczbie ścian, pożarowego wpływ ten jest pozytywny. 

5. Argumentami przemawiającymi za wzrostem koncentracji wydobycia bądź wydłużeniem 
czasu pracy w polskich kopalniach są: 
- konieczność obniżki kosztów produkcji poprzez lepsze wykorzystanie środków trwa-

łych dla zachowania miejsc pracy i konkurencyjności polskiego węgla na rynkach kra-
jowym jak i zagranicznych» 

- możliwość wyższych zarobków górników, 
- zmniejszenie zagrożenia obwałami w ścianach, 
- zmniejszenie deformacji na powierzchni, 
- zmniejszenie zagrożenia pożarami endogenicznymi w ścianach zawałowych. 

6. Argumentami przemawiającymi przeciw wzrostowi koncentracji wydobycia bądź wydłuże-
niu czasu pracy w polskich kopalniach są: 
- szybko malejące zasoby operatywne, 
- wysoki stopień zamortyzowania stosowanych maszyn i urządzeń górniczych, 
- ilościowe i jakościowe braki kadrowe, 
- problem społeczny (praca w soboty i częściowo w niedziele), 
- wysoki stan zagrożeń naturalnych w niektórych kopalniach. 

7. Wydaje się, że kopalnie o większych zasobach geologicznych oraz wyposażone w dobre 
maszyny i urządzenia górnicze preferowane są do zwiększania koncentracji produkcji 
i wydłużania czasu ich pracy do 6 dni w tygodniu. 

8. Ze względu na sezonowość zapotrzebowania na węgiel energetyczny, wskazanym byłoby 
rozważyć prowadzenie eksploatacji w niektórych kopalniach przez 6 dni w tygodniu 
w IV i I kwartale roku. 
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Possibility of increase of concentration of extration and extension of time 
of work of polish coal mines with special taking into account natural 
threats 

Abstract 

The difficult situation of coal sector in Poland was reminded. Base of resources and geo-
logical conditions earring on exploitation in polish coal mines was presented. Natural threats in 
polish coal mines and influence of increasing concentration of extration on this natural threats 
were discussed. Arguments for and against increase of concentration of extration or extension 
of time of work in polish coal mines were presented. It was pointed which coal mines are pref-
ïred to increase concentration of extration and extension of time of work to 6 days a week. 

Recenzent: dr inż. Jerzy Kicki 
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Analiza struktury efektywności i konkurencji sektora górniczego 

Słowa kluczowe 

sektor - koncentracja - konkurencja - efektywność 

Streszczenie 

Wobec dotycłiczasowych efektów ponad dekady „zmagań" z górnictwem węgla 
kamiennego, punktem wyjścia dla wdrażania kolejnych etapów reformy winna być diagnoza 
kondycji ekonomicznej branży. Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji sektora 
wydobywczego przez pryzmat poszczególnych kopalń. Przeprowadzenie analizy efektywności 
jest jednym z najważniejszych kroków umożliwiających ocenę sytuacji ekonomicznej 
górnictwa. Pozwala ona na określenie siły ekonomicznej zarówno całej branży jak 
i poszczególnych przedsiębiorstw. Nie mniej istotna jest diagnoza wewnętrznego układu sił 
w analizowanej branży, wielkości posiadanych przez kopalnie zasobów surowca oraz 
koncentracji siły roboczej. 

Artykuł jest próbą określenia stopnia koncentracji zatrudnienia, zasobów i produkcji węgla 
oraz ekonomicznej efektywności podmiotów funkcjonujących w sektorze. Stopień koncentracji 
został zbadany przy pomocy krzywej Lorenza, zaś analiza efektywności, przeprowadzona dla 
poszczególnych kopalń, umożliwiła zbudowanie mapy efektywności przedsiębiorstw 
wydobywczych funkcjonujących w ramach sektora górnictwa węgla kamiennego. 

1. Wstęp 

Problem oceny efektywności sektorów pojawia się w rzeczywistości gospodarczej 
zasadniczo w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, ocena ta powinna być jednym z kryteriów 
wyboru kierunków polityki przemysłowej prowadzonej przez państwo oraz instrumentów 
wykorzystywanych w odniesieniu do danej branży. Po drugie, analiza efektywności jest 
niezbędnym narzędziem oceny skuteczności działań podejmowanych w ramach polityki 
)rzemysłowej. Analiza ta ma szczególne znaczenie dla sektorów poddających się procesom 
:ransformacji, a w szczególności dla tzw. trudnych, schyłkowych sektorów. W odniesieniu 
jo tych branż należy przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie czy i jak długo warto 
<ontynuować działalność, w jakim tempie ograniczać potencjał produkcyjny, czy istnieje 
szansa na odrodzenie (być może tylko części) i znalezienie niszy dla sektora, czy można 
maleźć nowy sposób funkcjonowania branży? 

Górnictwo znalazło się na tym etapie, kiedy należy odpowiedzieć na powyższe pytania 
wyznaczyć dalszy kierunek zmian. To, że zarówno przedsiębiorstwa górnicze, jak i cały 

lektor wydobywczy podlegają presji na zmianę wynika nie tylko z przebiegu procesów 

535 



Mazurkiewicz J.: Analiza struktury efektywności i konkurencji sektora górniczego 

transformacyjnych gospodarki, ale też z silnego przywiązania górnictwa do sposobu 
funkcjonowania ukształtowanego w ramach systemu gospodarki centralnie zarządzanej. Dla 
wielu stanowi ona o naturze tego sektora, której nie może naruszyć jakakolwiek działalność 
reformatorska. W istocie, zmiany w gómictwie są trudnym wyzwaniem dla formułowania 
concepcji i programów, a tym bardziej dla ich realizacji. Jeżeli jednak podejmowane działania 
mają być czymś innym niż doskonaleniem dotychczasowego porządku, należy spojrzeć na 
rzeczywistość w nowy sposób. Twórcy kolejnych etapów reformy mogą podążać utartym 
torem bez względu na dotychczasowe doświadczenia i konsekwencje wcześniej podjętych 
działań. Mogą jednak wybrać drogę rewolucyjną, burzącą utrwalony ład, sprzeciwiającą się 
status quo. To ostatnie rozwiązanie wymaga dużej dozy odwagi i motywacji, ale przede 
wszystkim rzetelnej diagnozy sytuacji górnictwa. 

Przeprowadzenie analizy efektywności jest jednym z najważniejszych kroków 
umożliwiających ocenę kondycji sektora. Pozwala ona na określenie siły ekonomicznej 
zarówno całej branży jak i poszczególnych przedsiębiorstw. Nie mniej istotna jest diagnoza 
wewnętrznego układu sił i natężenia konkurencji w sektorze, charakteryzacja wielkości 
posiadanych przez kopalnie zasobów surowca, koncentracji siły roboczej. Określenie tych 
czynników umożliwia analiza stopnia koncentracji sektora. 

intencją autorki jest przedstawienie sytuacji sektora wydobywczego przez pryzmat 
przedsiębiorstw, dlatego analiza została przeprowadzona w odniesieniu do poszczególnych 
kopalń i zakładów górniczych. Podstawą tej metody badania jest przekonanie, że kondycja 
ekonomiczna sektora jest wypadkową stanu poszczególnych przedsiębiorstw działających 
w ramach badanego układu, a określenie poziomu efektywności na poziomie branży wymaga 
badania mikrostruktur. W górnictwie węgla kamiennego wewnętrzna redystrybucja środków 
dokonująca się w ramach spółek węglowych utrudnia wnioskowanie o poziomie efektywności 
i sprawności działania poszczególnych kopalń. Kluczowym założeniem przeprowadzonego 
badania jest więc całkowite pominięcie funkcjonowania podmiotów górniczych w ramach 
spółek węglowych. 

2. Stopień koncentracji sektora 

Koncentracja {łac. eon - razem, centrum - środek) rozumiana jako proces kumulacji działań 
i środków w odniesieniu do jakiegoś wspólnego celu [Janasz 2000], jest jednym 
z determinantów natężenia konkurencji między podmiotami danej branży. Wysoki stopień 
koncentracji wpływa na kształtowanie się niekorzystnych warunków dla funkcjonowania 
przedsiębiorstw o mniejszej sile ekonomicznej, co oznacza dominującą pozycję liderów i ostrą 
walkę konkurencyjną. Duża liczba przedsiębiorstw o zrównoważonych i stosunkowo niewiel-
kich udziałach rynkowycif stwarza warunki zbliżone do wolnej konkurencji i daje podobne 
szanse prowadzenie walki konkurencyjnej wszystkim uczestnikom sektora. Z kolei nadmierne 
rozproszenie podmiotów oznacza nadmiar mocy produkcyjnych oraz niską rentowność sektora 
Romanowska 1998'. 

Koncentracji sektora nie należy jednak utożsamiać jedynie z liczbą działających w nim 
przedsiębiorstw. Istotny jest tu przede wszystkim stopień dostępu poszczególnych podmiotów 
do zasobów siły roboczej i podstawowych środków produkcji. Na wszystkich tych płaszczyz-
nach możliwe jest występowanie różnych rodzajów konkurencji, od sytuacji zbliżonej do kon-
kurencji doskonałej, po struktury monopolowe. Wydaje się, że z tego punktu widzenia, szcze-
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gólną rolę dla określenia struktury konkurencji sektora górnictwa węgla kamiennego odgrywa 
koncentracja zasobów surowca, wydobycia węgla i zatrudnienia. 

Analiza koncentracji zasobów węgla została przeprowadzona w odniesieniu do zasobów 
operatywnych badanych przedsiębiorstw. Dane wykorzystane do analizy pochodzą 
z dokumentu „Strategia Prywatyzacji Sektora Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce", 
opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki w kwietniu 2001 r. 

Przebieg krzywej koncentracji dla zasobów węgla, (zwanej również krzywą Lorenza 
Kossak - Rokicka 1998]) przedstawia rys. 2.1. Wielkość odchylenia krzywej koncentracji 

od linii równomiernego podziału determinowany jest ścisłą zależnością lokalizacji i wielkości 
kopalń od czynników naturalnych i warunków geologiczno - gómic2ych złoża. Współczynnik 
koncentracji Giffma wynosi tu 0,41, co oznacza, że wśród badanych przedsiębiorstw istnieje 
grupa przedsiębiorstw w średnim stopniu koncentrująca zasoby węgla kamiennego. 
Znamiennym jest fakt, że blisko 55% ogółu zasobów operatywnych znajduje się w jedynie 10 
kopalniach: Bielszowice, Halemba, Janina, Knurów, Piast, Pniówek, Staszic, Wesoła, 
Szczygłowice, Ziemowit. 
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Rys. 2.1. Krzywa koncentracji zasobów węgla kamiennego 
Fig. 2.1. Concentration curve for hard coal resources 
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Rys. 2.2. Krzywa koncentracji produkcji węgla kamiennego 
Fig. 2.2. Concentration curve for hard coal production 
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Fig. 2.3. Concentration curve for employment in hard coal sector 
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Koncentracja przemysłu zwykle utożsamiana jest z koncentracją produkcji, tzn. jej 
skupieniem w dużych podmiotach. Dla sektora górniczego, wobec sukcesywnego kurczenia się 
popytu na węgiel, istotna jest nie tyle koncentracja produkcji węgla, co możliwość zbytu 
surowca. Z tego względu badany poziom koncentracji dotyczy wielkości produkcji sprzedanej. 
Miernik ten może być traktowany również jako udział poszczególnych kopalń w rynku węgla. 
Przebieg krzywej Lorenza dla wielkości sprzedaży węgla kamiennego przedstawia rys.2.2. 
Niski współczynnik koncentracji, wynoszący tu 0,21 oznacza, że mimo koncentracji zasobów, 
w badanej grupie 38 podmiotów nie występowała koncentracja produkcji sprzedanej, 
co oznacza, że żadne z badanych przedsiębiorstw nie posiada dominującej pozycji na rynku. 

W końcu 2000 r., wg danych PARGWK S.A. w przeliczeniu na pełne etaty, w badanych 
kopalniach zatrudnionych było blisko 111 tys. osób. Krzywą koncentracji zatrudnienia 
w zakładach górniczych przedstawia rysunek 3.2. Wartość współczynnika koncentracji dla 
zatrudnienia wynosi 0,17. Oznacza to, że w sektorze nie istnieje przedsiębiorstwo w znacznym 
stopniu koncentrujące zasoby pracy. 

W warunkach optymalnie ukształtowanej struktury sektora stosunkowo wysoki poziom 
koncentracji zasobów węgla powinien korespondować z odpowiednio wysokim poziomem 
koncentracji zatrudnienia i produkcji. Z przeprowadzonej analizy wynika jednak, że poziom 
koncentiacji zasobów ztiacziiie przewyższa poziom koncentracji pozostałych badanych cech 
(produkcja sprzedana zakładów koncentrujące ponad połowę zasobów węgla stanowiła około 
35% całości sprzedanego węgla; kopalnie te zatrudniają 36% ogółu pracowników sektora). 
Relacja ta wskazuje na zbyt rozdrobniona strukturę sektora. Należy również zwrócić uwagę, 
że w warunkach malejącego popytu na węgiel, funkcjonowanie wielu kopalń wpływa 
na obniżanie poziomu rentowności całego sektora. Zmniejszenie ogólnej liczby 
przedsiębiorstw górniczych umożliwiłoby stworzenie dla nich relatywnie większego rynku 
zbytu w warunkach pełnego zaspokojenia efektywnego popytu na węgiel. Kolejnym skutkiem 
koncentracji byłoby obniżenie kosztów własnych produkcji poprzez rozłożenie kosztów 
stałych na większą ilość wydobywanego surowca. Efektem finalnym redukcji liczby kopalń 
byłoby więc obniżenie kosztów całkowitych produkcji węgla. Sytuacja ta znalazłaby 
odzwierciedlenie w możliwościach swobodniejszego kształtowania ceny, podniesienia 
rentowności poszczególnych kopalń i pozycji konkurencyjnej polskiego węgla. Paradoksalnie, 
wzrost koncentracji produkcji umożliwiłby funkcjonowanie sektora przy wyższym poziomie 
efektywności i konkurencyjności produkcji. 

3. Analiza efektywności sektora 

Dotychczasowe opracowania dotyczące kondycji ekonomicznej górnictwa węgla 
kamiennego opierają się zwykle o wyniki osiągane przez spółki węglowe, milcząco pomijając 
problem efektywości poszczególnych kopalń funkcjonujących w ramach tego układu. 
Również kolejne programy reform zakładały prowadzenie działań sanacyjnych w odniesieniu 
do całych spółek. Nasuwa się tu pytanie, na ile podejmowane dotychczas wysiłki wpłynęły 
na poprawę sytuacji ekonomicznej poszczególnych kopalń. Wydaje się, że nie możliwe jest 
osiągnięcie efektywności na poziomie całej branży bez uzyskania efektywności na poziomie 
mikroekonomicznym. Pełne odzwierciedlenie struktury efektywności analizowanej branży 
skłania do przeprowadzenia badania na poziomie poszczególnych jednostek działających 
w sektorze. Jest to zadanie wymagające nie tylko zebrania odpowiednich danych, lecz również, 
ze względu na dynamiczne działania zmierzające do redukcji potencjału produkcyjnego. 
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dokonania wyboru grupy badanych przedsiębiorstw. W niniejszym opracowaniu za kr34eria 
wyboru przyjęto: 
1. iunkcjonowanie danej kopalni w ramach istniejącej spółki węglowej, 
2. brak wdrożonego w odniesieniu do danego podmiotu postępowania likwidacyjnego, 
3. osiągnięcie dodatniego średniego wyniku na sprzedaży węgla w latach 2000 - 2002 jako 

podstawowy warunek ekonomicznej opłacalności wydobycia, 
4. ponad 10 - letnia żywotność kopalni (przy uwzględnieniu całkowitych zasobów operatyw-

nych) jako warunek możliwości dalszego rozwoju podmiotów. 
Warunki te zostały spełnione przez 34 kopalnie. Ze względu na dostępność danych, analiza 

nie obejmuje kopalń: KWK „Budryk" S.A., Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. i ZGE 
„Sobieski-Jaworzno III". Wszystkie dane służące do wyznaczenia wartości kryteriów dla 
poszczególnych kopalń zostały zaczerpnięte ze „Strategii Prywatyzacji Sektora Górnictwa 
Węgla Kamiennego w Polsce". 

Ocena efektywności przedsiębiorstw najczęściej dokonywana jest przy zastosowaniu 
wskaźników rentowności, obliczanych w oparciu o podstawowe wielkości finansowe, takie 
jak: zysk (operacyjny, brutto, netto), przychody ze sprzedaży, wielkość majątku i kapitałów 
zaangażowanych w przedsiębiorstwo [por.: Bednarski i in. 1996, Sierpińska i Jachna 1997". 
Mierniki te mogą być przeniesione na grunt analizy efektywności sektorów. Winny one 
wówczas uwzględniać rozmiary obrotów i wielkość zaangażowanego kapitału [Tomidajewicz 
1996]. Czynnikami najsilniej kształtującymi kondycję ekonomiczną kopalń są: wielkość 
popytu na surowiec, koszty wydobycia, cena węgla, problemy związane z wysokim poziomem 
zadłużenia przedsiębiorstw. 

W niniejszym opracowaniu, w celu odzwierciedlenia struktury efektywnościowej 
górnictwa, dla badanej grupy przedsiębiorstw wyznaczone zostały wskaźniki rentowności 
operacyjnej i rentowności operacyjnej aktywów. Za podstawę wyznaczenia poziomu 
współczynników przyjęto zysk operacyjny. Z punktu widzenia rachunkowości, jest to kategoria 
uwzględniająca wynik osiągany na sprzedaży węgla oraz pozostałe koszty i przychody 
związane z prowadzeniem podstawowej działalności kopalni. Zysk operacyjny nie obejmuje 
natomiast konsekwencji prowadzenia szeroko pojętej działahiości gospodarczej, w tym 
osiągania jednorazowych przychodów (związanych np. ze sprzedażą części przedsiębiorstwa 
czy umorzeniem części zobowiązań) lub ponoszenia jednorazowych kosztów (w tym np. 
kosztów związanych ze skutkami zdarzeń losowych). Można więc przyjąć, że wynik 
na działalności operacyjnej jest miernikiem „czystej" efektywności przedsiębiorstwa. 

Istotny wpływ na ogólną sytuację ekonomiczną sektora wydobywczego wywiera wysoki 
poziom zadłużenia kopalń. W ujęciu finansowym, w skali poszczególnych podmiotów, 
problem ten obrazuje wielkość aktywów netto przedsiębiorstwa, czyli różnica między 
wartością aktywów a całością zobowiązań firmy. Tak obliczona wartość jest obrazem tych 
składników majątku, w stosunku do których podmiot gospodarczy posiada pełne prawo 
własności. Można więc powiedzieć, że wartość aktywów netto jest miernikiem „czystego" 
majątku przedsiębiorstwa [Kołaczyk 1997]. 

Analiza efektywności sektora została przeprowadzona w dwóch etapach. W pierwszym 
etapie badania wyodrębniono przedsiębiorstwa rentowne i obliczono dla nich średnią wartość 
współczynników rentowności operacyjnej i aktywów netto. Dla tej grupy, średnia rentowność 
operacyjna w 2000 r. wynosiła 6,1 %, natomiast średnia rentowność operacyjna aktywów netto 
kształtowała się na poziomie 20,4 %. Tak wyznaczone wartości te stały się podstawą 
wykreślenia mapy efektywności, przedstawionej na rys. 3.1. 
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Rys. 3.1. Struktura efektywnościowa sektora górnictwa węgla kamiennego 
Fig. 3.1. The Effectiveness Structure of Hard Coal Mining Industry 
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Analiza sektora wskazuje, iż 56% kopalni węgla kamiennego to zakłady, których 
podstawowa działalność jest nierentowna, a wielkość zadłużenia przekracza wartość aktywów 
posiadanych przez dany podmiot. Omawiana grupa kopalń jest całkowitym beneficjentem 
przepływu kapitału w obrębie spółek węglowych. Podmioty te finansują całą swoją działalność 
wykorzystując środki pochodzące z transferów państwowych i przepływów z pozostałych 
przedsiębiorstw wypracowujących nadwyżki finansowe, działających w obrębie odpowiednich 
spółek węglowych. Dodatkowo w odniesieniu do omawianej grupy kopalń przeprowadzono 
analizę sytuacji ekonomicznej z uwzględnieniem umorzeń zobowiązań proponowanych 
w programach naprawczych. Umorzeniu podlegają zobowiązania określone w ustawie z dnia 
26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania 
w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin 
górniczych. Dokonana korekta zobowiązań nie zmieniła jednak sytuacji żadnej z badanych 
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kopalń. Wyniki analizy omawianej grupy kopalń stawiają pod znakiem zapytania ekonomiczny 
sens dalszego funkcjonowania tych podmiotów. 

Grupa podmiotów osiągających zyski na działalności podstawowej, przy poziomie 
zadłużenia przewyższającym wartość aktywów netto stanowi 12% badanych przedsiębiorstw. 
Średni wskaźnik zadłużenia wynosi tu 1,25 i oznacza, że wielkość zobowiązań 
przekracza o V4 wartość aktywów podmiotów należących do tej grupy. Uwzględnienie 
proponowanego umorzenia sprawia, że współczynnik kształtuje się na poziomie 0,9875. 
Oznacza to, że większość zobowiązań kopalń dotyczy zadłużenia wobec dostawców, 
pracowników, kredytów oraz innych zobowiązań nie podlegających restrukturyzacji na mocy 
wyżej wymienionej ustawy. 

Z przeprowadzonej analizy wynika również, że 47% kopalń prowadzi działalność rentowną 
na poziomie operacyjnym ponosząc jednocześnie straty fmalne. Taki stan rzeczy skłania 
do dalszego badania, mającego na celu określenie czynników mogących wpłynąć na poprawę 
kondycji ekonomicznej poszczególnych podmiotów. Badanie to wymaga jednak szczegółowej 
analizy kopalń. Warto również zauważyć, iż przedsiębiorstwa znajdujące się w najsłabszej, 
pod względem przyjętych kryteriów grupie funkcjonują w każdej ze spółek węglowych. 
Sytuacja ta sprawia, że sprawniejsze ekonomicznie kopalnie, subsydiując słabsze podmioty, 
mają silnie ograniczoną zdolność do poprawy własnej efektywności i kształtowania potencjału 
konkurencyjnego. Ponadto, wewnętrzna redystrybucja wytwarzanego dochodu może 
uniemożliwić poprawę kondycji całej spółki. 

Dla 32% badanych kopalń wielkości obu wskaźników przyjmują wartości dodatnie, 
przy czym 55% z nich osiąga niższy niż średni poziom badanych współczynników. Wyższą 
od średniej wartość wszystkich badanych kryteriów osiąga jedynie 9% przedsiębiorstw. 
Ta grupa kopalń jest „płatnikiem" w obecnym układzie strukturalnym i poprzez transfer 
uzyskanych nadwyżek, finansuje działalność nierentownych podmiotów funkcjonujących 
w ramach odpowiedniej spółki węglowej. Należy również dodać, że kopalnie rentowne na 
poziomie operacyjnym w ostatnich trzech latach zaspakajały około 33% popytu na węgiel. 
Oznacza to, że pokrycie globalnego popytu na węgiel w Polsce produkcją krajową wymaga 
sięgnięcia do zasobów kopalń mniej rentownych. 

4. Zakończenie 

Działania zmierzające do poprawy efektywności sektora wydobywczego prowadzone są 
w Polsce od początku transformacji. Głównym wyzwaniem stojącym przed reformą było 
umożliwienie realnego bilansowania potrzeb i zdolności produkcyjnych górnictwa, 
doprowadzenie do samodzielnego funkcjonowania i samofinansowania kopalń oraz 
wypracowanie systemu ekonomicznego zdolnego stymulować efektywność pracy. Dekada 
zmagań z reformą przyniosła wydatne zredukowanie potencjału produkcyjnego, które 
w praktyce nie gwarantuje jednak efektywności jego wykorzystania, a produkcja węgla 
przynosi straty już na poziomie podstawowej działalności ponad połowie przedsiębiorstw 
górniczych. 

Wkroczenie w 1993 r. na drogę etatyzmu i utworzenie spółek węglowych miało umożliwić 
łagodne dostosowanie sposobu funkcjonowania kopalń i sektora do warunków gospodarki 
rynkowej poprzez możliwość realokacji wewnętrznej potencjału kapitałowego, 
dysponowanego w ramach jednej organizacji [Skowron 2000]. Utrwalenie sztywnych 
rozwiązań strukturalnych stworzyło jednak warunków gwarantujących podniesienie 
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efektywności sektora, a obserwowany w okresie ostatnich 12 lat wzrost wydajności pracy jest 
w znacznej części wynikiem rozbieżności tempa redukcji zatrudnienia i produkcji węgla. 
Występująca w obecnym układzie podmiotowym wewnętrzna redystrybucja wytwarzanego 
dochodu nie tylko ogranicza samodzielność kopalń i tym samym osłabia ich zdolność 
do swobodnego kształtowania własnego potencjału konkurencyjnego, lecz również 
uniemożliwia poprawę kondycji ekonomicznej wszystkich spółek w całości. Odtworzenie 
pośrednich struktur zarządzania spowodowało również odcięcie górnictwa od kapitału 
prywatnego [Macieja 2000], co wobec małych zdolności sektora do akumulacji kapitału, 
oznacza zwiększenie trudności w pozyskaniu środków inwestycyjnych. 

Górnictwo wymaga gruntownej przebudowy w sferze organizacyjnej, przy czym najistot-
niejsza jest eliminacja tworzonych barier efektywnościowych. W obliczu rezultatów przepro-
wadzonego badania wydaje się, że w odniesieniu do górnictwa konieczne jest odejście od do-
tychczasowego sposobu organizacji, a przede wszystkim od łączenia kopalń o skrajnie różnym 
poziomie rentowności. Nie mniej istotna dla poprawy kondycji branży jest pełna swoboda 
podmiotów w zakresie podejmowania decyzji ekonomicznych i rynkowych. Spełnienie tych 
warunków umożliwi wprowadzenie mechanizmów konkurencji w sektorze wydobywczym, 
realną ocenę zapotrzebowania na kapitał, określenie optymalnej wielkości zatrudnienia i moż-
lńx/AQri 7'h\/tii nrjłT ctwArri^nip w p r i i n V n w Hla mikrnpknnnmipTTipi pfplrt\Ax/nnQri cpl^rtnm i cta/H-
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kiego wykreowania stosunków kapitałowych w górnictwie. 
Ostatnie miesiące przyniosły kolejną debatę nad programem reformy sektora górniczego, 

którego głównym celem pozostaje poprawa efektywności fiinkcjonowania branży. 
W odniesieniu do tego założenia, skupienie oddzielenie lepszych kopalń od pozostałych zakła-
dów jest traftiym rozwiązaniem, choć pozostaje pytanie, czy z punktu widzenia skuteczności 
dalszego zarządzania, konieczne jest utrzymywanie struktur dwóch podmiotów nadrzędnych 
(zarówno Katowickiego Holdingu Węglowego jak i Jastrzębskiej Spółki Węglowej). Skoro 
bowiem postulowane rozwiązania organizacyjne mają być oparte na kryterium efektywności, 
utrzymywanie organizacji sektora według kryterium terytorialnego wydaje się być nieuzasad-
nione. Ponadto, należy rozpatrzyć możliwość zmiany sposobu funkcjonowania kopalń w ra-
mach omawianych spółek. W szczególności należy zwrócić uwagę na możliwość przekształce-
nia kopalń w podmioty o oddzielnej osobowości prawnej, a co za tym idzie, posiadanie przez 
nie pełnych uprawnień do podejmowania czynności prawnych (dokonywania zakupów i sprze-
daży produktów oraz podpisywania umów, czy podejmowania zobowiązań) i ponoszenie peł-
nej odpowiedzialności za realizację podejmowanych działań. Rozwiązanie to jest szczególnie 
istotne w dążeniu do nadania kopalniom statusu przedsiębiorstw, uniezależnienia ich od dotacji 
państwowych i zmiany charakteru rynku węgla. 

Przeprowadzona analiza wykazała, że najbardziej rentowne podmioty nie zaspakajają 
całości popytu na węgiel, konieczne jest więc utrzymywanie zakładów o niższym poziomie 
rentowności i dążenie do poprawy ich sytuacji ekonomicznej. To zadanie, według założeń 
rządowych, ma spełnić Kompania Węglowa. Należy jednak podkreślić, że osiągnięcie 
postawionych celów wymaga podejmowania działań, które będą spotykać się z oporem 
środowisk górniczych, w tym likwidacji części istniejących kopalń. Dotychczasowe 
doświadczenia pokazują, że jedynie konsekwentna realizacja postawionych założeń może 
doprowadzić do poprawy sytuacji kopalń, które obecnie nie są w stanie funkcjonować jako 
samodzielne podmioty. 

Perspektywa przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. i liberalizacja rynku ener-
gii w 2005 r. postawi sektor górniczy przed koniecznością stawienia czoła zagranicznym pro-
ducentom energii. Sytuacja ta wymiernie zwiększa presję na możliwie szybkie osiągnięcie po-
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prawy pozycj i konkurencyjne j branży i szukania skutecznych rozwiązań umożliwiających 
efektywne funkc jonowanie przedsiębiorstw górniczych. Jednym nich jes t integrowanie poten-
cjahi górnictwa w międzysektorowe struktury kapitałowe lub organizacyjne. Daje ono szansę 
przełamania inercji strukturalnej, umożliwia relatywnie szybki dopływ znacznej ilości kapitału 
n iezbędnego dla modernizacj i i restrukturyzacji kopalń oraz zapewnia stabilny rynek zbytu dla 
węgla. Liberal izacja i prywatyzacja sektora górniczego jest j ednak trudna, bo j ako element 
sanacji trudnych sektorów wymaga poniesienia wysokich kosztów, z których utrata monopoli-
stycznej pozycji państwa jes t zdecydowanie najniższym. 
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The Effectiveness and Competitiveness Structure of Hard Coal IMining 

Abstract 

In the face of hard coal mining industry re form's results reached so far, there is one thought 
that should be considered before taking further activity. Those starting point should be 
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diagnosing the current sector standing. Effectiveness and competitiveness study is essential for 
setting the goals of improving economic power of both, sector and individual/single company. 
No less important is determining the internal relationships between mining enterprises. 
The main purpose of the paper is to cover economic standing of hard coal mining. The paper 
focuses on: coalmines' economic condition, extend of resources concentration in coal sector, 
producers' effectiveness and abilities of riding prices. Research rely upon Lorenz' concentra-
tion curve for employment, coal production and coal resources. Analysis of financial indicators 
allowed the author to build the map of effectiveness structure for companies operating in hard 
coal mining industry. 

Recenzent: profdr hab. inz. Roman Magda 
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Problematyka zagrożeń wodnych w Centralnym Zakładzie Odwadniania 
Kopalń 

Słowa kluczowe 

hydrogeologia - odwadnianie kopalń - zagrożenie wodne 

Streszczenie 

W artykule omówiono problematykę zagrożeń wodnych w działalności Centralnego Zakła-
du Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Istnieje szereg połączeń hydraulicznych między sąsiadu-
jącymi ze sobą kopalniami głównie poprzez stare wyrobiska górnicze. Wykonane analizy 
i opracowania dotyczące tej problematyki wykazały, że w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym 
blisko 40 kopalń jest ze sobą połączonych pod względem hydrogeologicznym, tworząc system 
naczyń połączonych. W tej sytuacji w niektórych zlikwidowanych zakładach górniczych za-
chodzi konieczność ciągłego odwadniania wyrobisk górniczych i utrzymywania poziomu wody 
na bezpiecznej wysokości w celu niedopuszczenia do gwałtownego i nie-kontrolowanego 
wdarcia się wód do sąsiednich czynnych kopalń. Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 
w Czeladzi utrzymuje stacjonarne i głębinowe systemy odwadniania w 13 rejonach - byłych 
kopalniach zabezpieczając następujące sąsiadujące z nim czynne kopalnie: KWK "Kazimierz-
Juliusz", KWK "Staszic", ZG „Brzeziny", ZG „Piekary", ZG „Bytom III, KWK „Sośnica", 
ZGE „Sobieski-Jaworzno III", ZG „Bytom II", KWK „Szczygłowice", ZG „Centrum", KWK 
„Mysłowice". 

1. Wstęp 

Proces restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, powoduje likwidację trwale nieren-
townych kopalń, co oprócz zagadnień społecznych stwarza również określone problemy tech-
aiczne związane z zabezpieczeniem czynnych kopalń przed zagrożeniem wodnym. W wyniku 
dokonanej w przeszłości eksploatacji górniczej istnieje szereg połączeń hydraulicznych między 
sąsiadującymi ze sobą kopalniami głównie poprzez stare wyrobiska górnicze stanowiąc drogi 
migracji wód.. Po zakończeniu eksploatacji w górotworze powstają dogodne warunki do gro-
madzenia się w wyrobiskach górniczych wód podziemnych, które tworzą zbiorniki o pojemno-o 
ści dochodzącej nierzadko do kilkunastu milionów m . Wykonane przez pracowników nauki 
oraz praktyków z zakresu geologii i górnictwa analizy i opracowania dotyczące tej problema-
tyki wykazały, że w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym blisko 40 kopalń jest ze sobą połączo-
nych pod względem hydrogeologicznym, tworząc system naczyń połączonych. W tej sytuacji 
w niektórych zlikwidowanych zakładach górniczych zachodzi konieczność ciągłego odwad-
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niania wyrobisk górniczych i utrzymywania poziomu wody na bezpiecznej wysokości w celu 
niedopuszczenia do gwałtownego i niekontrolowanego wdarcia się wód o katastrofalnych 
skutkach do sąsiednich czynnych kopalń. 

Względy bezpieczeństwa sprawiają zatem, że pomimo zlikwidowania niektórych kopalń 
nie jest możliwe zaprzestanie ich odwadniania i zachodzi konieczność ponoszenia kosztów 
związanych z utrzymaniem infrastruktury podziemnej i powierzchniowej związanej z odwad-
nianiem. 

Istotą działalności Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń powołanego w ramach 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach jest zabezpieczenie czynnych zakładów 
górniczych przed zagrożeniem wodnym od strony zlikwidowanych kopalń. 

Ze zrobów zlikwidowanych kopalń CZOK pompuje ok. 84 min m^ wody rocznie. Obszar 
działania Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń obejmuje część województwa śląskiego 
o powierzchni ponad 500 km^ na terenie miast : Katowice, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, 
Będzin, Jaworzno, Bytom, Zabrze, Gliwice, Czeladź, Czerwionka-Leszczyny, Piekary Śląskie, 
Chorzów i Siemianowice Śląskie. 

2. Zagrożenia wodne w procesie likwidacji kopalń zgrupowanych w Centralnym 
Zakładzie Odwadniania Kopalń 

Aktualny model odwadniania zlikwidowanych kopalń wchodzących w skład CZOK był 
poprzedzony wykonaniem opracowań i ekspertyz na podstawie których wydzielono niezbędne 
rejony odwadniania CZOK w obrębie zlikwidowanych zakładów górniczych. Analiza wykaza-
ła, że kopalnie wchodzące w skład CZOK posiadają skomplikowaną przestrzenną strukturę po-
łączeń hydraulicznych. Zaprzestanie w tych warunkach odwadniania i dopuszczenie do niekon-
trolowanych spiętrzeń wody w wyrobiskach doprowadziłoby do bezpośredniego zagrożenia dla 
kopalń istniejących, w których prowadzi się eksploatację. 

Zagrożenie wodne dla czynnych zakładów górniczych związane jest z występowaniem 
różnego rodzaju połączeń hydraulicznych, które ogólnie dzielimy na bezpośrednie i pośrednie. 
Połączenia bezpośrednie to: 
- wyrobiska korytarzowe (przekopy, przecznice, chodniki, pochylnie, upadowe, 
- zroby poeksploatacyjne, 
- nie zlikwidowane otwory, szyby i szybiki. 
Połączenia pośrednie to: 
- przepuszczalne filary graniczne (cienkie pasy węgla), 
- uskoki wodonośne i inne zaburzenia geologiczne, 
- skały - warstwy przepuszczalne. 

Połączenia bezpośrednie możemy uznać za potencjalne drogi przepływu natomiast pośred-
nie za możliwe drogi filtracji wód dołowych której wielkość zależy min. od budowy geolo-
gicznej, parametrów hydrogeologicznych skał, ciśnienia hydrostatycznego oraz warunków 
górniczych dokonanej w przeszłości eksploatacji. Połączenia pośrednie w przypadku znaczne-
go spiętrzenia wody i związanego z tym wzrostu ciśnienia hydrostatycznego mogą ulec rozsz-
czelnieniu i wtedy nagromadzona woda w sposób gwałtowny i w dużej ilości spłynie do pu-
stych przestrzeni, np. wyrobisk sąsiedniej kopalni. 

Dla rejonów odwadniania CZOK dopuszczalne rzędne piętrzenia wód w zrobach zlikwi-
dowanych kopalń zostały ustalone w oparciu o ekspertyzy wykonane przez jednostki naukowo-
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badawcze i opinie Komisji ds. Zagrożeń Wodnych w Podziemnych Zakładach Górniczych 
Węgla Kamiennego przy Wyższym Urzędzie Górniczym. 

Dopuszczalne poziomy piętrzenia wód w zrobach zlikwidowanych kopalń wyznaczają 
rzędne wysokości połączeń bezpośrednich lub wysokości przyjęte na podstawie teoretycznych 
obliczeń wytrzymałości filarów granicznych. Dane te mogą być obarczone błędami z uwagi na 
bardzo dużą ilość czynników (zmiennych w czasie) przyjmowanych do obliczeń. Jednoznaczne 
ustalenie dopuszczalnej rzędnej spiętrzenia wód w wyrobiskach górniczych zlikwidowanej 
kopalni jest trudne i z tego względu jej zatapianie musi być prowadzone etapami w sposób 
kontrolowany a tempo zatapiania monitorowane. 

Służą temu pompownie stacjonarne i głębinowe CZOK, których wyłączenie na obecnym 
etapie jest niemożliwe. Czynne zakłady górnicze posiadają pompownie głównego odwadniania 
przygotowane do odbioru jedynie własnego dopływu, który w przypadku niektórych kopalń nie 
przekracza wielkości 1,0 m^/min. Z tego względu ewentualny gwałtowny przypływ wód 
w ilości przekraczającej rezerwę pompowania byłby równoznaczny z ich zatopieniem. 

W wyniku zatopienia części wyrobisk górniczych zlikwidowanych kopalń utworzyły się 
w wyrobiskach dołowych liczne zbiorniki wodne o łącznej pojemności około 27 min m^ 

3. Działania Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń związane z zabezpieczeniem 
czynnych zakładów górniczych przed zagrożeniem wodnym 

Aktualnie Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi utrzymuje stacjonarne i głę-
binowe systemy odwadniania w 13 rejonach - byłych kopalniach zabezpieczając następujące 
sąsiadujące z nim czynne kopalnie: KWK "Kazimierz-Juliusz", KWK "Staszic", ZG „Brze-
ziny", ZG „Piekary", ZG „Bytom III, KWK „Sośnica", ZGE „Sobieski-Jaworzno III", ZG 
„Bytom II", KWK „Szczygłowice", ZG „Centrum", KWK „Mysłowice". 
- Dla zabezpieczenia KWK „Kazimierz-Juliusz" przed zagrożeniem wodnym, utrzymy-

wane są rejony odwadniania „Sosnowiec", „Paryż" i „Porąbka-Klimontów". 
Rejon „Sosnowiec''. W okresie likwidacji kopalni i po jej zakończeniu do stycznia 2001 

roku odwadnianie w tym rejonie prowadzono systemem stacjonarnym z poziomu 450 m. 
Dla obniżenia kosztów wykonano system odwadniania głębinowego kopalni. W tym celu 
przystosowano szyb „Szczepan" do zabudowy pompowych agregatów głębinowych. W dn. 
15 marca 2001 roku w szybie „Szczepan" uruchomiono 3 agregaty głębinowe firmy RITZ 

o 

o wydajności nominalnej 7,2 m /min. każdy wraz z całą infrastrukturą elektro-mecha-
niczną. Dopuszczalna rzędna piętrzenia wód w zrobach rejonu „Sosnowiec" nie może 
przekroczyć -121,00 m npm Zatopione poniżej tych rzędnych zroby tworzą podziemny 

o 

zbiornik wody o wielkości około 1,3 min m . Dopływ naturalny do rejonu „Sosnowiec" 
wynosi aktualnie 7,5-^8.6 m/min. Pompowane wody zrzucane są do rzeki Czarnej 
Przemszy. 

Rejon „ParyV\ Wrejonie „Paryż" zroby poziomu 390 zatopiono w okresie od lutego 
1997 do maja 1998 r. utrzymując lustro wody w przedziale rzędnych od +5 do +7 m npm. 
Do 21.02.2001 roku odwadnianie wykonywane było systemem stacjonarnym z poziomu 

o 

250 m. Dopływ naturalny do rejonu wynosi 13,5^15,5 m/min. W ramach upraszczania 
systemów odwadniania przez CZOK 21 lutego 2001 r. wyprowadzono z dołu załogę, wyłą-
czono z eksploatacji pompownię stacjonarną na poz. 250 m i przystąpiono do wykonania 
systemu odwadniania głębinowego, wykorzystując jako studnię głębinową szyb „Ciesz-
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kowski". 26 czerwca 2001 roku uruchomiono zabudowane w szybie „Cieszkowski" cztery 
agregaty głębinowe firmy PLEUGER PN 142/5 o wydajności nominalnej 6 mVmin. każdy. 
Dopuszczalna rzędna piętrzenia wód w zrobach rejonu „Paryż" wynosi +30,0 m npm. Za-
topione poniżej tych rzędnych zroby rejonu „Paryż'' tworzą podziemny zbiornik wody 
o wielkości około 5,1 min m^. Wody dołowe zrzucane są do potoku Pogoria. 

Rejon „Porąbka-Klimontów'\ W KWK „Porąbka-Klimontów" w dniu 21.09.1999 r. 
rozpoczęło się zatapianie wyrobisk poziomu 550 m. Do dnia 10.03.200Ir. trwało retencjo-
nowanie wody w zrobach tego rejonu. W okresie październik 1999 r. do października 2000 
r. przeprowadzano próby ruchowe z agregatami głębinowymi zabudowanymi w szybie 
„Ryszard". 6.10.2000 r. nastąpiło ostateczne wyprowadzenie załogi z dołu. Od 11.03.2002 
r. rozpoczęto pompowanie wody w szybie „Ryszard" agregatem głębi- nowym firmy KSB 
o wydajności 5.5 mVmin. Dopuszczalna rzędna piętrzenia wód w zrobach rejonu „Porąbka-
Klimontów" wynosi -190 m npm. Pojemność utworzonego podziemnego zbiornika 
wodnego w wyrobiskach zlikwidowanej kopalni szacowana jest na 7,2 min. m .̂ Dopływ 

o 

naturalny do tego rejonu wynosi 3,5-^-5,2 m /min. Zrzut wód następuje do rzeki Bobrek 
poprzez Rów Mortimerowski. 
Dla zabezpieczenia KWK „Staszic" przed zagrożeniem wodnym, utrzymywana jest w Re-
jonie „Katowice", pompownia głębinowa w szybie Bartosz 11. 

Rejon „Katowice". Pomiędzy wyrobiskami dawnej kopalni „Katowice" i KWK „Sta-
szic" istnieją połączenia hydrauliczne. Od IV kwartału 2001 roku funkcjonuje zabudowany 
w szybie „Bartosz II" głębinowy agregat pompowy firmy RITZ o wydajności nominalnej 
7,2 m /min. Dopuszczalna rzędna piętrzenia wód w zrobach rejonu „Katowice" wynosi -
172,50 m npm. Sumaryczny dopływ wody do pompowni głębinowej wynosi aktualnie ok. 
5,6 m^/min Pompowana woda przez pompownię głębinową w szybie „Bartosz II" kiero-
wana jest kolektorem do rzeki Rawy. 
Dla zabezpieczenia ZG „Brzeziny", ZG „Piekary" (planowane połączenie obu zakładów) 
przed zagrożeniem wodnym, utrzymywany jest Rejon Odwadniania „Saturn" a od 2005 r. 
będzie prawdopodobnie utrzymywana również pompownia głębinowa w Rejonie „Gro-
dziec". 

Rejon „Saturn". Utrzymywany jest mieszany system odwadniania. Na poziomie 210 m 
funkcjonują dwie pompownie stacjonarne; wody przemysłowej i triasowej o łącznej nomi-
nalnej wydajności ok. 108 m/min. W szybiku „Andrzej" zabudowanych jest 6 głębino-
wych agregatów pompowych firmy Vogel o wydajności nominalnej do 7,5 m /min każda. 
Od października 2001 r. pompownia głębinowa w szybiku „Andrzej" utrzymuje poziom 
wody w zrobach górniczych w granicach rzędnych od + 5,00 do + 8,00 m npm, przepom-
powując wodę do stacjonarnych pompowni głównego odwadniania na poziomie 210 m. Za 
pomocą pomp stacjonarnych wody dołowe (w tym również wody do celów pitnych) od-
prowadzane są selektywnie na powierzchnię rurociągami zabudowanymi w szybie „Paweł". 
Dopływ naturalny do rejonu „Saturn" jest zmienny i wynosi 28,0-^32,8 m /min. Zatopione 
zroby rejonu „Saturn" tworzą podziemny zbiornik wodny o szacunkowej wielkości 6,5 min 
m^. Zrzut wód z rejonu „Saturn" następuje do rzeki Brynicy. 

Rejon „Grodziec". Od sierpnia 1999 r. w zrobach górniczych tego Rejonu retencjonuje 
się cały dopływ naturalny wynoszący ok. 4,82 m /min. Do października 2000 roku kopalnia 
utrzymywała stacjonarne systemy odwadniania na poz. 300 m i 500 m oraz związaną z nimi 
sieć wyrobisk dołowych, dwa szyby, a także całą infrastrukturę energomechaniczną. 
W dniu 26.10.2000 r. po wcześniejszym przystosowaniu szybu II do pełnienia flinkcji stud-
ni głębinowej wyprowadzono ostatecznie załogę z dołu. Aktualnie prowadzony jest ciągły 

550 



School of Underground Mining / Szkoła Eksploatacji Podziemnej 200 J 

monitoring poziomu lustra wody w zrobach. Dopuszczalna rzędna piętrzenia wód w zro-
bach rejonu „Grodziec" wynosi +40 m npm. Biorąc pod uwagę wielkość dopływu wody do 
zrobów oraz ich pojemność, przewiduje się uruchomienie odwadniania głębinowymi agre-
gatami pompowymi w roku 2005. 
Dla zabezpieczenia ZG „Bytom III" przed zagrożeniem wodnym, utrzymywane są pom-
pownie stacjonarne w Rejonie ,JPstrowski". 

Rejon „Pstrowski". Stacjonarny system odwadniania tworzą pompownie główne na po-
ziomach 575 m i 825 m oraz 3 pompownie pomocnicze. W ramach obecnego systemu od-
wadniania utrzymywane są szyby „Gigant", „Staszic" oraz „Mikołaj" wraz z wyrobiskami 
chodnikowymi o łącznej długości około 12 000 m. Dopuszczalna rzędna piętrzenia wód w 
zrobach rejonu jJ^strowski" wynosi -559 m npm. Wody dołowe dopływające na poziom 
825 m przepompowywane są szybem Gigant na poziom 575 m, a następnie wraz z wodami 
poziomu 575 m wypompowywane są rurociągami ułożonymi w szybie „Staszic" na po-
wierzchnię, skąd kolektorem poprzez osadniki wód dołowych zrzucane są do rzeki Bytom-
ki. Dopływ naturalny do rejonu „Pstrowski" wynosi 12,5-^14,0 m /min. 
Dla zabezpieczenia KWK „Sośnica" przed zagrożeniem wodnym utrzymywana jest w Re-
jonie „Gliwice" pompownia głębinowa 
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„Gliwice" odbywało się za pomocą dwóch pompowni stacjonarnych głównego odwadnia-
nia zabudowanych na poziomie 520 m oraz pompowni pomocniczej na poz. 305 m zlokali-
zowanej przy szybach głównych . W czerwcu 2000 roku został zmodernizowany sposób 
odwadniania w KWK „Gliwice". W szybie II zabudowana została pompa głębinowa firmy 

_ o 

RITZ o wydajności nominalnej 7,2 m /min i wysokości podnoszenia 545 m. Rozruch pom-
powni nastąpił 15.08.2000 r. Dopuszczalna rzędna piętrzenia wód w zrobach rejonu „Gli-
wice" wynosi -261,33 m npm. W styczniu 2003 r. uruchomiono w szybie II drugi identycz-
ny agregat głębinowy. Dopływ naturalny do wyrobisk w rejonie „Gliwice" wynosi ok. 5,8 
mVmin. Zrzut wody dołowej następuje do rzeki Kłodnicy. 
Dla zabezpieczenia ZGE „Sobieski-Jaworzno III" przed zagrożeniem wodnym, utrzy-
mywane jest pompowanie stacjonarne w Rejonie „Jan Kanty". 

Rejon „Jan Kanty". Woda z poszczególnych rejonów kopalni sprowadzana jest grawi-
tacyjnie rurociągami i wyrobiskami górniczymi do komór głównego odwadniania na po-
ziomie 270 m. Całkowity dopływ wody do rejonu jest zmienny i waha się od 25,0 do 29 
mVmin. Woda z poziomu 270 m pompowana jest rurociągami zabudowanymi w szybach 
„Witold I" i „Witold II" na powierzcłmię. Do końca grudnia 2002 w rejonie „Jan Kanty" 
funkcjonowała Upadowa „Jęzor VI" odwadniania dwiema niezależnymi lokalnymi pom-
powniami. Wody dołowe z rejonu „Jan Kanty" zrzucane są do rzeki Przemszy. 
Dla zabezpieczenia ZG „Bytom II" przed zagrożeniem wodnym, utrzymywane są pom-
pownie stacjonarne w Rejonie „Siemianowice". 

Rejon „Siemianowice". Funkcjonują tu dwa stacjonarne systemy odwadniania wyma-
gające utrzymania 13 250 m chodnikowych wyrobisk górniczych i 4 szybów o łącznej dłu-
gości 1 964 m: 
o system „Siemianowice" obejmujący szyby „Siemianowice III" i „Bańgów" oraz dwie 

pompownie na poz. 321 m (była kopalnia „Siemianowice"), 
• system „Chorzów" związany z szybami „Kolejowy I" i „Zygmunt-August II" oraz sta-

cjonarnymi pompowniami głównego odwadniania na poz. 321 m i 630m (dawna kopa -
nia „Barbara-Chorzów"). Obydwa systemy połączone są bezpośrednio przekopem wod-
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nym poz. 630 m. Średni dopływ do wyrobisk rejonu „Siemianowice" wynosi 27,0-^-32,0 
m /min. Rejon „Siemianowice posiada połączenia hydrauliczne z czynną kopalnią ZG 
„Bytom II" oraz byłymi kopalniami „Saturn", Grodziec", „Andaluzja" oraz „Polska-
Wirek". 

Dla zabezpieczenia KWK „Szczygłowice" przed zagrożeniem wodnym, utrzymywane są 
pompownie stacjonarne w Rejonie „Dębieńsko". 

Rejon „Dębieńsko". Utrzymywany jest stacjonarny system odwadniania oparty na szy-
bach ,,Jan I", „Jan III" i „V Zachodni" oraz wyrobiskach chodnikowych na poziomach: 
112, 202, 310, 410, 600, 690, 781 o łącznej długości 14 305 m. Woda z poszczególnych re-

jonów kopalni doprowadzana jest do pompowni głównego odwadniania zlokalizowanych 
f 

na poziomach: 202 m, 310 m, 410 m i 690 m. Średni dopływ do wyrobisk wynosi 
'J • i • t 

12.0-rł2,4 m /min w tym ok. 2 m /min stanowią wody silnie zasolone i solanki. Nie jest 
przesądzony docelowy model odwadniania rejonu Dębieńsko. Przeważa pogląd, że utrzy-
mywany winien być zmodernizowany system stacjonarny bądź system mieszany z pom-
pownią stacjonarną na poziomie 410 m dla wód słodkich i słabo zasolonych, i pompowym 
agregatem głębinowym zabudowanym na poziomie 690 m pompując)^! wody silnie zaso-
lone i solanki. 
Dla zabezpieczenia ZG „Cent ram" przed zagrożeniem wodnym, utrzymywane jest od-
wadnianie stacjonarne w Rejonie „Szombierki". 

Rejon „Szombierki", Czynny jest jedynie szyb ,JEwa" z udostępnieniem na poziomach 
510 m, 630 m i 790 m. Rejon „Szombierki" posiada jeden scentralizowany system odwad-
niania, z dwoma pompowniami poziomowymi na poziomach 630 m i 790 m, odbierający 
wody z dopływu naturalnego. Wody poziomu 790 przepompowywane są na poziom 
630 i stąd wraz z wodami tego poziomu oraz dopływem z poziomu 510 pompowane są na 
powierzchnię, skąd kolektorem odprowadzane są do rzeki Bytomki. Dopływ naturalny do 
wyrobisk górniczych wynosi 2.1+2,6 m /min. 
Dla zabezpieczenia KWK „Mysłowice" a także „Kazimierz-Juliusz" przed zagrożeniem 
wodnym, utrzymywana będzie pompownia głębinowa w Rejonie „Niwka - Modrzejów 

Rejon „Niwka-Modrzejów". Do I półrocza 2002 roku funkcjonowały stacjonarne sys-
temy odwadniana na ruchach: „Modrzejów" i „Niwka". Aktualnie trwa retencjonowanie 
w zrobach górniczych całego dopływu naturalnego wynoszącego ok. 12,7 mVmin. Równo-
cześnie przystosowano szyb K-1 do pełnienia funkcji studni głębinowej. W szybie tym za-
budowane zostaną 3 głębinowe agregaty pompowe. Rozpoczęcie pracy pompowni palowa-
ne jest w marcu 2003 roku. Dopuszczalna rzędna piętrzenia wód w zrobach rejonu „Niwka-
Modrzejów" wynosi -192 m npm. 

4. Uwarunkowania dotyczące upraszczania systemów odwadniania oraz obniżania 
kosztów działalności CZOK. 

Centralny Zakład Odwadniania Kopalń dążąc do obniżenia kosztów działalności prowadzi 
systematyczną modernizację i upraszczanie systemów odwadniania w podległych rejonach 
odwadniania poprzez: 
- zmianę systemów odwadniania z nieefektywnych systemów stacjonarnych na nowocze-

sne i tańsze systemy głębinowe, 
- modernizację i upraszczanie stacjonarnych systemów odwadniania. 
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- ciągły monitoring pracy pomp stacjonarnych i głębinowych w celu efektywnej ocłirony ko-
palń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym oraz prowadzenie odwadniania w okresach 
tańszej energii (poza szczytami), 

- retencjonowanie wód w wyrobiskach podziemnych do wysokości wymagającej uruchomie-
nia odwadniania ( np. rejon „Grodziec"), 

- okresową analizę zagrożeń wodnych i warunków hydrogeologicznych w rejonach odwad-
niania w celu wnioskowania podniesienia poziomów dopuszczalnych głębokości zatapiania 
wyrobisk górniczych, 

- współpracę z instytucjami i jednostkami naukowo badawczymi w zakresie nowych rozwią-
zań zmierzających do uproszczenia systemu odwadniania i obniżenia jego kosztów przy za-
chowaniu bezpieczeństwa kopalń czynnych. 
W wyniku tych działań całkowicie zlikwidowano pompownie stacjonarne w 5 byłych ko-

palniach zastępując je pompami głębinowymi w rejonach odwadniania „Paryż", „Sosnowiec", 
Porąbka-Klimontów", „Katowice", „Gliwice". Od marca 2003 system głębinowego odwadnia-
nia zastosowany zostanie również w rejonie „Niwka-Modrzejów" a rejon „Grodziec" został 
przygotowany technicznie do odwadniania tym systemem. 
Niestety nie we wszystkich rejonach odwadniania możliwe jest zastąpienie na obecnym etapie 
procesów restruktuiyzacyjnych stacjonarnego systemu odwadniania systemem głębinowym. 
Występują bariery techniczne i hydrogeologiczne. Zmiana systemu odwadniania i likwidacja 
niektórych pompowni musi uwzględniać bezpieczeństwo kopalń sąsiednich i wymaga wza-
jemnych uzgodnień. W tych rejonach prowadzi się modernizację pomp, upraszczanie dróg 
wentylacyjnych, eliminację peryferyjnych odwodnień i ograniczenie ilości infrastruktury tech-
nicznej do niezbędnego minimum. 

Centralny Zakład Odwadniania Kopalń zatrudnia doświadczoną w zakresie restrukturyzacji 
górnictwa i zwalczania zagrożeń wodnych kadrę techniczną. Oprócz bieżącego nadzoru proce-
sów odwadniania kadra ta prowadzi systematyczne analizy możliwości modernizacji i uprosz-
czenia systemu odwadniania. Współpracuje w tej dziedzinie z Głównym Instytutem Górnictwa, 
Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Śląską a także z komisjami problemowymi powo-
łanymi przez Wyższy Urząd Górniczy w zakresie zagrożeń wodnych, ochrony środowiska 
i procesów likwidacyjnych. 
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The subject of water hazardsat the Central Department of Mine Drainage 

Abstract 

The paper raises the subject of water hazards handled by the Central Department of Mine 
Drainage in Czeladź. There exist several hydraulic connections between the neighbouring mi-
nes, mainly via old headings. Analysis and studies which have been carried out in connection 
with this subject have proved that within the Upper Silesian Coal Basin almost 40 collieries are 
interconnected hydro-geologically by creating a connected vessel system. This is the reason 
why it is necessary to apply continuous drainage of headings in several closed mining enterpri-
ses and maintain a safe water level in order to avoid a sudden and uncontrolled im'ush of water 
into the neighbouring mines under operation. The Central Department of Mine Drainage in 
Czeladź maintains stationary and deep drainage systems in 13 regions - in former mines -
which safeguard the following neighbouring collieries being under operation:: KWK „"Kazi-
mierz-Juliusz", KWK „Staszic", ZG ,3rzeziny", ZG ,J'iekary", ZG ,3ytom III, KWK „Soś-
nica", ZGE „Sobieski-Jaworzno III", ZG „Bytom II", KWK „Szczygłowice", ZG „Centrum", 
KWK „Mysłowice". 

Recenzent: dr inż. Jacek Postawa 
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Ochrona wód podziemnych kopalń ZGH Bolesław - próba identyfikacji 
potencjalnych zagrożeń 

Słowa kluczowe 

likwidacja kopalń - występujące zagrożenia i ich skutki - sposoby przeciwdziałania 

Streszczenie 
ę 

Zapoczątkowany w roku 1992 proces likwidacji kopalń ZGH Bolesław związany jest 
z odbudową zwierciadła wód podziemnych. Powoduje to zagrożenie zanieczyszczenia wód 
podziemnych na skutek wymywania produktów utleniania minerałów siarczkowych 
budujących złoże rudy cynkowo-ołowiowej, objawiające się wzrostem zawartości siarczanów 
oraz metali. Proces odbudowy ciśnień i stosunków wodnych przebiega w warunkach infiltracji 
wód ze stawów osadowych odpadów poflotacyjnych, oraz zanieczyszczenia wód podziemnych 
związkami lignosulfonowymi. 

Autorzy artylcułu podjęli próbę określenia zagrożeń, skutków ich wystąpienia oraz sposo-
bów przeciwdziałania. 

1. Wprowadzenie 

Wszelkie przejawy działalności górniczej w olkusko-bolesławskim rejonie kruszconośnym 
nierozerwalnie związane były z wodą. Ona to decydowała o możliwościach prowadzenia eks-
ploatacji w istotny sposób wpływając na sposoby i metody udostępnienia złóż kruszcowych, od 
najpłytszych zalegających na zrębach (szybikami i sztolniami)do głębokich, zalegających 
w rowach tektonicznych (szybami wraz z układem wyrobisk udostępniających transportowych 
i wodnych i stacjonarnymi pompowniami wód kopalnianych). 

Całość przedsięwzięć górniczych, tak kiedyś jak i obecnie, sprowadza się do jednego i tego 
samego zagadnienia: udostępnić, odwodnić i wyeksploatować złoże kruszcowe. 

Z perspektywy upływu czasu stwierdzić można, że zakres działań sprzed kilkuset laty miał 
:harakter zdecydowanie lokalny, o ograniczonym wpływie na otaczające środowisko natural-
Q̂y natomiast współczesna działalność górnicza oddziaływuje nań w skali regionalnej. Ta re-
^ionalność w głównej mierze dotyczy zmian stosunków wodnych, w związku z totalnym dre-
lażem górniczym wód podziemnych połączonych pięter wodonośnych, jurajsko-czwartorzę-
iowo-triasowego. 

Początkowo drenaż górniczy wód podziemnych w ilości do 40 mVmin związany był 
: budową w latach 1952 - 1957 podziemnej kopalni rudy cynkowo-ołowiowej Bolesław, nas-
ępnie w ilości do 90 mVmin z budową w latach 1957 - 1968 kopalni Olkusz i ostatniej z ko-
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palń olkusko-bolesławskich, kopalni Pomorzany budowanej w latach 1968 - 1974, której dre-
naż górniczy osiągnął niesamowity poziom 300 mVmin pompowanych wód kopalnianych. 

Najpierw rozdzielne leje depresji, związane z poszczególnymi centrami drenażu górnicze-
go, w miarę postępu robót udostępniających kopalni Pomorzany w drugiej połowie lat siedem-
dziesiątych tworzą wspólny połączony lej depresji którego podstawę stanowił poziom +180 m 
n.p.m. udostępnienia kopalni Pomorzany. 

W zasięgu oddziaływania połączonego leja depresji kopalń ZGH Bolesław znalazły się 
tereny zanieczyszczone produktami działalności gómiczo-przeróbczej i hutniczej zarówno 
historycznej jak i współczesnej, lokalne ogniska zanieczyszczeń związane z rolniczymi oraz 
socjalno-bytowymi aspektami działalności człowieka, a także wszelkiego rodzaju wysypiska 
i składowiska odpadów komunalnych i poprzemysłowych wystawione na infiltrujące oddzia-
ływanie czynników atmosferycznych. Dodatkowym elementem negatywnie oddziaływującym 
na środowisko naturalne jest proces zachodzący w odwodnionym górotworze, polegający na 
utlenianiu minerałów siarczkowych budujących złoże rudy cynkowo-ołowiowej. Należy tutaj 
wspomnieć również o skutkach skażenia środowiska pustyni Błędowskiej i przepływającej 
przez nią rzeki Białej Przemszy ściekami ze zlokalizowanego w tym miejscu wylewiska ługów 
posulfitowych Fabryki Celulozy i Papieru w Kluczach (obecnie INTERNATIONAL PA-
PERS) [1]. 

Nakładanie się w/w czynników i łączne ich przechodzenie do wód podziemnych negatyw-
nie oddziaływuje na skład chemiczny wód, eliminując połowę z ogólnej ilości pompowanych 
wód kopalnianych z możliwości ich wykorzystania do celów pitnych. 
Dla częściowego wykorzystania wód podziemnych w celach pitnych prowadzony jest, zresztą 
od ponad ćwierć wieku ich rozdział, już w wyrobiskach podziemnych kopalń ZGH Bolesław. 

Uruchomienie w roku 1992 procesu likwidacji kopalń rudy cynkowo-ołowiowej olkusko-
bolesławskiego rejonu kruszconośnego w związku z wyczerpywaniem się jej zasobów przemy-
słowych, które w ostateczności po roku 2010 prawdopodobnie zakończy się ich całkowitym 
zatopieniem, wymaga wcześniejszego, wyprzedzającego podjęcia próby identyfikacji poten-
cjalnych zagrożeń których możliwość wystąpienia jest raczej nieunikniona. [10^. 

2. Warunki hydrogeologiczne olkusko-bolesławskiego rejonu kruszconośnego 

W obrębie olkusko-bolesławskiego rejonu kruszconośnego w kolejności zalegania niżej 
wymienione piętra wodonośne: 
- Piętro czwartorzędowe - zbudowane z osadów rzeczno-lodowcowych wypehiiających 

doliny współczesnych rzek, stare ich koryta oraz głębokie wcięcia erozyjne. Tworzą go 
głównie piaski średnio i drobnoziarniste z wkładkami rumoszy, iłów, glin i pyłów. Gliny 
i pyły dzielą lokalnie piętro czwartorzędowe na warstwy wodonośne. Osady piętra 
czwartorzędowego zasilają bezpośrednio opady atmosferyczne, infiltracja wód z czynnych 
cieków powierzchniowych oraz infiltracja ze stawów osadowych odpadów poflotacyjnych. 
Rzeczą charakterystyczną jest występowanie na granicy OG Bolesław i Olkusz pogrzebanej 
pradoliny rzeki Białej Przemszy, biegnącej na północy przez centralne partie obszaru 
górniczego Pomorzany, gdzie miąższość czwartorzędu dochodzi do 70 m [7, 8]. 

- Piętro jurajskie - niejednorodne litologicznie, budują w górnej części wapienie skaliste 
i płytowe malmu, a w dolnej piaskowce i zlepieńce doggeru. Występuje we wschodniej 
części rejonu do głębokości max 100 m p.p.t, a jego miąższość wynosi średnio 40 - 60 m. 
Dominuiace znaczenie, ma poziom wapienny malmu, w którym przepływ wód odbywa się 
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poprzez pionowe szczeliny i kanały krasowe w wapieniach skalistych nieuławiconych, a w 
uławiconych oraz w wapieniach płytowych poprzez sieć spękań i kanałów krasowych [7, 
8]. 
Piętro triasowe - zbudowane jest według poniższego profilu: 
• górny wapień muszlowy - ilaste utwory kajpru, 
• środkowy wapień muszlowy - dolomity margliste warstw tarnowickich, 

- dolomity diploporowe, 
• dolny wapień muszlowy - dolomity kruszconośne, 

- wapienie warstw olkuskich i gogolińskich, 
• górny pstry piaskowiec - dolomity retu. 
Warstwą rozdzielającą wodonośne utwoiy jury (czwartorzędu) i wapienia muszlowego są 
ilaste utwory kajpru stanowiące górny wapień muszlowy. Warstwy tamowickie występują 
jedynie lokalnie, stąd brak ich istotnego znaczenia w budowie tego piętra. Decydujące 
znaczenie w budowie triasowego pietra wodonośnego mają dolomity diploporowe i krusz-
conośne, utwory silnie spękane i skawemowane z licznymi szczelinami, charakteryzujące 
się dużą porowatością. Wapienie gogolińskie z uwagi na występowanie cienkich przeła-
wiceń ilastych i marglisto-ilastych traktowane są w olkusko-bolesławskim rejonie kruszco-
nośnym jako nieprzepuszczalne, jednakże i one przewodzą wody podziemne poprzez 
system szczelin, fiag międzyławicowych oraz występujący układ kawern. Dolomity retu 
podobnie jak kniszconośne i diploporowe są silnie porowate, czasami spękane ze spoty-
kanymi kawernami. Z uwagi na izolujący charakter wapieni gogolińskich w piętrze 
triasowym wyróżnia się dwa poziomy wodonośne: wapienia muszlowego (dolomity 
tamowickie, diploporowe i kruszconośne) oraz utworów retu. Na znacznej części obszaru 
warstwy gogolińskie są w całości zdolomityzowane, stąd traktuje się te poziomy jako 
łączne, posługując się pojęciem triasowego piętra wodonośnego. Najczęściej głębokość 
spągu piętra triasowego zawiera się w przedziale 130 - 180 m p.p.t. a jego miąższość 
zależna od tektoniki i stopnia zaawansowania procesu erozyjnego zmienia się od 120 - 150 
m w bolesławskim rowie tektonicznym do kilkunastu metrów w południowej części 
pradoliny Przemszy. Na południu i południowym - zachodzie przebiega erozyjna granica 
zasięgu węglanowych utworów triasu których miąższość na pozostałym obszarze waha się 
w granicach 40 - 150 m. W obszarze wychodni zasilanie tych utworów odbywa się 
bezpośrednio poprzez infiltrację opadów atmosferycznych, w miejscach bezpośredniego 
kontaktu poprzez odsączanie wód z utworów czwartorzędowych a ich drenaż odbywa się 
wyłącznie poprzez wyrobiska górnicze kopalń rudy Zn-Pb [7,8 . 
Piętro paleozoiczne - tworzą wapienie i dolomity głownie środkowego i częściowo 
górnego dewonu oraz karbonu, występujące we wschodniej (lokalnie na południu 
w obrębie pradoliny Przemszy) części rejonu, pod utworami triasu lub cienką porumetrową 
pokrywą zlepieńców permskich. Piętro wodonośne nie rozpoznane pod względem 
hydrogeologicznym. Poza w/w miejscami wodonośne utwory piętra paleozoicznego 
oddzielają od węglanowych utworów triasu praktycznie nieprzepuszczalne zlepieńce permu 
o miąższości dochodzącej do kilkuset metrów [7, 8^. 
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3. Zagospodarowanie górnicze i drenaż wód podziemnych rejonu 

Zagospodarowanie górnicze objęło cztery spośród jedenastu udokumentowanych złóż 
olkusko-bolesławskiego rejonu kruszconośnego a mianowicie: Bolesław i Krzykawa, Olkusz, 
Pomorzany. 
- Złoża Bolesław i Krzykawa (przylegająca górna część) udostępnione zostały z głównego 

poziomu wydobywczego kopalni Bolesław na rzędnej +264 m, oraz podpoziomu +245 m, 
a także lokalnie +225 m. Eksploatację prowadzono w węglanowych utworach triasu, 
w dolomitach kruszconośnych i retu. Ruda występowała w formie gniazdowo-pokładowej 
z charakterystycznym współwystępowaniem odmian siarczkowej i tlenkowej, przy dużej 
zmienności zarówno miąższości jak i zawartości metalu. Eksploatację prowadzono w latach 
1 9 5 7 - 1996 [6, 8]. 

- Złoże Olkusz, charakteryzuje się występowaniem licznych zrębów i wielostopniowych 
rowów o zapadaniu południowym. Ruda w formie gniazdowej występowała w utworach od 
dolomitów retu do diploporowych.Złoże udostępnione do rzędnej +238 m. Eksploatacja 
prowadzona przez kopalnię Olkusz w latach 1968 - 2001. Aktualnie trwają roboty główne, 
przygotowawcze dla rozpoczęcia w połowie 2002 roku eksploatacji zrzuconego o 60 m 
niżej (+180) złoża Olkusz-Podpoziom [6, 7 . 

- Złoże Pomorzany zalega w okruszcowanym interwale +210 - +260 m n.p.m. w pomo-
rzańskim rowie tektonicznym, w formie rozległych, nieuregulowanych soczew o zmiennej 
miąższości, zalegających w dolnych, spągowych partiach dolomitów kruszconośnych. 
Główny poziom udostępnienia +180 m n.p.m. Eksploatację rozpoczęto w roku 1974, 
a przewidywany termin zakończenia 2010 (2012) rok [6, 7]. 

Wszystkie trzy kopalnie: Bolesław, Olkusz i Pomorzany wybudowano w strukturze kamienno-
złożowej, z wyodrębnionymi systemami drenażu i odprowadzenia wód kopalnianych do rzek 
Biała i Sztoła. 

Tempo i zasięg drenażu złoża Bolesław powodowały, że dopływy wód podziemnych nie 
przekroczyły 40 mVmin W przypadku kopalni Olkusz, w miarę rozwoju sieci jej wyrobisk 
udostępniających dopływy wzrastały aż do 90 mVmin, natomiast po uruchomieniu, kopalnia 
Pomorzany przy spadku dopływów do kopalni Bolesław i Olkusz przejmuje cały ciężar 
odwadniania na barki swego systemu pompowania wód podziemnych. 

Decydujące były lata 1974 - 1986 w których oddziaływanie połączonych centrów drenażu 
kopalń ZGH Bolesław spowodowało ukształtowanie się prawdopodobnego zasięgu leja 
depresji w granicach: 
- od południowego zachodu - naturalna granica występowania wysadu utworów zlepieńca 

permskiego, 
- od zachodu - linia Białej Przemszy (Okradzionów - Trzebyczka), 
- od północnego-zachodu - przypuszczalnie linia Rokitno Szlacheckie -Trzebyczka, 
- od północy - uskok Ciągowice - Kolbark, 
- od wschodu - linia Kosmolów - Troks - Wolbrom, 
- od pohidnia - uskok Niesułowic. 

4. Połączenia hydrauliczne kopalń ZGH Bolesław 

Podziemny drenaż górniczy kopalń; Bolesław, Olkusz i Pomorzany kształtuje warunki 
przepływu wód podziemnych w węglanowych utworach triasu. 

558 



School of Underground Mining / Szkoła Eksploatacji Podziemnej 200 J 

Podziemny wododział pomiędzy kopalniami Bolesław i Olkusz znajduje się pod stawami 
osadowymi odpadów poflotacyjnych, natomiast pomiędzy tymi kopalniami a kopalnią Pomo-
rzany przebiega w zasadzie wzdłuż uskoku głównego Pomorzan. 

Taki układ ośrodków drenażu i stref wododziałowych między nimi sprawia, że główny 
strumień wód podziemnych przepływa w przypadku kopalni Bolesław z południa i południo-
wego- zachodu ku północy a w przypadku kopalni Olkusz z południa i wschodu w kiemnku 
północno-zachodnim i północnym, w stronę systemu drenażowego kopalni Pomorzany. Obja-
wia się ten kierunek przepływu wód podziemnych wyciekami w przekopie głównym na rzęd-
nej + 180 m (pomiędzy przekopami polowymi 1, 2, 3) oraz w chodniku wentylacyjnym na 
rzędnej +236 m w rejonie szybu Mieszko kopalni Pomorzany [4, 3^. 

Uruchomienie głębinowego ujęcia w zlikwidowanym szybie Mieczysław byłej kopalni 
Bolesław, pompującego silnie zanieczyszczone wody kopalniane w ilości do 4,5 mVrain do-
datkowo spowoduje, że w rejonie tym na kierunku od szybu do uskoku głównego Pomorzan 
stopniowej zmianie ulega zwierciadło wód podziemnych, mogące w najbliższym czasie do-
prowadzić do wzrostu wycieków w wyrobiskach kopalni Pomorzany. 

5. ilość i jakość pompowanych wód podziemnych 

Ilość pompowanych wód podziemnych z kopalń ZGH Bolesław zawiera się w przedziale 
300 - 360 m^/min w zależności od pory roku. 

Jakość wód podziemnych kształtowana jest na drodze ich spływu z obszarów zasilania do 
punktu wypływu w wyrobiskach górniczych drenujących górotwór. W wyrobiskach następuje 
edynie niewielka modyfikacja składu tych wód w związku z pojawieniem się w nich zawiesi-

ny mechanicznej związanej z procesami technologicznymi górniczymi: urabiania, transportu 
i podsadzania. 

Głównymi elementami mającymi wpływ na jakość wód podziemnych w warunkach 
olkusko-bolesławskiego rejonu kruszconośnego są: 
- układ krążenia i wymiany wód podziemnych, 
- stopień zasilania infiltracją opadów atmosferycznych, 
- geochemia skalnego środowiska krążenia wód podziemnych, 
- mineralogia związków metali budujących złoże rudy Zn-Pb. 

W warunkach szczelinowo-krasowego górotworu następuje szybkie krążenie i wymiana 
wód, dodatkowo potęgowane istniejącymi ośrodkami drenażu górniczego, co powoduje szyb-
kie odprowadzanie produktów utleniania minerałów siarczkowych budujących złoże rudy Zn-
l̂ b i zapobiega wzrostowi zawartości metali. 

Zasilanie infiltrującymi wodami opadowymi ma szczególną intensywność w obszarze złoża 
Bolesław i Krzykawa, na wychodniach węglanowych utworów triasu, lub poprzez przepusz-
czalne warstwy czwartorzędu nakrywające te utwory [8]. Dla złoża Pomorzany i Olkusz zasi-
lanie wodami opadowymi jest utrudnione z uwagi na występowanie nieprzepuszczalnej wars-
twy ilastych utworów kajpru i ma miejsce jedynie w rejonie okien erozyjnych i strefach kon-
taktów tektonicznych. Tak więc wody dopł^^ające do wyrobisk kopalni Pomorzany i wschod-
niej części kopalni Olkusz są chemicznie mniej zanieczyszczone od wód obszaru kopalni Bole-
sław [7]. 

W miarę rozcinania wyrobiskami górniczymi kolejnych partii górotworu, nawet w warun-
kach normalnych występuje zmiana składu chemicznego wód podziemnych w postaci wzrostu 
zawartości siarczanów, wapnia, magnezu oraz metali. Całość tego procesu związana jest 
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z faktem wystawienia na procesy udeniania coraz to nowych partii odwodnionego złoża rudy 
Zn-Pb, przemywanego wodami opadowymi kumulującymi w sobie siarczany, cynk i ołów. 

Dodatkowymi czynnikami stymulującymi jakość wód podziemnych są ogniska zanieczysz-
czeń w postaci [3, 4, 8]: 
- wylewiska ługów posulfitowych w rejonie pustyni Błędowskiej, 
- hałd i składowisk odpadów z procesu wydobycia i przerobu rudy Zn-Pb oraz hutniczego 

ich przetworzenia, 
- składowisk odpadów komunalnych i lokalnych poprzemysłowych, 
- zanieczyszczeń socjalno-bytowych i rolniczych. 

6. Przewidywane zagrożenia, skutki ich wystąpienia oraz możliwości przeciwdziałania 

6.1 Zanieczyszczenie związkami lignosulfonowymi [1, 2 

Wylewisko ługów posulfitowych Fabryki Celulozy i Papieru w Kluczach (obecnie 
International Paper's) zlokalizowane jest w północno-wschodniej części pustyni Błędowskiej, 
w dolinie rzeki Biała Przemsza, obejmując obszar o powierzchni 2 kilometrów kwadratowych 
przy rzędnej terenu +310 - +320 m n.p.m. 

Zanieczyszczenie związkami ligosulfonowymi występuje w dyluwialnych utworach 
czwartorzędowych zbudowanych z piasków drobnych i średnich z przeławiceniami mułów, 
rumoszu wapiennego lub żwirów, o miąższości od 29,7 m na północy, do 52,2 m na 
południu i południowym-zachodzie (średnio 35 m). Koncentracja związków 
lignosulfonowych, cięższych od wody, nastąpiła w przyspągowej warstwie czwartorzędowego 
piętra wodonośnego. Spąg ̂ czwartorzędu zalegający na iłołupkach kajpru zapada w kierunku 
południowym, gdzie za Białą Przemszą rozpoczyna się zasypana dolina prakoryta tej rzeki 
(najniższa rzędna +266 m), w której na skutek wymycia izolujących utworów kajpru, 
dochodzi do bezpośredniego kontaktu czwartorzędowego i triasowego piętra wodonośnego, co 
z kolei umożliwia spływ związków lignosulfonowych do wyrobisk kopalni Pomorzany. 

Występujące od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku zanieczyszczenie związkami 
lignosulfonowymi wymaga stałego utrzymywania sieci wyrobisk drenujących i odprowadzają-
cych zanieczyszczone wódy podziemne, kierowane do komory pomp przy szybie Dąbrówka, 
skąd kanałem o tej samej nazwie, poprzez odcinek rzeki Białej odprowadzane są do rzeki Bia-
łej Przemszy. Wody czyste kierowane do komór pomp przy szybach Chrobry i Bronisław po-
przez kanał Południowy, uregulowane koryto rzeki Baby i rzekę Sztołę odprowadzane są rów-
nież do Białej Przemszy. 

Postępująca wraz z idącymi w kierunku północnym robotami górniczymi strefa 
przechodzenia związków lignosulfonowych do wód podziemnych dotychczas okonturow^na 
została wyrobiskami o łącznej długości około 3,7 km. Koszt ich wykonania, w przeliczeniu na 
aktualne ceny jednostkowe usług górniczych wyniósł około 14,3 min złotych. 

Prowadzone od wielu lat, systematyczne badania wód kopalnianych, wód podziemnych 
w sieci piezometrów kontrolnych oraz znajomość przebiegu reakcji biochemicznego rozkładu 
związków lignosulfonowych upoważniają do sformułowania następujących stwierdzeń: 
- obraz kształtowania się ogólnego ładunku związków lignosulfonowych w wodach 

kopalnianych wskazuje na wyczerpywanie się źródła zanieczyszczeń, 
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- spadek ładunku zanieczyszczeń wód kopalnianych lignosulfonianami jest przede wszyst-
kim wynikiem procesu ich rozkładu w trakcie przepływu przez utwory triasu, gdzie docho-
dzi do utleniania silnie rozcieńczonych ich roztworów wodnych, 

- nie istnieją obecnie,żadne znaczące ośrodki drenażu rejonu wylewiska poza systemem 
drenażu kopalni Pomorzany. 
Aktualnie, dopływy wód zanieczyszczonych zwią;zkami lignosulfonowymi do strefy ich 

przechodzenia do wód koaplnianych w3moszą w granicach 50 - 60 m^/min, przy średniej za-
wartości lignosulfonianów na poziomie 2,6 mg/dm^. Daje to łączny ładunek zanieczyszczeń 
rzędu: 146 g/min lub 210 kg/dobę, czy też 76,8 tony/rok. 

Wyniki obserwacji i pomiarów prowadzonych w trakcie drążenia wyrobisk przygotowaw-
czych w górotworze dziewiczym dowodzą, że następuje wzrost dopływów do 20% obserwo-
wanych w stanach ustabilizowanych. 
Stąd też łączny dopływ wód zanieczyszczonych lignosulfonianami w strefie ich przechodzenia 
do wód kopalnianych osiągnie poziom 60 - 70 mVmin przy równoczesnym wzroście zawarto-
ści i ładunku zanieczyszczeń. 

Skażone wody dopływają do wyrobisk drenażowych z rejonu wylewiska strumieniem 
o szerokości 400 - 800 m przy obserwowanej, największej koncentracji stężenia 
lignosulfonianów w środkowym jego pasie. Tak więc w chwili obecnej, w tej strefie drążonych 
jest 6 wyrobisk drenażowych w odległości skrajnej od siebie wynoszącej 600 m, w kierunku 
póhiocnym, na wybieg 300 m. Okres realizacji to lata 2002 - 2004. 

Następnym etapem, realizowanym w latach 2005 - 2007 będzie wykonanie na wybiegu 
w kierunku północnym, kolejnych wyrobisk drenujących, zlokalizowanych w środkowym 
pasie strumienia wód zanieczyszczonych lignosulfonianami o długości znowu około 300 m, ku 
źródłu zanieczyszczenia. 

Zarówno w obecnie realizowanym etapie pierwszym, jak i projektowanym etapie drugim, 
należy liczyć się z koniecznością poniesienia przez ZGH Bolesław nakładów finansowych 
rzędu 5 min zł w każdym, na wykonanie zakresu robót górniczych drenażowych oraz koniecz-
nością poniesienia kosztów odpompowania wód zanieczyszczonych lignosulfonianami wyno-
szących w skali miesiąca około 0,35 min zł. 

Szacuje się więc, że łączne koszty konieczne do poniesienia dla całkowitego zdrenowania 
źródła zanieczyszczenia lignosulfonianami jakim jest wylewisko ługów posulfitowych w rejo-
nie pustyni Błędowskiej wyniosą: 
- Etap I - drążenie około 600 mb wyrobisk drenażowych wyniesie około 2,5 min zł, 

- odpompowanie zanieczyszczonych wód podziemnych wyniesie około 3,5 min zł. 
- Etap II - drążenie około 1200 mb wyrobisk drenażowych wyniesie około 5,0 min zł, 

- odpompowanie zanieczyszczonych wód podziemnych wyniesie około 7,0 mbi zł. 
Tak więc, dla całkowitego wyeliminowania zanieczyszczenia wód podziemnych związkami 

lignosulfonowymi przed całkowitą likwidacją kopalń, ZGH Bolesław musi ponieść koszty 
w łącznej wysokości około 18 min zł w latach 2003 - 2007. 

5.2. Wyłączenie odwadniania podziemnego kopalni Bolesław [2, 3, 4, 5, 6 

Wyłączenie podziemnego systemu odwadniania wyrobisk kopalni Bolesław spowoduje 
!miany warunków hydrodynamicznych i hydrochemicznych w tym rejonie w postaci: 

podniesienia się poziomu zwierciadła wód podziemnych do rzędnej około +270 m n.p.m., 
wystąpienia zjawiska intensywnego przechodzenia do wód podziemnych produktów 
utleniania minerałów siarczkowych budujących złoże rudy cynkowo-ołowiowej. 
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Efektem tego, zanieczyszczone siarczanami oraz metalami (Zn, Pb, Fe, Mn, Cd) 
zmineralizowane i twarde (Ca i Mg) wody, kierować się będą z rejonu kopalni Bolesław 
w stronę sąsiedniego centrum drenażu, które stanowi system odwadniania kopalni Pomorzany, 
zlokalizowany o 80 m poniżej głównego poziomu wyrobisk zlikwidowanej kopalni Bolesław. 

Zgodnie z wynikami przeprowadzonego modelowania hydrogeologicznego [4̂  
koncentracja jonu SO4 wzrośnie do 2000 mg/dm^ wodach, które w całości spływając do 
kopalni Pomorzany spowodują wzrost zawartości siarczanów w wodach kopalnianych 
odprowadzanych szybem Dąbrówka do kanału o tej samej nazwie. 

W stosunku do aktualnie pompowanych i odprowadzanych kanałem Dąbrówka wód 
kopalnianych zawierających około 200 mg/dm^ nastąpiłby więc przyrost ładunku jonu 

o 
siarczanowego o ponad 50 mg/dm , co spowodowałoby przekroczenie zawartości ustalonych 

pozwoleniu wodnoprawnym na zrzut wód kopalnianych do tego kanału. 
W świetle powyższego, dla ograniczenia do minimum ilości silnie zanieczyszczonych 

A 

(2000 mg/dm) jonem siarczanowym wód podziemnych dopływających z rejonu 
zlikwidowanej kopalni Bolesław do wyrobisk drenażowych kopalni Pomorzany, opracowano 
koncepcję budowy lokalnego źródła depresji, zlokalizowanego na drodze przepływu 
najbardziej zanieczyszczonych wód podziemnych, w postaci ujęcia głębinowego w zaadap-
towanej rurze szybowej zlikwidowanego szybu wydobywczego Mieczysław, kopalni Bolesław. 

U podstaw tej koncepcji legły następujące założenia: 
- najbardziej zdegradowane wody dopływające do rejonu podszybia szybu Mieczysław, 

niosące z sobą wysokie ładunki zarówno siarczanów jak i metali, związane są z tecłinolo-
gicznym oddziaływaniem procesów hutniczych, 

- dopływy silnie zdegradowanych chemicznie wód do rejonu podszybia szybu Mieczysław 
wahały się w czasie od 4 6 mVmin, osiągając w początkach XXI wieku około 4,5 
mVmin, 

- poziom zwierciadła wód, w zależności od ilości pompowanych wód kształtował się będzie 
w interwale wysokościowym +265 + +272 m n.p.m., 

- pompowane wody kopalniane po wykorzystaniu w procesach technologicznych huty 
Bolesław, zostaną oczyszczone w oczyszczalni ścieków przemysłowych i zrzucone do 
kanału Zachodniego w ilości średnio 4,5 m / min. 

6.3. Wyłączenie odwadniania podziemnego kopalni Olkusz [2] 

W związku z obserwowanymi w trakcie budowy kopakii Olkusz wzmożonymi wypływami 
wód podziemnych w różnych poziomach kolejnych wyrobisk udostępniających: 
- przekop główny (rejon osadników, poz. +238 m n.p.m.) - 45 mVmin w kwietniu 1962 roku, 
- przekop wschodni (czoło przodka, poz. +245 m n.p.m.) - 45 mVmin w lipcu 1968 roku, 
- przecznica polowa Nr 12 (czoło przodka, poz. +252 m n.p.m.) - 20 mVmin w kwietniu 

1994 roku. 
Przeprowadzona została wszechstronna analiza warunków hydrogeologicznych, która 

ujawniła występowanie układu kawern i kanałów krasowych prowadzących wody podziemne 
na kierunku SE-NW, charakteryzującego się praktycznie brakiem zmiany ilości wód 
dopływających do zlewni przekopu wschodniego. 

Stwierdzony kierunek przepływu wód podziemnych, związany jest z odpływem wód 
z utworów jurajskich zalegających w części wschodniej olkusko-bolesławskiego rejonu 
kruszconośnego, w kierunku zachodnim, ku wyerodowanemu prakorytu Przemszy, po stropie 
ilastych utworów kajpru. Fakt pojawienia się tych wód w utworach triasu, świadczy o ich 
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wlewaniu się poprzez okna erozyjne w utworach kajpru, z wodonośnego piętra 
czwartorzędowego. 

Wyrobiska udostępniające kopahi Olkusz, w zasadzie wykonane w utworach wapienia 
gogolińskiego odbierają więc wody napływające głównie z kierunku wschodniego, ale i zacho-
dniego po stropie nieprzepuszczalnych utworów zlepieńca permskiego. Zatrzymanie 
odwadniania podziemnego spowoduje więc, że odbudowywać się zacznie zbliżony do 
pierwotnego układ przepływu wód w górotworze tj. ku pradolinie Przemszy, z modyfikacjami 
związanymi z istnieniem czynnego systemu drenażu kopalni Pomorzany polegającymi na: 
- przejęciu przez wyrobiska udostępniające złoże Olkusz - podpoziom dopływów z kierunku 

południowego, 
- przejęciu dopływów z kierunku wschodniego i zachodniego przez układ wyrobisk w po-

ziomie +236 m n.p.m. szybu Mieszko, oraz poprzez uskok główny Pomorzan przez wyro-
biska związane z przekopami polowymi Nr 5, 6 i wschodni. 
W przypadku przekopów polowych Nr 6 i wschodni grozi to degradacją wód kopalnianych 

wykorzystywanych dotychczas przez Stację uzdatniania Wody przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Olkuszu jako wody surowe zdatne do celów pitnych. 

Odbudowa zwierciadła wód podziemnych związana jest z wystąpieniem czynników 
wpływających negatywnie na ich jakość, powstałych wskutek procesów utleniania minerałów 
siarczkowych budujących złoże rudy cynkowo-ołowiowej w warunkach rozległej strefy aeracji 
wynikającej z głębokiego drenażu górniczego. Produkty intensywnej reakcji utleniania, 
przemywane napływającymi w kierunku wyłączonego centrum drenażu wodami podziemnymi 
powodują wzrost zawartości jonów wodorowych i w związku z tym spadek odczynu pH, a co 
za tym idzie tworzenie się kwaśnych roztworów w środowisku węglanowych skał wapienno-
dolomitycznych pociągające za sobą wzrost zawartości siarczanów i metali w wodach 
podziemnych. Szacuje się, że w wodach przemywających rejony dokonanej eksploatacji 
zawartość siarczanów wzrośnie do 2500 mg/dm . 

Do wyrobisk udostępniających złoże Olkusz o podpoziom dopłynie więc około 30,5 
mVmin wód zawierających około 1200 mg/dm^ jonu SO4, natomiast do zlewni przekopów 
polowych Nr 6 i wschodni około 43 mVmin wód zawierających około 1000 mg/dm^ 
siarczanów, związanych z wyłączeniem odwadniania kopalni Olkusz. 

Uwzględniając wody czyste dopływające do zlewni przekopów polowych Nr 6 i wscho-
dniego w ilości około 75 m^/min zawierających około 80 mg/dm^ jonu SO4, otrzymamy, że 
wody z rejonu szybu Chrobry pompowane do kanału południowego w ilości około 150 mVmin 
zawierać będą bez mała 600 mg/dm^ siarczanów, przekraczając ponad dwukrotnie normę, 
wynoszącą dla wód pitnych 250 mg/dm^. Tym samym wody dotychczas uznawane za nadające 
się po uzdatnieniu do celów pitnych, staną się nieprzydatnymi dla celów konsumpcyjnych. 

6.4. Perspekt3^a wyłączenia odwadniania całego kompleksu górniczego 

Przy obecnym stanie wiedzy odnośnie zasobów przemysłowych rudy cynkowo-ołowiowej 
eksploatacja kopalni Pomorzany prowadzona będzie do roku 2010 - 2012 [10]. Po 
zakończeniu wydobycia i całkowitej likwidacji kopalń ZGH Bolesław, związanej 
nierozerwalnie z całkowitym zatopieniem wyrobisk górniczych, w centralnej części 
3ołączonego leja depresji, wskutek wypełnienia wodą strefy aeracji, powstanie roztwór wodny 
) wysokich stężeniach: siarczanów (SO4), magnezu (Mg), wapnia (Ca), żelaza (Fe), cynku (Zn) 

niektóiych pierwiastków śladowych. Szacuje się, że w okresie wypehiiania leja depresji 
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stężenie siarczanów osiągnie poziom 1200 - 1500 mg/dm przy podwyższonej zawartości w/w 
składników mineralnycłi [9^. 

Pogorszenie jakości chemicznej wód podziemnych trwać będzie do momentu ustalenia się 
nowej równowagi hydrodynamicznej, by następnie w ciągu kilu do kilkunastu lat w trakcie 
procesu powolnej poprawy osiągnąć jakość zbliżoną do pierwotnych warunków naturalnych 
z okresu przed budową kopalń rudy Zn-Pb w tym rejonie. 

Ten stan rzeczy spowoduje, że utracone zostaną dotychczasowe możliwości pozyskania 
wód kopalnianych do celów pitnych, na zaopatrzenie ludności i przemysłu rejonu olkuskiego. 

Najbardziej niekorzystnie na wody triasowe oddziaływać będą: 
- ciekłe odpady (ługi posulfitowe) z Fabiyki Celulozy i Papieru w Kluczach wylewane na 

powierzchni piasków pustyni Błędowskiej w latach 1930 - 1980, 
- składowiska odpadów poflotacyjnych pochodzące z procesu wzbogacania rudy cynkowo-

ołowiowej, 
- składowiska z hutniczego procesu ogniowego przerobu w piecach przewałowych 

udenionych rud cynku (galmanów), 
- składowisko odpadów komunalnych w południowej części odkrywki Ujków wykonane bez 

jakiegokolwiek zabezpieczenia podłoża zbudowanego z dolomitów kruszconośnych, 
- zanieczyszczenia socjalno- bytowe i rolnicze związane z funkcjonowaniem aglomeracji 

miejskich i zabudowy wiejskiej, 
- lokalne składowiska odpadów komunalnych i poprzemysłowych rozrzucone po całym 

obszarze leja depresji. 
W świetle powyższego [11], dla zapewnienia źródła wód surowych zdatnych do celów 

pitnych po likwidacji całkowitej kopalń ZGH Bolesław proponowane jest dwuwariantowe 
rozwiązanie w postaci: 
- wariant I - utrzymanie odwodnienia podziemnego kopalni Olkusz przy pompowaniu wód 

kopalnianych [9] w ilości przekraczającej 75 m /min, 
- wariant II - wykonanie studni głębinowych we wschodniej części rejonu olkuskiego, o głę-

bokości 150 ~ 200 m do utworów triasu, ujmujących dobrej jakości wody podziemne nie 
wymagające kosztownego procesu uzdatniania przed ich skierowaniem do odbiorców 
cońcowych dla celów pitnych [9^. 

7. Podsumowanie 

7.1. W zasięgu oddziaływania połączonego leja depresji 
tereny zanieczyszczone produktami działalności gómiczo-przeróbczej i hutniczej, lokalne 
ogniska zanieczyszczeń związane z rolniczymi oraz socjalno-bytowymi aspektami 
działalności człowieka, a także wszelkiego rodzaju wysypiska i składowiska odpadów 
komunalnych i poprzemysłowych w większości niezabezpieczone przed infiltrującym 
oddziaływaniem czynników atmosferycznych. 

7.2. Cechą charakterystyczną olkusko-bolesławskiego rejonu kruszconośnego jest 
występowanie połączeń hydraulicznych pomiędzy poszczególnymi piętrami 
wodonośnymi, pozwalające traktować je łącznie jako jedną całość, a co z tym związane 
na swobodne przemieszczanie się w/w zanieczyszczeń w kierunku centrum drenażu, 
kopalni Pomorzany. 

7.3. Zagospodarowaniu górniczemu poddane zostało cztery spośród jedenastu 
udokumentowanych złóż rudy Zn-Pb tego rejonu, a podziemny drenaż górniczy kopalni 
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Bolesław, Olkusz i Pomorzany kształtuje warunki przepływu wód podziemnych w wę-
glanowych utworach triasu. 

7.4. Kopalnie ZGH Bolesław pompują łącznie 300 - 360 m /min wód podziemnych w za-
leżności od pory roku i intensywności zachodzących zjawisk atmosferycznych, których 
jakość zależna jest od układu ich krążenia i wymiany, stopnia zasilania infiltracyjnego, 
geochemii ośrodka skalnego oraz mineralogii związków metali budujących złoże rudy 
Zn-Pb, Dodatkowymi czynnikami zanieczyszczenia są ogniska wymienione w pkt 7,1. 

7.5. Od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku występuje zanieczyszczenie wód podziemnych 
kopalni Pomorzany związkami lignosulfonowymi. Skażone wody dopływające z wyle-
wiska w rejonie pustyni Błędowskiej strumieniem o szerokości 400 - 800 m ujmowane są 
wyrobiskami drenażowymi, wykonanymi specjalnie w tym celu. Dla całkowitego 
zdrenowania ładunku zanieczyszczeń lignosulfonianami przed likwidacją kopalni 
Pomorzany, prowadzi się roboty górnicze i planuje się ich dalsze prowadzenie w latach 
2005 - 2007 w kierunku źródła zanieczyszczenia. 

7.6. W ramach ochrony wód kopalni Pomorzany przed zanieczyszczeniem silnie 
zmineralizowanymi (siarczany, wapń, magnez, metale) wodami podziemnymi z rejonu 
zlikwidowanej kopalni Bolesław opracowano koncepcję budowy głębinowego ujęcia wód 
kopalnianych w rurze zlikwidowanego szybu Mieczysław, pompującego 4,5 m^ /̂min 
najbardziej zanieczyszczonych wód, związanych z procesami technologicznymi huty 
Bolesław. 

7.7. Trwa proces likwidacji kopalni Olkusz z terminem jego zakończenia 31,12.2003 roku. 
Rozpatrywano możliwość wyłączenia jej odwadniania podziemnego. Skutkiem tego 
byłoby przejęcie przez wyrobiska udostępniające złoże Olkusz - podpoziom dopływów 
z kierunku południowego a z kierunku wschodniego i zachodniego przez wyrobiska 
zlewni przekopów polowych nr 6 i wschodni kopalni Pomorzany. Wody te silnie 
zanieczyszczone siarczanami, wapniem, magnezem i metalami spowodowałyby 
dyskwalifikację wód pompowanych z rejonu szybu Chrobry jak dotychczas 
wykorzystywanych po uzdatnieniu do celów pitnych. Stąd też decyzja, aby co najmniej 
do czasu prowadzenia wydobycia rudy Zn-Pb utrzymywać odwodnienie podziemne 
kopalni Olkusz. 

7.8. Zasoby przemysłowe złoża Pomorzany i Olkusz-Podpoziom według dzisiejszego stanu 
wiedzy pozwolą na prowadzenie wydobycia do 2010 - 2012 roku. Po tym okresie 
całkowita likwidacja kopalń ZGH Bolesław wiązać się będzie z zatopieniem wyrobisk 
górniczych. Przewidywane zanieczyszczenie wód podziemnych spowoduje utratę 
dotychczasowych możliwości pozyskiwania wód kopalnianych do celów pitnych. Dla 
zapewnienia źródła wód surowych zdatnych do celów pitnych proponuje się dwa 
warianty rozwiązania w postaci: 
I - utrzymania odwadniania podziemnego kopalni Olkusz przy pompowaniu ponad 75 

o 

m /min wód podziemnych, 
II-wykonania studni głębinowych o głębokości 150 - 200 m do utworów triasu, we 

wschodniej części rejonu olkuskiego, ujmujących czyste wody nie wymagające 
uzdatnienia. 
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Protection of Underground Water in ZGH Bolesław IMines - attempt of 
potential exposures, identification 

Abstract 

Liquidation process of ZGH Bolesław Mines started in 1992 is connected with recon-
struction of underground water-table. Underground water is exposed to contamination origi-
nated by the increased content of sulfates and metals caused by leaching of sulphide minerals 
oxidation material building the tin-lead ore deposit. Reconstruction process of water pressure 
and relations takes place in the conditions of infiltration of water from post-flotation settling 
ponds, and contamination of underground water with lignite-sulfone compounds. 

The authors of this paper try to define exposures, results of such exposures and counterac-
tion methods. 

Recenzent: dr inz. Jacek Postawa 
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Zmiana sposobu odwadniania rejonu szybu Mieczysław kopalni Olkusz-
Pomorzany 

Słowa kluczowe 

likwidacja kopalń - degradacja wód podziemnych - przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu 
zanieczyszczeń 

Streszczenie 

Podczas likwidacji kopalni Bolesław trzykrotnie dochodziło do zatapiania odosobnionych 
zalegających poniżej głównego poziomu odwadniania rejonów wydobywczych Krzykawa, Ret 
i Podpoziom. 

W lipcu 2002 roku wyłączono kolejną przepompownię. 
Końcowy etap likwidacji, to całkowite wyłączenie odwadniania podziemnego i przejście na 

pompowanie wód kopalnianych w ilości 4,5 m^/min z ujęcia głębinowego zabudowanego w ru-
rze szybowej zlikwidowanego szybu Mieczysław. 

Taki sposób odwadniania ma zapewnić ochronę sąsiedniego, zalegającego niżej centrum 
drenażu kopalni Pomorzany przed zanieczyszczeniem silnie zmineralizowanymi, zawierają-
cymi podwyższone zawartości jonu SO4 oraz metali wodami podziemnymi. 

1, Wprowadzenie 

Intensywny drenaż górniczy połączonych pięter wodonośnych: czwartorzędowego, juraj-
skiego i triasowego, doprowadził do powstania rozległego leja depresji, wspólnego dla wszyst-
kich trzech kopalń olkusko-bolesławskiego rejonu kruszconośnego. Proces ten trwał od mo-
mentu uruchomienia odwadniania podziemnego kopalni Bolesław (1957 rok) poprzez budowę 
kopalni Olkusz i rozpoczęcie pompowania wód kopalnianych w roku 1962 oraz wejście wyro-
biskami udostępniającymi w wodonośne utwory triasu pod koniec 1973 roku w trakcie budowy 
kopalni Pomorzany, 

Podczas prowadzonej przez Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław w Bukownie działalno-
ści wydobywczej wyczerpaniu uległy zasoby przemysłowe złoża Bolesław 
(31.12.1996 rok) oraz złoża Olkusz (31.12.2001 roku). Szacuje się według wiedzy na dzień 
dzisiejszy, że zasoby przemysłowe złoża Pomorzany oraz złoża Olkusz-Podpoziom stanowić 
będą bazę dla prowadzenia wydobycia rudy cynkowo-ołowiowej przez czynną kopalnię Po-
morzany do roku 2 0 1 0 - 2 0 1 2 . 

Wyeksploatowane kopalnie Bolesław i Olkusz postawione zostały w stan likwidacji. Pierw-
sza z dniem 1 lipca 1992 roku, a druga z dniem 1 stycznia 1999 roku. 
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Likwidacja kopalń rud cynkowo-ołowiowych niezależnie od wypełniania i zabezpieczania 
płytko zalegających pod powierzcłinię terenu wyrobisk górniczych i to zarówno eksploatacyj-
nych jak i chodnikowych znajdujących się w strefie oddziaływania dokonanej eksploatacji, 
sprowadza się w efekcie końcowym do wyłączenia systemów odwadniania podziemnego przy 
całkowitym zatopieniu wyrobisk i wypełnieniu wodami podziemnymi wszelkich pustek wcze-
śniej odwodnionego górotworu, co powoduje: 
- odbudowę zwierciadła wód podziemnych do stanu zbliżonego do naturalnego, 
- zmiany składu chemicznego wód podziemnych na skutek wymywania i rozpuszczania pro-

duktów utleniania minerałów siarczkowych budujących złoże rudy Zn-Pb, 
- negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne w związku z objęciem procesem prze-

mywania lokalnych, podpoziomowych, przypowierzchniowych ognisk zanieczyszczeń po-
chodzenia socjalno-bytowego, rolniczego oraz związanych z wszelkiego rodzaju składo-
wiskami odpadów i nieczystości. 
Wody podziemne pompowane z kopalń ZGH Bolesław charakteryzują się różnym stop-

niem zanieczyszczenia i przydatności dla celów przemysłowych i pitnych. Wody rejonu Bol-
sławia w sposób trwały zanieczyszczone produktami działalności gómiczo-przeróbczej zwią-
zanej z wydobyciem, płukaniem i wytopem ołowiu oraz wydobyciem i płukaniem utlenionych 
rud cynku (galmanów), czy też w okresie powojennym wydobyciem i flotacją siarczkowej ru-
dy cynku (blendy) z nakładającym się, szkodliwym oddziaływaniem ubocznych skutków tech-
nologii hutniczych, stanowią zagrożenie dla wód czystych nadających się po uzdatnieniu do 
celów pitnych pompowanych z kopalni Olkusz oraz wschodniej części kopalni Pomorzany [l'. 

Podstawowym problemem staje się więc ochrona wód podziemnych rejonu Olkusza i Po-
morzan pompowanych do kanału południowego na którym istnieje ujęcie Stacji Uzdatniania 
Wód Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Olkusz, a w następnej kolejności ujęcie wód 
pitnych na rzece Sztole w miejscowości Ryszka - Maczki. 

Celem ograniczenia skutków negatywnego oddziaływania ognisk zanieczyszczeń (poprze-
mysłowych i socjalno-bytowych) koniecznym stało się stworzenie i utrzymanie lokalnego dre-
nażu w rejonie zlikwidowanej kopalni Bolesław w postaci studni głębinowej w rurze zli-
kwidowanego szybu wydobywczego Mieczysław o średniej wydajności 4,5 m /min pompowa-
nych wód podziemnych [1, 

2. Warunki hydrogeologiczne [2, 6] 

W obszarach górniczych Bolesław i Krzykawa wydzielić można trzy piętra wodonośne 
czwartorzędowe, triasowe i dewońskie. 
Czwartorzędowe piętro wodonośne budują osady rzeczno-lodowcowe wypełniające doliny 
rzek oraz głębokich wcięć erozyjnych, w postaci piasków średnio i drobnoziarnistych z wkład-
kami żwirów, rumoszy, iłów, glin i pyłów. Osady piętra czwartorzędowego zasilają opady at-
mosferyczne oraz częściowo infiltracja wód nadosadowych ze stawów osadowych odpadów 
poflotacyjnych. Utwory czwartorzędowe są odwodnione na skutek wytworzonego przez sys-
tem odwadniania kopalń ZGH Bolesław połączonego leja depresji, jak również w wyniku eks-
ploatacji piasków prowadzonej przez kopalnię Szczakowa. 
Triasowe piętro wodonośne tworzą różne odmiany węglanowych skał dolnego i środkowego 
triasu o profilu: 
- środkowy wapień muszlowy: - margliste dolomity warstw tarnowickich, 

- dolomity diploporowe. 

568 



School of Underground Mining / Szkoła Eksploatacji Podziemnej 200 J 

- dolny wapień muszlowy: - dolomity kruszconośne, 
- wapienie warstw ktg i gogolińskich, 

- górny pstry piaskowiec: - dolomity retu, 
- niższy i środkowy pstry piaskowiec. 

Decydujące znaczenie mają dolomity diploporowe i kruszconośne stanowiąc o zasobności 
zbiornika triasowego, a charakteryzują je: duża porowatość, liczne spękania oraz stopień 
kawernowania. Miąższość osadów triasowego piętra wodonośnego zależna jest od tektoniki 
i zaawansowania procesów erozyjnych, przy czym maksymahie wartości osiąga w Bole-
sławskim rowie tektonicznym (100 - 150 m) a minimalne w obrębie pradoliny Przemszy od 
kilkunastu metrów nawet do całkowitego ich wyerodowania. 
Dewońskie piętro wodonośne budują wapienie i dolomity głównie środkowego a częściowo 
górnego dewonu, stwierdzone otworami wiertniczymi we wschodniej części obszaru 
górniczego Bolesław. Występują pod węglanowymi utworami triasu, lub cienką, kilkumetrową 
pokrywą zlepieńców permskich. 

Lokalnie występują bezpośrednio pod utworami czwartorzędowymi w obrębie pradoliny 
Przemszy. Pod względem hydrogeologicznym nierozpoznane. Przeważającą część OG 
Bolesław i Krzykawa pokrywają zlepieńce permu traktowane jako praktycznie 
nieprzepuszczalne, które warstwami dochodzącymi do kilkuset metrów miąższości oddzielają 
piętra wodonośne triasowe i paleozoiczne (dewonu i karbonu). 

Na obszarze złoża Bolesław piętro czwartorzędowe jest praktycznie osuszone, mogą 
jedynie występować wody zawieszone. Zwierciadło wody w piętrze triasowym ulega 
stopniowemu podnoszeniu w związku z wyłączeniem z dniem 1 lipca 2002 roku tymczasowej 
przepompowni w przekopie Dąbrówka stabilizującej do tego momentu zwierciadło wód na 
najniższej rzędnej +250 m n.p.m. 

Na obszarze złoża Krzykawa piętro czwartorzędowe praktycznie nie występuje. 
Warstwy lessów i glin pylastych mogą zawierać szczątkowe formy wody zawieszonej. Piętro 
triasowe obejmuje cały profil wapienia muszlowego oraz retu w którym zwierciadło wód 
podziemnych uległo obniżeniu do rzędnej +260 - +270 m n.p.m. na skutek drenującego 
oddziaływania systemu wyrobisk odwadniających kopalni Pomorzany wykonanych na rzędnej 
+ 180 m n.p.m. 

3. Drenaż wód podziemnych w rejonie szybu Mieczysław [1] 

W warunkach naturalnych drenaż wód podziemnych odbywał się za pośrednictwem Białej 
Przemszy i je j dopływów. Budowa systemu sztolni odwadniających w drugiej połowie XVI 
wieku doprowadziła do zaburzenia pierwotnego układu stosunków wodnych we wszystkich 
piętrach wodonośnych obejmujących obszar obecnego złoża Bolesław. 

Sztolnie wybudowane w granicach rzędnej +300 - +310 m n.p.m. spowodowały 
obniżenie zwierciadła wód podziemnych o kilkanaście metrów umożliwiając eksploatację 
płytko zalegających gniazd błyszczu ołowiu, a następnie utlenionej rudy cynku tzw, galmanu. 

Dziewiętnastowieczne kopalnie obniżyły poziom swego drenażu lokalnie do rzędnej +285 
m (kopalnia Bolesław) i +265 m (kopalnia Ulisses) odprowadzając łącznie w granicach 30 
mVmin wód podziemnych. 

Drenaż wyrobiskami podziemnymi nowowybudowanej kopalni Bolesław osiągnął 
górną granicę 40 mVmin wód kopalnianych odprowadzanych sztolnią południową z szybu 
Mieczysław do rzeki Sztoły. 
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W miarę upływu czasu, dopł3Avy systematycznie maleją stabilizując się w końcu łat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia na poziomie 7 mVmin (okresowo na skutek 
intensywnych opadów do 12 m 

Odwadnianie kolejno udostępnianych partii złoża rudy cynkowo - ołowiowej, w tym 
tych zalegających poniżej podstawowego układu wyrobisk wykonanego na rzędnej +265 -
+270 m n.p.m. pociągało za sobą konieczność budowy lokalnych pompowni wód 
podziemnych: 
- dla podpoziomu +245 m n.p.m. - poziomowa komora pomp odprowadzająca na początku 

lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku do 24 mVmin wód pochodzących z dopływu 
naturalnego, 

- dla rejonu zalegania rudy cynkowo - ołowiowej w utworach retu - przepompownia wód 
dołowych, początkowo z poziomu +225 m, a następnie w miarę wybierania kolejnych 
warstw eksploatacyjnych z poziomu +231 m n.p.m. przerzucająca wody na poziom +245 
m do poziomej komory pomp, 

- dla udostępnionej, górnej partii fragmentu złoża Krzykawa - lokalna przepompownia na 
rzędnej +261 m przerzucająca wody na poziom podstawowy udostępnienia + 270 chodnika 
wodnego północnego. 
Przepompownia w rejonie eksploatacyjnym RET, wybudowana w roku 1986, 

odprowadzała średnio 2,5 mVmin wód z dopływu naturalnego. Likwidację pompowni 
prowadzono w okresie od 20 do 27 maja a zatapianie wyrobisk tego rejonu w czasie od 27 
maja do 9 czerwca 1997 roku (13 dni). 

Rejon eksploatacyjny Krzykawa odwadniała przepompownia wybudowana w roku 1987, 
odprowadzająca dopływy naturalne wynoszące 0,3 m^/min. Tak niskie dopływy, w stosunku do 
innych rejonów kopalni Bolesław spowodowane były występowaniem nad utworami 
węglanowymi triasu ciągłej warstwy ilastych utworów kajpru o właściwościach izolujących. 

Likwidację pompowni przeprowadzono w dniach od 2 lipca do 4 sierpnia 1997 roku. 
Zatapianie wyrobisk górniczych wraz z procesem odbudowy równowagi wodnej w odwod-
nionych utworach triasu trwało bez mała dwa lata, po któiym to okresie woda z rejonu 
Krzykawa swobodnym strumieniem zaczęła spływać do poziomowej komory pomp 
podpoziomu +245 m. 

Poziomowa komora .pomp dla odwadniania podpoziomu +245 m wykonana została w roku 
1959 funkcjonując nieprzerwanie do roku 1997, w którym pompy stacjonarne zdemontowano 
zastępując je pompami zatapialnymi firmy FLYGHT. Równocześnie, z uwagi na konieczność 
utrzymania połączenia transportowo - wentylacyjnego pomiędzy rejonem szybu Mieczysław, 
a rejonem szybu Dąbrówka w postaci przekopu Dąbrówka, wybudowana została w tym 
wyrobisku nad przekopem zachodnim, na rzędnej +251,62 m n.p.m. tymczasowa przepompow-
nia przesyłająca wody podzienme rurociągiem 0300 mm o długości ok. 1150 m do chodnika 
wodnego Nr 3 a nim pod komorę pomp głównego odwadniania przy szybie Mieczysław. 

Tymczasowa przepompownia zabezpieczała przed zatopieniem przekop Dąbrówka w częś-
ci zalegającej poniżej głównego chodnika wodnego usytuowanego na rzędnej +264 m oraz 
pozwalała na całkowitą likwidację poziomowej komory pomp dla podpoziomu +245 m. 

Demontaż komory pomp w podpoziomie + 245 m wykonano w czerwcu 1998 roku, a za-
tapianie wyrobisk realizowano w miesiącach lipcu i sierpniu przez 41 dni. 

Od tego momentu aż do lipca 2002 roku funkcjonował układ odwadniania podziemnego 
w postaci przepompowni w przekopie Dąbrówka oraz komary pomp głównego odwadniania 
przy szybie Mieczysław, dostarczając 1 0 - 1 1 mVmin wód kopalnianych do celów 
przemysłowych wydziałów huty cynku Bolesław. 
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4. Zmiana sposobu odwadniania 

W związku z likwidacją kopalni Bolesław wyłączane są lokalne pompownie wód 
podziemnych aż do całkowitego zaprzestania ich pompowania z komory pomp głównego 
odwadniania zlokalizowanej przy szybie Mieczysław. Proces ten rozpoczęty w maju 1997 roku 
obejmuje zatopienie niżej zalegających rejonów eksploatacyjnych: Ret, Krzykawa, Podpoziom. 
Na wyłączenie tymczasowej przepompowni w przekopie Dąbrówka oraz komory pomp 
głównego odwadniania przy szybie Mieczysław przyszło jednak poczekać aż do roku 2002, 
w którym to na skutek prowadzonych prac modernizacyjnych, elektroliza cynku huty Bolesław 
wdrożyła zamknięty układ chłodzenia, eliminujący dostawy wód kopalnianych [1]. 

Wyłączenie całkowite odwadniania podziemnego w rejonie szybu Mieczysław zlikwidowa-
nej kopalni Bolesław doprowadzi do zmiany warunków hydrodynamicznych w jego otoczeniu. 

Zmiany układu zwierciadła wód podziemnych powodować będą przepływ strumienia wód 
podziemnych z tego rejonu do sąsiednich, niżej zlokalizowanych centrów drenażu. Wody te 
zanieczyszczone głównie siarczanami zawierać będą również ponadnormatywne zawartości 
jonów metali: cynku Zn, ołowiu Pb, żelaza Fe, manganu Mn, kadmu Cd, stanowiąc zagrożenie 
dla czystości wód podziemnych [2]. 

Celem ograniczenia tych negatywnych skutków oddziaływania stwierdzonych ognisk za-
nieczyszczeń na czyste wody podziemne po zlikwidowaniu kopalni Bolesław, planowano bu-
dowę ujęcia głębinowego w rejonie eksploatacyjnym Ret stanowiącym wcześniej najniższy 
poziom odwadniania +225 m n.p.m. Jednakże ze względów zarówno ekonomicznych, tech-
nicznych jak i formalno-prawnych odstąpiono od realizacji gotowego już projektu studni głę-
binowych na rzecz budowy ujęcia głębinowego w zaadaptowanej rurze likwidowanego szybu 
Mieczysław. 

4.1 Likwidacja przepompowni w przekopie Dąbrówka 

Likwidacja tej przepompowni stanowiła pierwszy etap całkowitego wyłączenia odwadnia-
nia podziemnego w rejonie szybu Mieczysław zlikwidowanej kopalni Bolesław. Fakt wyłącze-
nia przepompowni poprzedziło wykonanie: 
- przegrody wodno - wentylacyjnej w przekopie Dąbrówka celem odcięcia możliwości swo-

bodnego przepływu wód podziemnych pełnym przekrojem tego wyrobiska w kierunku wy-
robisk (upadowa transportowa Franciszek) kopalni Pomorzany, 

- otworu spustowego o średnicy 150 mm z przekopu Dąbrówka do chodnika wodnego komo-
ry pomp głównego odwadniania przy szybie Dąbrówka kopalni Pomorzany, na wypadek 
infiltracji na tym kierunku wód podpiętrzonych na przegrodzie wodno-wentylacyjnej, które 
gromadząc się na spągu przekopu Dąbrówka za przegrodą mogłyby zagrozić prawidłowej 
eksploatacji upadowej Franciszek, stanowiącej drogę przejazdu maszyn samojezdnych, łą-
czącą powierzchnię z dołowymi wyrobiskami kopalni Pomorzany. 
Przegrodę wodno-wentylacyjną wykonało Przedsiębiorstwo PEBEKA S.A. w miesiącach 

kwiecień - maj 2002 roku w oparciu o projekt wykonany przez zespół pod kierownictwem dr 
inż. T. Rembielaka z AGH w Krakowie. Konstrukcja przegrody uwzględniała możliwość 
całkowitego zatopienia wyrobisk zlikwidowanej kopalni Bolesław oraz odbudowę zwierciadła 
wód podziemnych do poziomu powierzchni nadległego terenu, a zaprojektowana została na 
ciśnienie hydrostatyczne 64,5 m słupa wody [4]. 

Otwór spustowy zaprojektowano dla 2,0 mVmin infiltrujących wód podpiętrzonych za 
przegrodą wodno-wentylacyjną przyjmując jego średnicę po zarurowaniu na 150 mm, ko-
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niecznym z uwagi na częściowy jego przebieg w utworach permu pomiędzy rzędnymi głębo-
kości +259 m i +180 m n.p.m. [4], Otwór spustowy wykonało przedsiębiorstwo DALBIS 
w maju 2002 roku. 

Wyłączenie tymczasowej przepompowni na poziomie +250 m n.p.m. w przekopie Dąbrów-
ka nastąpiło w dniu 1 lipca 2002 roku. 

4.2. Wyłączenie odwadniania podziemnego rejonu szybu Mieczysław zlikwidowanej kopalni 
Bolesław 

System odwadniania podziemnego rejonu szybu Mieczysław obejmował w ostatnim okre-
sie chodniki wodne nr 1 i 2 oraz pompownię główną zlokahzowaną przy tym szybie, której 
zdolność pompowania wynosiła 81,3 m^/min przy całkowitym dopływie wynoszącym około 
11,3 mVmin w I kwartale 2002 roku. 

Wyłączenie odwadniania podziemnego poprzedziło wybudowanie głębinowego ujęcia wód 
podziemnych w zaadaptowanej rurze szybowej likwidowanego szybu Mieczysław. Wykonaw-
cą instalacji ujęcia głębinowego było przedsiębiorstwo PRG Chrzanów w oparciu o projekt 
tecłmiczny zmiany sposobu odwadniania rejonu szybu Mieczysław opracowany przez Zespół 
Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Katowicach w kwiet-
niu 2002 roku 

Zakres robót likwidacyjno-adaptacyjnych budowy głębinowego ujęcia wód kopalnianych 
obejmował w szczególności: [ 5 ^ 
- przygotowanie dróg spływu wód na poziom +264 m, 
- zabudowę rurociągów osłonowych ciągów pompowych oraz sond pomiarowych w zlikwi-

dowanym wcześniej wschodnim przedziale szybu Mieczysław, 
- zabudowę konstrukcji wsporczej dla korka betonowego nad podszybiem zlikwidowanego 

szybu, 
- wykonanie korka betonowego o wysokości 4,0 m, 
- zatrzymanie pracy pompowni stacjonarnej po uruchomieniu pomp głębinowych, 
- zabudowę tam odcinających wyrobiska od rury szybowej na rzędnych +273,50 m oraz 

+304,85 m, 
- wykonanie zasypu i zamknięcie rury szybowej płytą żelbetową na zrębie. 

Wyłączenie odwadniania podziemnego nastąpiło w dniu 9 grudnia 2002 roku, z chwilą 
uzyskania ustabilizowanej pracy dwóch pomp zatapialnych, zainstalowanych w ujęciu głę-
binowym, o wydajności nominalnej 4,5 mVmin każda. 

5, Prognozowany stan hydrodynamiczny 

Ogólnie przyjętym w ocenie hydrogeologicznej jest przekonanie o izolującym charakterze 
utworów wapienia gogolińskiego występujących na całym obszarze złoża Bolesław i Krzyka-
wa które podścielają dolomity kruszconośne, a w rejonie pradoliny Przemszy nawet utwory 
czwartorzędowe. Po stropie wapienia gogolińskiego następuje więc generalnie zasilanie z kie-
runku południowego i zachodniego w związku z naturalnym ukształtowaniem warstw straty-
graficznych. 

Jednakże warunki przepływu wód podziemnych w węglanowych utworach triasu kształtuje 
przede wszystkim głęboki drenaż górniczy sąsiadujących ośrodków, w postaci wyrobisk ko-
palń Pomorzany i Olkusz. Podziemny wododział pomiędzy kopalniami Bolesław i Olkusz wy-
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znacza podwyższone zwierciadło wód związanych z procesami infiltracji wód nadosadowych 
do podłoża stawów osadowych odpadów poflotacyjnych, natomiast wododział pomiędzy ko-
palnią Bolesław a Pomorzany stanowił od początku uskok główny Pomorzany biegnący na kie-
runku zbliżonym do wschodnio - zachodniego w północnej części OG. Bolesław. 

Taki układ ośrodków drenażu i stref wododziałowych między nimi sprawia, że główny 
strumień wód podziemnych posiada kierunek przepływu z południa i południowego zachodu 
ku północy [6]. 

Od drugiej połowy 1997 roku w rejonie szybu Mieczysław zlikwidowanej kopalni Bole-
sław rośnie poziom zwierciadła wód podziemnych na skutek stopniowego wyłączania kolej-
nych pompowni lokalnych, w połączeniu w okresowymi natężeniami opadów atmosferycz-
nych. 

Wyłączenie w lipcu tymczasowej przepompowni w przekopie Dąbrówka, oraz komory 
pomp głównego odwadniania przy szybie Mieczysław w grudniu 2002 roku, skutkowe będzie 
zmniejszeniem zasięgu oddziaływania nowego systemu pompowania wód kopalnianych w pos-
taci ujęcia głębinowego w szybie Mieczysław, a w związku z tym podniesieniem się 
zwierciadła wód podziemnych w rejonie tego szybu. Zasięg odwadniania ograniczają: 
- od zachodu - uskok przebiegający na kierunku zbliżonym do północno-południowego od 

południowych krańców miejscowości Wodąca do uskoku głównego Pomorzan, 
- od południa - wychodnie utworów permskich, 
" od wschodu - pradolina Przemszy w której występuje podwyższone zwierciadło wód 

podziemnych wskutek infiltracji wód z czynnych stawów osadowych odpadów 
poflotacyjnych, 

- od północy - strefa uskoku głównego Pomorzan. 
Zgodnie z wynikami przeprowadzonego modelowania hydrogeologicznego [3], zwierciadło 

wód podziemnych po całkowitym wyłączeniu odwadniania podziemnego, ustabilizuje się na 
rzędnej +270 m. 

Czyrmikiem ograniczającym możliwości podnoszenia się tego zwierciadła w górotworze 
jest ośrodek drenażu, zlokalizowany o 80 m poniżej wyrobisk rejonu szybu Mieczysław system 
odwadniania kopalni Pomorzany. 

Przypuszcza się, że po okresie zatapiania wjrobisk rejonu szybu Mieczysław 
zlikwidowanej kopalni Bolesław, zwierciadło wody ustabilizuje się na rzędnej w interwale 
+270 do +275 m z wydzieleniem stref zauważalnego jego obniżenia +262 do +272 m w są-
siedztwie samego ujęcia głębinowego w zlikwidowanym szybie na południu, oraz +260 m na 
północy w rejonie oddziaływania przegrody wodno - wentylacyjnej i wyrobisk górniczych po 
stronie jej zwierciadła swobodnego. 

6. Przewidywana jakość wód podziemnych 

W początkowej fazie podnoszenia się zwierciadła wód podziemnych nastąpi znaczący 
wzrost stężenia siarczanów spowodowany rozpuszczaniem produktów utlenienia siarczków 
metali budujących złoże rudy Zn-Pb, szczególnie pirytu i markazytu. Doświadczenia związane 
z zatapianiem wyrobisk rejonu Ret (+225 m) i Podpoziom (+245 m)wskazują, że stężenie 
siarczanów początkowo wyraźnie wzrasta, aby następnie stopniowo zmniejszać się. 

Przywołane przypadki dokumentują wzrost stężeń z poziomu 700 - 1100 mg/dm^ do 1960 
mg/dm^ (maksymalnego^ a następnie w okresie niepełnego roku w granicach 1000 - 1300 
mg/dm^, by po upływie tego okresu zmniejszyć się do wielkości 500 - 900 mg/dm^ (średnio 
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700). Chwilowe wzrosty stężenia siarczanów, spowodowane intensywną infiltracją opadów 
atmosferycznych (ulewy, roztopy) sięgały 1300 - 1400 mg/dm^ [6'. 

Na bazie powyższych doświadczeń można zatem przypuszczać,że wypełnianiu strefy 
aeracji towarzyszyć będzie wzrost zawartości siarczanów do 1500 - 2000 mg/dm^, malejący po 
upływie kilku następnych miesięcy, po ustabilizowaniu się nowych warunków hydrodyna-
micznych. 

Zmiana poziomu stężeń siarczanów, zbHżona będzie najprawdopodobniej do przebiegu 
krzywej logarytmicznej, w związku z czym po osiągnięciu swego maksimum w ciągu 

o 

następnego roku zmniejszy się do 500 - 900 mg/dm , a w dalszej perspektywie czasowej 
utrzymywać się będzie w okresie kolejnych kilku lat w podobnym przedziale wartości, z wy-
raźnie zaznaczoną tendencją spadkową. 

Ze wzrostem koncentracji siarczanów związany jest również wzrost zawartości jonów 
wapnia i magnezu, a zawartość metali osiągnie poziom zazwyczaj przekraczający normatywy 
dla wód pitnych, stąd też wody pompowane z ujęcia głębinowego w zlikwidowanym szybie 
Mieczysław nie będą nadawać się (bez uzdatnienia) do irmych celów niż przemysłowe. 

Pompowane wody kierowane będą do oczyszczalni ścieków przemysłowych, a następnie 
zrzucane do kanału Zachodniego, skąd strumieniem Warwas trafią do rzeki Białej Przemszy. 

7. Zmiany w otoczeniu zlikwidowanego szybu Mieczysław 

Utwory czwartorzędowe zalegają płatami na pofalowanym stropie warstw triasowych 
zapadających wraz z utworami permu, łagodnie w kierunku północno-zachodnim pod kątem 3-
5°. Przez szyb przebiega jeden z licznych uskoków tej strefy, przecinając go w przedziale 
głębokości 56 - 65 m a jego zrzut wynosi 15 m. 

Do głębokości około 56 m (+270,4 m) zalegania stropu warstw utworów permskich, 
górotwór wokół szybu jest odwodniony, a większość dopływów pochodzących z infiltracji 
opadów atmosferycznych przejmują wyrobiska dawnej kopalni galmanu Jerzy, położone na 
rzędnej +280 m i powyżej, odległe o 50 m na zachód od szybu oraz wyrobiska dawnej kopalni 
galmanu Bolesław na poziomie +270 m, przejmujące w odległości około 30 m na północny -
wschód od szybu napływające wody podziemne. 

Pierwotny poziom wód gruntowych w otoczeniu szybu Mieczysław utrzymywał się na 
rzędnej +310 - +320 m n.p.m. 

Zgodnie z wynikami badań modelowych [3] przeprowadzonych w roku 1992, z chwilą 
wyłączenia odwadniania podziemnego rejonu szybu Mieczysław zwierciadło wód 
podziemnych osiągnie rzędną +270 m n.p.m, a możliwości jego podwyższenia ograniczać będą 
głębokie ośrodki drenażu w postaci czynnych systemów odwadniania kopalń Pomorzany i Ol-
kusz. 

Stabilizacja zwierciadła wód podziemnych na rzędnej +270 m modyfikowana będzie pracą 
głębinowego ujęcia w szybie Mieczysław oraz istnieniem centrum drenażu kopalni 
Pomorzany. Wystąpią nieznaczne zmiany kierunków przepływu wód oraz nieznaczny wzrost 
wydajności wycieków w przekopie główny, chodniku wentylacyjnym przy szybie Mieszko 
kopalni Pomorzany, a także w wyrobiskach złoża Olkusz - podpoziom. 

Podniesienie się zwierciadła wody nie wpłynie na zmianę stosunków wodnych na 
powierzchni, nie spowoduje powstania możliwości podtopień terenu jak również nie wpłynie 
na jakość wód pompowanych studniami w rejonie olkuskim. 
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W podsumowaniu, zmiana sposobu odwadniania z podziemnego na ujęcie głębinowe, nie 
spowoduje zagrożenia wodnego dla czynnych wyrobisk górniczych oraz powierzchni terenu 
w otoczeniu zlikwidowanego szybu Mieczysław. 

8. Monitoring wód podziemnych 

Stopniowe wyłączanie lokalnych systemów odwadniania, aż do całkowitego zaprzestania 
odwadniania podziemnego rejonu szybu Mieczysław, zmieniło warunki hydrauliczne i hydro-
chemiczne skutkując uformowaniem się nowego układu hydrodynamicznego. 

Z uwagi na brak możliwości precyzyjnego określenia zmian hydrochemicznych w wodach 
rejonu szybu Mieczysław i ich oddziaływania na dalsze otoczenie, obejmujące również 
kopalnię Pomorzany i Olkusz, niezbędne jest prowadzenie monitoringu wód podziemnych, 
dostosowanego do intensywności mogących zachodzić zjawisk hydrochemicznych. 

W oparciu o prowadzoną analizę hydrodynamiczną i hydrochemiczną zlewni rejonu szybu 
Mieczysław, ustalono kwartalną częstotliwość prowadzonego monitoringu. Lokalną sieć 
monitoringu wód podziemnych w rejonie ujęcia głębinowego wód kopalnianych w zlikwi-
dowan>Tn sz>'bie Mieczysław stanowi 11 piezometrów oraz jedna studnia głębinowa. Otwory 
te zaprojektowane i wykonane na głównych kierunkach przepływu wód podziemnych 
pozwalają na określenie: 
- rzędnej zwierciadła wód podziemnych, 
- zmian kierunków przepływu wód, 
- jakości dopływających do rejonu szybu Mieczysław, jak i odpływających w stronę rejonu 

Pomorzany wód podziemnych. 

9. Podsumowanie 

9.1. Likwidacja kopalń md cynkowo - ołowiowych w efekcie końcowym sprowadza się do 
wyłączenia ich systemów odwadniania podziemnego co skutkuje całkowitym zatopie-
niem wyrobisk i odbudową zwierciadła wód podziemnych do warunków zbliżonych do 
naturalnych, pociągającym za sobą zmiany składu chemicznego tych wód powodowane 
rozpuszczaniem produktów utleniania minerałów siarczkowych budujących złoże rudy 
cynkowo-ołowiowej, a także negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne w związ-
ku z objęciem strumieniem wód lokalnych przypowierzchniowych ognisk zanieczyszczeń 
pochodzenia socjalno-bytowego, rolniczego oraz wszelkiego rodzaju składowisk i nie-
czystości 

9.2. Na obszarze złoża Bolesław wodonośne piętro czwartorzędowe jest praktycznie osuszo-
ne. Zwierciadło wód podziemnych w piętrze triasowym ulega ciągłemu podnoszeniu 
w związku z systematycznym, trwającym od 1997 roku, stopniowym wyłączaniem lokal-
nych pompowni wód podziemnych. Aktualnie rzędna zwierciadła wód kształtuje się na 
poziomie +260 m n.p.m. 
Na obszarze złoża Krzykawa piętro czwartorzędowe praktycznie nie występuje. Zwiercia-
dło wód podziemnych w utworach triasu kształtowane jest przez system odwadniania ko-
palni Pomorzany a jego rzędna waha się w granicach +260 do +270 m n.p.m. 

9.3. Całkowite wyłączenie odwadniania podziemnego w rejonie szybu Mieczysław zlikwido-
wanej kopalni Bolesław doprowadzi do zmian hydrodynamicznych i hydrochemicznych 
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w jego otoczeniu. Wody podziemne w wyniku przemywania produktów utleniania mine-
rałów siarczkowych budujących złoże rudy cynkowo - ołowiowej zanieczyszczone zo-
staną głównie siarczanami oraz ponadnormatywnymi zawartościami jonów metali: cynku 
Zn, ołowiu Pb, żelaza Fe, manganu Mn, kadmu Cd, przy wzroście ich twardości w związ-
ku z przechodzeniem do roztworu wodnego jonów wapnia i magnezu. 

9.4. Dla ograniczenia negatywnych skutków oddziaływania zanieczyszczeń strumienia wód 
podziemnych skierowanego w stronę sąsiednich centrów drenażu, kopalni Pomorzany 
i Olkusz, zaprojektowano w rurze szybowej zlikwidowanego szybu Mieczysław głębino-
we ujęcie wód kopalnianych pompujące z wydajnością do 4,5 mVmin najbardziej zanie-
czyszczone wody pochodzące z procesu technologicznego huty Bolesław, 

9.5. Zaplanowano dwuetapowe wyłączenie systemu odwadniania podziemnego rejonu szybu 
Mieczysław. Etap pierwszy to wyłączenie tymczasowej przepompowni w przekopie Dą-
brówka poprzedzone wybudowaniem przegrody wodno wentylacyjnej oraz otworu spus-
towego w tym wyrobisku, co zostało zrealizowane w miesiącach IV - VI 2002 roku. Etap 
drugi to budowa głębinowego ujęcia w połączeniu z likwidacją rury szybu Mieczysław, 
a w efekcie wyłączenie stacjonarnej komory pomp głównego odwadniania, co zostało 
zrealizowane w miesiącach XI - XII 2002 roku. 

9.6. Zgodnie z wynikami modelowania hydrogeologicznego (Adamczyk, Haładus 1992) 
zwierciadło wód podziemnych po całkowitym wyłączeniu odwadniania podziemnego 
ustabilizuje się na rzędnej +270 m n.p.m., a po okresie zatapiania wydzielą się dwie strefy 
zauważalnego jego obniżenia, w sąsiedztwie samego ujęcia głębinowego (na południu) 
w interwale +262^272 m, oraz +260 m na północny w rejonie oddziaływania przegrody 
wodno - wentylacyjnej i wyrobisk górniczych po stronie jej zwierciadła swobodnego. 

9.7. Z uwagi na wzrost koncentracji siarczanów, jonów wapnia i magnezu, a także ponadnor-
matywną zawartość metali przekraczającą dopuszczalną dla wód pitnych, pompowane 
wody nie nadają się (bez uzdatnienia) do celów innych niż przemysłowe. Stąd też kiero-
wane są do oczyszczalni ścieków przemysłowych, a następnie zrzucane do kanału za-
chodniego, skąd strumieniem Warwas trafiają do rzeki Białej Przemszy. 

9.8. Stabilizacja zwierciadła wód podziemnych w otoczeniu zlikwidowanego szybu Mieczy-
sław modyfikowana będzie pracą głębinowego ujęcia wód kopalnianych pracującego 
w tym szybie oraz pracą czynnego systemu odwadniania kopalni Pomorzany, Wystąpią 
nieznaczne zmiany kierunków przepływu wód podziemnych oraz niewielki wzrost wy-
dajności wycieków w przekopie głównym i chodniku wentylacyjnym przy szybie Miesz-
ko kopalni Pomorzany, a także w wyrobiskach złoża Olkusz-Podpoziom. Wielkości te 
stanowić będą jedynie niewielką część procenta w stosunku do ilości globalnej pompo-
wanych wód kopalnianych, bez większego znaczenia dla ich dotychczasowej jakości. 

9.9. Podniesienie się zwierciadła wód podziemnych do rzędnej +270 m nie wpłynie na zmianę 
stosunków wodnych na powierzchni, nie spowoduje możliwości wystąpienia podtopień 
terenu jak również nie wpłynie na jakość wód pompowanych ujęciami studziennymi, 
w rejonie olkuskim. Zmiana sposobu odwadniania z podziemnego na ujęcie głębinowe 
nie spowoduje zagrożenia wodnego dla czynnych wyrobisk górniczych oraz powierzchni 
terenu w otoczeniu zlikwidowanego szybu Mieczysław, 

9.10.Z uwagi na brak możliwości precyzyjnego określenia skali zmian hydrochemicznych 
zlewni rejonu szybu Mieczysław i ich oddziaływania na dalsze otoczenie obejmujące 
również wody kopalni Pomorzany i Olkusz, niezbędne jest prowadzenie monitoringu wód 
podziemnych, dostosowanego do intensywności mogących zachodzić zjawisk hydroche-
micznych i hydrodynamicznych. Lokalną sieć monitoringu stanowi 11 piezometrów i jed-
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na studnia głębinowa zaprojektowanych i wykonanych na głównych kierunkach prze-
pływu wód podziemnych, pozwalających na określenie: 
- rzędnej zwierciadła wód podziemnych, 
- zmian kierunków przepływu wód, 
- jakości dopływających do rejonu szybu Mieczysław jak i odpływających w stronę wy-

robisk kopalni Pomorzany wód podziemnych. 

Literatura 

1 

2 

[5] 

Włodarz B.2001: Hydrogeologiczne aspekty likwidacji kopalni Bolesław. Praca niepublikowana. 
Motyka J., Włodarz B., Adamczyk Zb. 2001: Hydrogeologiczne uwarunkowania budowy głębi-
nowego ujęcia wody w szybie Mieczysław. Maszynopis. Arch. ZGH Bolesław. 
Adamczyk A.F., Haładus A., 1992: Ekspertyza hydrogeologiczna dotycząca wpływu likwidacji 
kopalni Bolesław i projektowanych robót górniczych w kopalni Olkusz na ilość i jakość wód ko-
palnianych. Maszynopis. Arch. ZGH Bolesław. 
Rembielak T., Sepiał J., Włodarz B. 2001: Projekt przegrody wodno-wentylacyjnej w przekopie 
Dąbrówka kopalni Olkusz-Pomorzany. Maszynopis. Arch. ZGH Bolesław. 
Praca zbiorowa SITG Katowice 2002: Projekt techniczny zmiany sposobu odwadniania rejonu 
szybu Mieczysław kopalni Olkusz-Pomorzany. Maszynopis. Arch. ZGH Bolesław. 
Motyka J., Haładus A., Włodarz B., Adamczyk Zb., 2002: Dokumentacja hydrogeologiczna 
zmian sposobu odwadniania rejonu szybu Mieczysław kopalni Olkusz-Pomorzany. Maszynopis. 
Arch. ZGH Bolesław. 

Change in Drainage Method at the area of Mieczysław Shaft in Olkusz-
Pomorzany Mine 

Abstract 

During the process of liquidation of Bolesław Mine, Krzykawa, Ret, and Podpoziom iso-
lated mining areas located below the main drainage level were flooded three times. 

Next intermediate pumping station was disabled in July 2002. 
The final stage of liquidation included total shut down of underground drainage and start of 

pumping 4,5 mVmin mine water from a deep water intake built in the shaft pipe of liquidated 
Mieczysław shaft. 

Such drainage method is to ensure that a neighbouring and lying below drainage centre of 
Pomorzany Mine is protected against contamination from strongly mineralised underground 
water with increased content of SO4 and metal ions. 

Recenzent: dr inż. Jacek Postawa 
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Problem poziomu stopy dyskontowej w symulacji Monte Carlo 

Słowa kluczowe 

zdyskontowane przepływy pieniężne - symulacja Monte Carlo - stopa dyskontowa 

Streszczenie 

Wprowadzenie tecłinik Monte Carlo do procedur oceny efektywności ekonomicznej 
pozwala na wszecłistronną analizę niepewności i ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych. Wiąże 
się ono jednakże z koniecznością rozwiązywania nowych problem.óv/. Tematem w^'wołując>in 
najbardziej żywe dyskusje jest zagadnienie poziomu stopy dyskontowej przyjmowanej 
w arkuszu zdyskontowanych przepływów pieniężnych Monte Carlo. Niniejszy artykuł omawia 
powyższą problematykę. 

Wstęp 

Techniki Monte Carlo odwołują się do tradycyjnej metodyki wykorzystywania liczb loso-
wych lub pseudolosowych do próbkowania rozkładu prawdopodobieństwa. 

Rozwój tecłmik Monte Carlo datuje się od badań nad skonstruowaniem broni atomowej. 
Obecnie metody te wykorzystywane są w rozwiązywaniu szeregu złożonych problemów, 
w których uwikłany jest czynnik losowy. Z tych względów symulacja Monte Carlo znalazła za-
stosowanie również w ekonomii, gdzie jest, m.in., narzędziem wykorzystywanym w ocenie 
efektywności ekonomicznej inwestycji. W tym zakresie pozwala ona na kompleksową analizę 
niepewności i ryzyka przedsięwzięć - w szczególności w branżach, w których inwestycje cha-
rakteryzują się dużym zakresem niepewności i wysokim poziomem ryzyka. 

W symulacji stochastycznej niepewne parametry projektu wchodzą do rachunku pod pos-
taciami rozkładów prawdopodobieństwa. Można powiedzieć więc, iż deterministyczne wartości 
parametrów zastąpione zostają kompleksową informacją w postaci ich rozkładów prawdopo-
dobieństwa, czyli szeregów możliwych wartości parametru z prawdopodobieństwami ich wys-
tąpienia. Takie podejście pozwala na uzyskanie obiektywnej informacji, reprezentującej cały 
zakres możliwych wyników przedsięwzięcia i ułatwiającej świadome podejmowanie decyzji 
w warunkach niepewności i ryzyka. 

Podobne symulacje można było przeprowadzać już we wczesnych latach osiemdziesiątych 
przy zastosowaniu algorytmów pisanych dla dużych maszyn obliczeniowych [Davis 1995\ 
Do czasu rozpowszechnienia komputerów osobistych i programów z arkuszami kalkulacyjnymi 
przeprowadzanie analogicznych symulacji było niewygodne i trudne. I nawet później, pomimo 
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większej powszechności komputerów osobistych, badanie wpływu niepewności na wartość pro-
jektów ograniczało się wyłącznie do stosowania analizy wrażliwości, przeprowadzanej poprzez 
kolejne „ręczne" przeliczenia wartości wynikowych dla poszczególnych zmian wartości para-
metrów wejściowych. Te „statyczne" rezultaty były krytykowane przez inżynierów 
i ekonomistów, gdyż nie dokonywano tu modelowania współzależności niepewnych zdarzeń. 

Obecnie analitycy mogą stosunkowo łatwo i skutecznie przeprowadzać tego typu analizę 
z zastosowaniem relatywnie niedrogiego oprogramowania i odpowiednio dobrego sprzętu. Pro-
gramy komputerowe pozwalające na przeprowadzanie analizy Monte Carlo (Crystal Ball, 
@RISK) pozwalają na generowanie dla pojedynczego projektu tysięcy wariantów przepł3^ów 
pieniężnych (tysięcy scenariuszy) i otrzymanie w efekcie tysięcy możliwych wartości miernika 
efektywności ekonomicznej (np. wartości zaktualizowanej netto, NPV, lub wewnętrznej stopy 
zwrotu, IRR), a w rezultacie na skonstruowanie jego rozkładu prawdopodobieństwa. W ten 
sposób, na przykład, średnia możliwych wartości NPV, otrzymana z symulacji Monte Carlo, 
reprezentuje definiowaną statystycznie wartość oczekiwaną projektu. 

Zastosowanie symulacji stochastycznej do oceny efektywności ekonomicznej przedsię-
wzięcia górniczego szerzej po raz pierwszy omówił Cavender [1992]. Jego artykuł pt. „Deter-
mination of the optimum lifetime of a mining project using discounted cash flow and option 
pricing techniques'^ z uwagi na kontrowersyjne przyjęcie poziomu stopy dyskontowej wywołał 
burzliwą dyskusję w środowisku naukowym [Cavender 1993, Davis 1995^. 

1. Pojęcie i wykorzystanie stopy dyskontowej 

Większość projektów inwestycyjnych niesie ze sobą potencjalne ryzyko niepowodzenia. 
Istnieje prawdopodobieństwo, że dobra wytwarzane dzięki zainwestowanemu kapitałowi nie 
zostaną sprzedane po zakładanej cenie. Może się zdarzyć, że dłużnik nie będzie w stanie spła-
cić nie tylko prz3a'zeczonych odsetek, ale nawet podstawowej kwoty pożyczki. W związku 
z tym pożyczkodawcy winni otrzymać jakieś wynagrodzenie za ryzyko, które podejmują. Będą 
domagać się takiej stopy procentowej, która nie tylko pozwoli im w przyszłości na konsumo-
wanie większej ilości dóbr, ale również pokryje ewentualne straty. Zatem dobrym wskaźnikiem 
ryzyka związanego z podejmowaną inwestycją jest rynkowa stopa procentowa (dyskontowa). 

Stopę tę można zdefiniować jako roczną płatność za odłożoną konsumpcję, wyrażaną jako 
procent od pożyczonej gotówki (równej odłożonej konsumpcji). Procent wynagradza poży-
czających za uwolnienie zasobów potrzebnych przy produkcji dóbr kapitałowych. Im większe 
zatem ryzyko inwestycji, tym powirma być przyjmowana większa stopa dyskontowa. 

Stopa dyskontowa dla górniczego projektu inwestycyjnego mieści w sobie trzy zasadnicze 
składniki [Smith 1994]: 
- wolną od ryzyka stopę procentową, 
- ryzyko projektu, 
- krajowe ryzyko inwestycyjne. 
W pieniądzu bieżącym obejmuje ona dodatkowo stopę inflacji. 

Za wolną od ryzyka stopę procentową (czystą stopę procentową) uważa się stopę procen-
tową papierów wolnych od ryzyka. Za takie papiery uważa się w świecie amerykańskie (tzw. T-
Bills) i kanadyjskie bony skarbowe oraz obligacje rządowe. Składnik krajowego ryzyka inwes-
tycyjnego obejmuje procent związany z ryzykiem inwestowania w danym kraju. Procent ten 
szacowany jest przez międzynarodowe agencje ratingowe. Tematykę dotyczącą szacowania 

580 



School of Underground Mining / Szkoła Eksploatacji Podziemnej 200 J 

stóp dyskontowych w gómictwie omówiono m. in. we wcześniejszej pracy autora [Saługa 
2000]. 

Stopa dyskontowa jest czynnikiem wiążącym przyszłość z teraźniejszością w analizie zdys-
kontowanych przepływów pieniężnych (dicounted cash flow, DCF), która stanowi podstawę 
większości analiz efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Bieżącą (zaktualizowaną) wartość przepływu pieniężnego otrzymanego po czasie t uzyskuje 
się przez dyskontowanie jego wartości przyszłej odpowiednią stopą dyskontową i wyrażającą 
ryzyko tego strumienia. Związek pomiędzy przyszłymi rocznymi przepływami pieniężnymi 
(CF,) a zdyskontowanymi na rok zerowy wartościami tych przepływów (DCFt) można zatem 
przedstawić w postaci: 

DCFt = CF t / ( l + i)' (1.1) 

Suma rocznych zdyskontowanych przepływów pieniężnych daje bieżącą (zaktualizowaną) 
wartość całkowitego strumienia dochodów na początku okresu czasu. Im przepływ pieniężny 
otrzymywany jest później i im wyższy czynnik dyskontowy, tym mniejsza wartość bieżąca tego 
przepływu. 

Wjoiika stąd oczywist}' wniosek, że stopa dyskontowa ma istotny wpływ na waitość zaktu-
alizowaną przepływów pieniężnych. Zależność ta jest odwrotnie proporcjonalna - im wyższy 
współczynnik dyskontowy, tym niższa wartość przepływów. Jest jeszcze jeden aspekt tego od-
działywania - w przypadku inwestycji długoletnich wysoki poziom stopy dyskontowej po-
woduje, iż realną wartość posiadają przepływy z pierwszych lat inwestycji. Wpływ wielkości 
stopy dyskontowej na wartość projektu w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia 
można zaobserwować na rys. 1.1. Przedstawiony wykres skonstruowany został dla przykłado-
wego projektu 30-letniego, przy założeniu równych płatności rocznych. Pokazuje on oddziały-
wanie stopy dyskontowej na wartość zaktualizowaną. Jak widać, dla stopy dyskontowej 0% 
osiągnięcie 90% całkowitej wartości zaktualizowanej wymaga 27 lat. Zauważmy, że dla stopy 
25%-owej wynik ten można osiągnąć w ciągu pierwszych 10 lat realizacji projektu. Oznacza to, 
że dla tej stopy pozostałe 20 lat inwestycji nie mają prawie żadnej wartości. 

Jak wspomniano, wysokość stopy dyskontowej zależy od ryzyka inwestycji. Im większe po-
strzegane ryzyko, tym powinna być użyta wyższa stopa dyskontowa. Taką stopę nazywa się 
stopą dyskontową dostosowaną do ryzyka {risk-adjusted discount rate). Jest tak w istocie -
większość firm dostosowuje się do ryzyka poprzez stosowanie tzw. stopy progowej {hurdle ra-
te), która jest górną regulacją w stopie dyskontowej. Chociaż próg ten zmienia się w zależności 
od przedsiębiorstwa i konkretnych projektów inwestycyjnych danej firmy, to najczęściej spoty-
kaną wielkością w warunkach gospodarek północnoamerykańskich jest na etapie studium wy-
konalności (dla ocen realizowanych w pieniądzu stałym) 10% [Smith 1994]. Inni autorzy poda-
ją zbliżone liczby - np. Jankowska-Kłapkowska [1992] pisze, że „w pracach większości auto-
rów współczesnych za realną uważa się stopę 8-10% lub 8-12%; te druga liczbę potwierdza 
Davis [1998], a Moyen i in. [1996] piszą o 5-10%. Wraz z zaawansowaniem inwestycji (więk-
sza dostępność informacji) zmniejsza się poziom stopy dyskontowej. Smith podaje następujące 
liczby: 20% na etapie złoża udokumentowanego, 15% na etapie studium przeróbki [Smith 
1994]. W zależności od konkretnych warunków i specyfiki projektów stopy są podnoszone 
bądź obniżane. 
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2. Kontrowersje związane z doborem stopy dyskontowej w symulacji Monte Carlo 

W tradycyjnym podejściu pojedynczy wynik w analizie zdyskontowanych przepływów pie-
niężnych jest kombinacją oszacowanych przez analityka (zdeterminowanych) pojedynczych pa-
rametrów. Powszechnie stosowanym narzędziem, które umożliwia analizowanie ryzyka przed-
sięwzięcia jest analiza scenariuszowa {scenario analysis). W analizie tej wyróżnia się za-
zwyczaj trzy scenariusze zdarzeń: najbardziej prawdopodobny {base case), skonstruowa-
ny w oparciu o oczekiwane wartości parametrów (przypadek ten stanowi swoiste odzwiercie-
dlenie maksimum informacji o projekcie), optymistyczny {best case), skonstruowany w oparciu 
o najbardziej optymistyczne szacunki parametrów i pesymistyczny {worst case), skonstruowany 
w oparciu o wartości skrajnie pesymistyczne. 

Symulację Monte Carlo można w zasadzie traktować jako doskonałą formę analizy scena-
riuszowej w modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych, gdyż rozważa ona równocze-
śnie wszystkie możliwe scenariusze przedsięwzięcia. W symulacji tej dane wejściowe wchodzą 
do arkusza kalkulacyjnego NPV pod postaciami rozkładów prawdopodobieństwa ich możH-
wych wartości. W efekcie uzyskuje się obiektywną informację, w postaci rozkładu prawdopo-
dobieństwa wyniku. Jeśli mamy do czynienia z arkuszem kalkulacyjnym liczącym, przykłado-
wo, NPV, rezultatem jest rozkład prawdopodobieństwa jej możliwych wartości; średnia takiego 
rozkładu reprezentuje oczekiwaną wartość inwestycji. Zastosowanie symulacji Monte Carlo do 
oceny efektywności ekonomicznej inwestycji górniczych w warunkach polskich można znaleźć 
m. in. we wcześniejszych pracach autora [Saługa 2000, 2 0 0 r . 
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Jak powiedzieliśmy poziom stopy dyskontowej dostosowanej do ryzyka ma bardzo istotny 
wpływ na rezultaty oceny ekonomicznej. Z uwagi na rolę czynnika subiektywnego, wielkość 
przyjmowanej stopy, a co za tym idzie metody, w których jest konieczność jej stosowania, były 
zatem zawsze przedmiotem kontrowersji. 

Ponieważ wysokość stopy dyskontowej związana jest nieodłącznie z poziomem ryzyka cał-
kowitego przedsięwzięcia, pojawia się problem, jakiej stopy dyskontowej użyć w symulacji 
Monte Carlo? Wydaje się logiczne, że stopa stosowana w symulacji Monte Carlo powinna od-
zwierciedlać internalizację ryzyka inherentnie ujętego w rozkładach prawdopodobieństwa nie-
pewnych zmiennych. Dlatego porcja ryzyka w stopie dyskontowej powinna zmniejszać się pro-
porcjonalnie do jego ilości, ujawniającej się w rozkładach probabilistycznych wartości pa-
rametrów wejściowych. Jeśli uda się skonstruować rozkłady dla wszystkich niepewnych para-
metrów, należy zastosować czystą (wolną od ryzyka) stopę procentową. Stanowi to zasadniczy 
kontrast z nie-probabilistycznymi metodami wyceny, które posługują się stopami dyskonto-
wymi dostosowanymi do ryzyka. 

Przyjmijmy, że przypadek najbardziej prawdopodobny w analizie deterministycznej obej-
muje wartości średnie rozkładów prawdopodobieństwa wszystkich niepewnych parametrów 
wejściowych symulacji. Wynikową NPV, liczoną przy stopie dyskontowej dostosowanej 
do ryzyka, można w tym przypadku uważać za wartość oczekiwaną projektu. Jeśli dokonamy 
bezpośredniego porównania tej wartości z wartością oczekiwaną, otrzymaną w symulacji Mon-
te Carlo (liczoną przy obniżonej stopie dyskontowej) okaże się naturalnie, że ta druga będzie 
większa od pierwszej. Wynika stąd oczywisty wniosek, że wartość oczekiwana inwestycji, li-
czona w ujęciu deterministycznym przy zastosowaniu realnej stopy dostosowanej do ryzyka 
będzie zawsze niższa od wartości oczekiwanej rozkładu wartości parametru wyjściowego, 
otrzymanego w wyniku symulacji Monte Carlo. Pojawia się więc w tym miejscu istotne pytanie 
- ile wart jest rzeczywiście projekt? Czy ma on wartość otrzymaną z klasycznej analizy deter-
ministycznej, czy też jego wartością jest wartość oczekiwana uzyskana w analizie Monte Car-
lo? 

Problem ten, który po raz pierwszy wystąpił we wspomnianym artykule Bruce'a Cavendera, 
wywołuje żywe dyskusje w środowisku naukowym. Część badaczy stoi na stanowisku, że 
przyjmowanie w symulacji stopy dyskontowej wolnej od ryzyka jest ewidentnym błędem. Na 
takim stanowisku stoją m.in. Smith [1993], Le Bel [1993] i Davis [1995]. Twierdzenie 
Cavendera o konieczności obniżenia poziomu stopy dyskontowej do wartości zbliżonej lub 
równej stopie dyskontowej wolnej od ryzyka z uwagi na fakt, iż większość ryzyka projektowe-
go jest ujęta explicite w rozkładach, Le Bel uważa wręcz za rażącą ignorancję autora. W ślad za 
krytyką Le Bela idzie Davis [1995], który uważa, iż w symulacji Monte Carlo powinno się sto-
sować stopę dyskontową dostosowaną do ryzyka. Obie strony sporu zdaje się godzić Torries 
1998]. Torries podtrzymuje stanowisko Cavendera, że w sytuacji, gdy większość niepewnych 

parametrów wejściowych da się wyrazić w postaci rozkładów prawdopodobieństwa ich możli-
wych wartości, stopa dyskontowa użyta w symulacji Monte Carlo powinna kształtować na po-
ziomie zbliżonym do stopy wolnej od ryzyka. Twierdzi jednakże, nawiązując do Le Bela, 
iż wartość oczekiwana rozkładu NPV otrzymanego w wyniku symulacji Monte Carlo nie jest 
ceną, jaką inwestor zapłaciłby obecnie za projekt. Wartość ta nie może być otrzymana bezpo-
średnio z symulacji probabilistycznej, bez rozważenia skłonności inwestora do podejmowania 
ryzyka. Inwestor pragnący zainwestować w ten projekt, włączyłby więc ryzyko do analizy pro-
babilistycznej, celem określenia ekwiwalentu pewności projektu {certainty equivalence), który 
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jest ceną, jaką inwestor zapłaciłby obecnie za projekt. Analiza prawdopodobieństwa w prosty 
sposób opisuje ryzyko. A zatem preferencje inwestora względem ryzyka pomagają je zinter-
pretować i oki'eślić cenę, jaką inwestor skłonny byłby zapłacić. 

W przypadku analizy deterministycznej inwestor uwzględnia swą opinię odnośnie wielkości 
ryzyka związanego z danym projektem poprzez dobór dostosowanej do ryzyka stopy dyskon-
towej. W analizie tej rzecz3^iste charakterystyki ryzyka mogą niestety nie być dokładnie zi-
dentyfikowane. W przypadku symulacji Monte Carlo inwestor nie sygnalizuje swej opinii 
0 jego poziomie, przyjmując stopę dyskontową wolną od ryzyka. Faktyczne charakterystyki ry-
zyka ujawniają się jednakże inwestorowi poprzez analizowanie otrzymanego w symulacji Mon-
te Carlo rozkładu prawdopodobieństwa możliwych wartości NPV; inwestorowi pozostaje zatem 
zinterpretowanie ryzyka i decyzja czy zapłacić za inwestycję. A zatem wartość oczekiwana 
otrzymana z analizy deterministycznej sygnalizuje, jaką cenę inwestor gotów byłby zapłacić 
przy z góry określonym poziomie ryzyka, Z kolei wartość oczekiwana rozkładu możliwych 
wartości NPV, otrzymanego z symulacji Monte Carlo, podaje oczekiwaną wartość projektu 
większą, niż inwestor gotów byłby zapłacić, gdyż na tym etapie nie uwzględniono preferencji 
inwestora względem ryzyka. Aby zatem określić cenę, jaką skłoimy jest zapłacić, musi ocenić 
zidentyfikowane ryzyko poprzez zastosowanie tzw. teorii preferencji, analizując wiele czyrmi-
ków w tvm nrawdonodobieństwo i wielkość maksvmalnei stratv. nrawdonodobieństwo 

j r 1 1 
1 wielkość maksymalnej korzyści, wielkość oczekiwanej NPV i swoją skłonność do ponoszenia 
ryzyka. Uzyskana w ten sposób cena będzie oczywiście niższa od wartości oczekiwanej otrzy-
manej z symulacji Monte Carlo. 

Jeśli w obu przypadkach stopy dyskontowe określone zostały poprawnie, analiza probabili-
styczna (po skorygowaniu w zakresie preferencji inwestora względem ryzyka) oraz analiza de-
terministyczna podadzą takie same wartości. Będą to kwoty, jakie inwestor skłonny będzie za-
płacić za projekt. Różnica między tymi dwiema metodami polega na tym, że w analizie deter-
ministycznej inwestor sygnalizuje swoją opinię o ryzyku przez dobór odpowiedniej stopy dys-
kontowej; natomiast w symulacji Monte Carlo ryzyko przedsięwzięcia odsłania się mu dzięki 
uzyskaniu kompleksowej informacji na jego temat; różnica dotyczy też stosunku inwestora do 
ponoszenia ryzyka. 

Podsumowanie 

Stopa dyskontowa odzwierciedla poziom ryzyka, związany z daną inwestycją. Jest ona 
czynnikiem oddziałującym na obecną wartość przyszłych przepływów finansowych oraz na ich 
wielkości w poszczególnych latach realizacji inwestycji. Charakteryzujące ryzykowne przed-
sięwzięcia wysokie stopy dyskontowe oznaczają niskie wartości tych przedsięwzięć i znikome 
przepływy finansowe w środkowych i końcowych latach inwestycji. 

Górnictwo jest branżą o wysokim poziomie niepewności i ryzyka. Stąd stopy dyskontowe 
stosowane w kalkulacji projektów inwestycyjnych tej branży są wyższe niż w innych gałęziach 
gospodarki. Decyduje to w istotny sposób o ekonomice górniczych przedsięwzięć inwestycyj-
nych. Z tego względu problem doboru właściwej stóp dyskontowych jest często kwestią 
o kluczowym znaczeniu. 

Artykuł porusza problematykę doboru stopy dyskontowej w górniczych projektach inwes-
tycyjnych ocenianych z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo. Należy zwrócić uwagę, 
że o ile obniżanie stopy dyskontowej w proporcji do ilości ryzyka wyrażonej bezpośrednio 
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w rozkładach prawdopodobieństwa kluczowych zmiennych jest słuszne i daje dobre pojęcie 
o charakterystykach ryzyka projektu, to w aspekcie rynkowej wartości projektu jest błędne. 
Wynika to z „zewnętrznego" charakteru stopy dyskontowej. Wielkość stopy dyskontowej mie-
ści w sobie zarówno poziom ryzyka związany z danym projektem jak i stosunek inwestora do 
podejmowania tego ryzyka. W symulacji Monte Carlo ten drugi składnik zostaje wyelimino-
wany. Dlatego w arkuszu kalkulacyjnym Monte Carlo dla określenia wartości projektu należy 
zastosować teorię preferencji, biorącą do rachunku skłonność inwestora do podejmowania ry-
zyka, albo zastosować stopę dyskontową dostosowaną do ryzyka. 
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Discount rate level controversy in Monte Carlo simulation 

Abstract 

Introducing of Monte Carlo simulation into economic evaluation allows doing wide risk 
analysis of any investment project. It implies, however, a necessity to solve simulation associ-
ated problems. The most controversial topic is a discount rate level in Monte Carlo DCF work-
sheet. This article discusses above-mentioned issue. 
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Analiza procesu rozliczenia kosztów wydobycia rudy w kopalniach 
KGHM PM S.A. na tle koncepcji rachunku kosztów działań ABC 

Słowa kluczowe 

koszty produkcji — rozliczenie - rachunek ABC - rentowność 

Streszczenie 

Rozwiązania w zakresie rachunku kosztów produkcji uległy w ostatnim czasie istotnym 
przeobrażeniom. Klasyczne podejście do problemu, chociaż jak najbardziej prawidłowe 
z punktu widzenia Ustawy o Rachunkowości, w istotnym stopniu ogranicza efektywne 
zarządzanie kosztami. Wynika to z braku możliwości budżetowania i kontroli kosztów na 
poziomie mikro centrów kosztowych i procesów produkcyjnych. Wysoka dynamika zmian 
w otoczeniu przedsiębiorstw, zaostrzenie reguł konkurencji z jednej strony oraz ewolucja 
systemów fmansowo-księgowych z drugiej przyniosły nowe rozwiązania. Modelem rachunku 
kosztów, któty uwzględnia reguły gry rynkowej jest analiza kosztów zmiennych, pozwalająca 
na wyznaczenie progu rentowności produkcji (BEP). W ostatnim czasie najlepsze firmy stosują 
rachunek kosztów działań ABC. Wskazana koncepcja w swoich założeniach różni się 
zasadniczo od klasycznych rozwiązań: „Zastosowanie rachunku kosztów działań (ABC) 
wymaga odmiennego spojrzenia na przedsiębiorstwo. Koncepcja ABC wiąże się bowiem 
z cząstkowymi procesami i działaniami a nie z miejscami ich powstania. Przedsiębiorstwo 
należy postrzegać jako sekwencję działań kreujących wartość dla klienta." [1]. W drugiej 
części artykułu, przedstawiono analizę rozwiązań zastosowanych w procesie rozliczenia 
kosztów wydobycia rudy dla kopalń. Wykazała ona, że jest ono spójne z koncepcją ABC 
w wielu fundamentalnych założeniach: 
- procesowym ujęciu problemu, 
- zastosowaniu jako kluczy rozliczeniowych jednostek naturalnych, dla kosztów pośrednich, 
- rozliczeniu usług wydziału maszyn dołowych za pomocą działań. 

1. Istota i ewolucja rachunku kosztów 

Rachunek kosztów jest ważnym elementem systemu rachunkowości. Pojęcie to obejmuje 
ogól czynności zmierzających do ustalenia wysokości nakładów pracy żywej i uprzed-
miotowionej, poniesionych w przedsiębiorstwie w określonym czasie i z określonym 
przeznaczeniem. Rachunek kosztów powinien umożliwić udzielenie odpowiedzi na pytania: 
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- Ile kosztuje w3^orzenie określonych wyrobów lub usług ? 
- Jaka jest rentowność ich produkcji, czyli ile możemy na tym zarobić lub stracić ? 

Tradycyjny system rozhczania kosztów produkcji w oparciu o rachunek kosztów pełnych, 
sprawdzał się w czasach, gdy działalność gospodarcza przedsiębiorstw nie była skomplikowa-
na, a zmienność otoczenia niewielka. Polegał on na przypisywaniu określonym podmiotom 
kosztów (miejsca powstawania kosztów - MPK) części kosztów pośrednich, a następnie rozli-
czaniu ich na produkty za pomocą umownie przyjętych podstaw - kluczy rozliczeniowych. Na-
rastające problemy ze strony popytu uświadomiły konieczność przemodelowania procesu 
w wyniku czego powstała koncepcja rozliczenia kosztów w oparciu o rachunek kosztów zmien-
nych. Informacja o poziomie kosztów stałych i zmiennych pozwala na analizę progu rentowno-
ści (BEP). Dla zarządzania firmą istotna jest informacja o tym, przy jakim wykorzystaniu zdol-
ności produkcyjnych zostaną pokryte całkowite koszty przedsiębiorstwa i kiedy zacznie ono 
osiągać zysk. Analiza kosztów zmiennych dotyczy kosztów już poniesionych (ex post). 

W sytuacji dużej dynamiki zmian w otoczeniu, rozwoju technologii produkcji oraz ostre 
konkurencji cenowej wymuszającej zastosowanie efektywnych narzędzi do utrzymania dyscy-
pliny budżetowej , powstała konieczność opracowania sposobu analizy kosztów jeszcze nie 
wyuctiRUwy ;̂!! ^miaiiz-a ca aiiLc .̂ rubLuiaty ic icaiizujc lat^iiuiicis. i<k.uiz,iuw uz,ia.iaii, wcuiu^ ^.uii-
cepcji ABC gdzie koszty pośrednie (produkcyjne i nieprodukcyjne) rozlicza się na produkty, 
odpowiednio do działań wywołujących te koszty. Rachunek kosztów działań odrzuca trady-
cyjne podejście do rozliczenia kosztów pośrednich, w którym koszty są wstępnie gromadzone 
w przekroju podmiotów produkcyjnych. Zgodnie z koncepcją rachunku kosztów działań koszty 
pośnie rozliczane są na produkty przy zastosowaniu wielu różnych podstaw rozliczenia, z któ-
rych niektóre są (inne zaś nie są) związane z liczbą wytwarzanych produktów. Rachunek kosz-
tów działań stanowi więc nową metodę pomiaru i kalkulacji kosztów. 
Zastosowanie rachunku kosztów działań ma wpływ na różne obszary działalności przedsiębior-
stwa: 
1. w obszarze marketingu kalkulacja kosztów oparta o działania może przyczynić się do 

podejmowania lepszych decyzji cenowych na podstawie określonych kosztów produktu, 
2. w obszarze produkcji niezwykle ważna może okazać się informacja o kosztach poszczegól-

nych działań. Analiza przedsiębiorstwa z punktu widzenia działań w nim zachodzących 
może przyczynić się do zidentyfikowania przyczyn powstawania kosztów, które przed za-
stosowaniem ABC mogły być nie do końca uświadomione. Dla zarządzania kosztami kie-
rownicy wydziałów, powinni nauczyć się zarządzać przyczynami powstawania kosztów, 

3. w obszarze księgowości należy wziąć pod zmiany organizacyjne i szczegółowe informacje 
o kosztach. Kierownictwo przedsiębiorstwa powinno podjąć decyzję o tym, czy korzyści 
związane z uzyskaniem informacji o kosztach wyróżnionych działań i poprawą wyceny pro-
duktów będą dostatecznie duże, by uzasadnić podjęcie prac związanych z wdrożeniem ra-
chunku kosztów działań. 

Rachunek kosztów działań dostarcza większej liczby informacji niż tradycyjne systemy ra-
chunku kosztów. Jednak jego stosowanie wymaga nakładów finansowych (oprogramowanie, 
doradztwo), oraz zaangażowania kadry kierowniczej przedsiębiorstwa, księgowych technolo-
gów, kierowników wydziałów, specjalistów od rachunkowości zarządczej, zaopatrzenia i sprze-
daży. 
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2, Analiza rozwiązań zastosowanych w procesie rozliczania kosztów wydobycia rudy 
w kopalni 

W kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. realizowane jest wtórne rozliczenie technicznego 
kosztu wydobycia rudy, w tzw. układzie stanowiskowym. W rezultacie rozliczenia analizować 
można koszty wydobycia rudy dla poszczególnych oddziałów wydobywczych w przekroju 

związanych z tym procesem. 
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Rys. 2.1. Schemat poglądowy procesu rozliczenia kosztów w układzie stanowiskowym 
Fig. 2.1. Indicative diagram of costing process based on positions 

Dla obsługi procesu dostosowano ewidencję kosztów. W systemie fmansowo-księgowym 
funkcjonuje bardzo rozbudowany układ miejsc powstawania kosztów (MPK) - kilkaset obiek-
:ów. Podstawą dla stworzenia hierarchii MPK jest co prawda schemat organizacyjny przedsię-
biorstwa, jednak dla komórek które zabezpieczają realizację więcej niż jednej fiinkcji w proce-
sie produkcyjnym stworzone zostały dodatkowe MPK - czyli jedno MPK identyfikowane jako 
Dddział w strukturze organizacyjnej może mieć kilkanaście MPK w systemie finansowa-księ-
^owym. O przypisaniu MPK do procesu decyduje kategoria stanowiska kosztów. Dzięki du-
i:emu wysiłkowi organizacyjnemu, współpracy służb ekonomicznych i technicznych udało się 
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wypracować wspólny dla wszystkich kopalń układ stanowisk kosztów. Pozwala to na porówna-
nie kosztów wydobycia rudy pomiędzy kopalniami. Zastosowane rozwiązanie odpowiada pod-
stawowemu założeniu w rachunku kosztów działań: postrzeganiu przedsiębiorstwa jako se-
kwencji działań kreujących wartość dla klienta. 

W ewidencji kosztów oprócz MPK funkcjonuje również drugi rodzaj obiektów 
kontroligowych - zlecenia. O ile w systemie finansow-księgowym (FK) praktycznie funkcjonuje 
tylko jeden rodzaj MPK, to liczba rodzajów zleceń może dochodzić do kilkudziesięciu, 
poszczególne moduły systemu (kontroling kosztów pośrednich produkcji, inwestycje, remonty) 
mają własne zlecenia, w których oprócz kosztów rejestrować można jeszcze wiele 
dodatkowych informacji istotnych dla danego obszaru zarządzania. W procesie rozliczenia 
kosztów wydobycia rudy całkowite koszty rozliczane są na zlecenia produkcyjne otwarte dla 
każdego oddziału wydobywczego. 

2.1. Jednostki rozliczeniowe 

Rozliczenie kosztów pośrednich produkcji odbywa się w jednostkach naturalnych: 
- wentylacja według ilości m dostarczonego powietrza, 
- transport taśmowy według tono kilometrów przetransportowanej rudy, 
- podsadzka według m podsadzonej powierzchni, 
- odwadnianie według m wypompowanej wody dołowej, 
- transport pionowy według tony rudy wagi wilgotnej. 
Istotne jest to, że system umożliwia rejestrację na obiektach kontrolingowych (MPK, lub zlece-
niach) wielu dodatkowych informacji o charakterze statystycznym, które mają zastosowanie 
w cyklach rozliczeniowych kosztów oraz raportach analitycznych. 

Dla ewidencji wymieniowych wyżej rozdzielników w systemie zdefiniowano tzw wskaźniki 
statystyczne. Każda jednostka ma swój wskaźnik. Zużycie poszczególnych zasobów (czyli 
wartości dla zdefiniowanych wskaźników statystycznych), rejestrowane jest na zleceniach pro-
dukcyjnych. 

Jest rzeczą oczywistą, że ze względu na zróżnicowanie warunków, w jakich wybierane jest 
złoże, zużycie poszczególnych zasobów liczone na jednostkę rudy jest różne (różne długości 
dróg odstawy i systemy eksploatacji, np. nie wszystkie oddziały stosują podsadzkę hydrau-
liczną). Wskaźniki statystyczne można podzielić na dwa podtypy: 
- Pierwszy - wskaźniki nazwane umownie prostymi, np. wydobycie rudy, ilość wypompowa-

nej wody dołowej. Informację o ich zużyciu można uzyskać z ewidencji prowadzanej przez 
służby odpowiedzialne za zabezpieczenie poszczególnych procesów 

- Drugi - wskaźniki złożone, np. tonokilometry przewiezionej rudy, odpowiedni wskaźnik 
wyliczany jest w dziale ekonomicznym na podstawie informacji z różnych źródeł, od dys-
pozytora energomaszynowego i dyspozytora górniczego. W oddziale ZG Rudna ze względu 
na bardzo rozbudowaną infrastrukturę taśmociągów została opracowana specjalna aplikacja 
do wyliczania dróg odstawy. 

Poprawność rozliczenia kosztów pośrednich produkcji na poszczególne oddziały zależy od 
dokładności i rzetelności wyliczenia wartości dla rozdzielników. W praktyce precyzja, z jaką 
wyznaczane są wartości odpowiednich wskaźników jest różna, od bardzo precyzyjnego osza-
cowania dla ilości wydobytej rudy do przybliżonego dla tonokilometrów dróg odstawy czy m^ 
zużytego powietrza wentylacyjnego. 
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2.2, Mechanizm rozliczenia kosztów stałych i zmiennych 

W rozliczeniu teclinicznego kosztu wytworzenia (TKW) układzie stanowiskowym, koszty 
rozliczane są na koszty stałe i koszty zmienne. 

Ustawa o rachunkowości reguluje zasady ewidencji kosztów, muszą one być dostosowane 
do wymogów sprawozdawczości zewnętrznej. Ewidencja kosztów prostych realizowana jest 
w oparciu o układ rodzajowy kosztów. Dla otrzymania informacji o kosztach stałych i zmien-
nych konieczne jest zastosowania wtórnego rozliczenia kosztów produkcji. Rozliczenie to mo-
że być realizowane w systemie finansowo księgowym stosowanym w przedsiębiorstwie. Dla 
każdego rodzaju kosztów konieczne jest zakwalifikowanie go do kosztów stałych lub zmien-
nych. Najczęściej nie można jednoznacznie określić czy koszt jest w 100% stały lub zmienny. 
Konieczne jest w tym przypadku podzielenie kosztu na część stała i zmienną. W praktyce dla 
każdego rodzaju kosztów i stanowiska kosztów w systemie określona jest proporcja podziału 
kosztów na część stałą i część zmienną. Ustalenie zasad podziału określiły służby techniczne 
odpowiedzialne za realizację danej operacji technologicznej (tzw. metoda studiów technolo-
gicznych). Należy pamiętać, że jakość analizy progu rentowności w bezpośredni sposób zależy 
od dokładności podziału kosztów na stałe i zmienne. 

3. Rozliczanie kosztów usług maszyn dołowych. 

Szerszego komentarza wymaga opisanie procesu rozliczenia usług maszyn dołowych. Pro-
ces technologiczny pozyskiwania rudy miedzi w kopalniach w znacznej mierze realizowany jest 
przy wykorzystaniu maszyn górniczych. Wartość usług maszyn stanowi blisko 30 % kosztów 
wydobycia rudy. Zastosowano model, który w praktyce bezpośrednio nawiązuje do koncepcji 
rozliczenia kosztów według metody ABC. 

W procesie ewidencji kosztów każda maszyna stanowi mikrocentrum kosztów. W systemie 
SAP R/3 skonfigurowane są dla niej obiekty kontroligowe - zlecenia rejestracji kosztów pros-
tych konsumowanych przez nią. Na odpowiednich zleceniach rejestrowane są koszty: 
- materiałów eksploatacyjnych, 
- części zamiennych i materiałów remontowych, 
- amortyzacji, 
- wynagrodzeń operatorów, 
- narzuty kosztów pośrednich działu Maszyn Dołowych. 

Na zleceniach rejestrowane są także ilości wykonanych usług. W systemie fmansowo-księ-
gowym (FK) utworzone zostały stanowiska kosztów dla poszczególnych typów maszyn. Zlece-
nia maszyn w swojej konfiguracji mają przypisane odpowiedzialne miejsca powstawania 
,MPK) i stanowisko kosztów. 
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Rys. 3.1. Schemat poglądowy procesu rozliczenia kosztów przez działania A.BC 
Fig. 3.1. Indicative diagram of costing process based on ABC operations 

3.1.Konfiguracja rozliczenia 

Konfiguracja rozliczenia usług wykonywanych przez dany typ maszyny zawiera następujące 
elementy: 
- określony zestaw działań (usług) wykonywany przez dany typ maszyny, 
- przypisanąjednostkę rozliczeniowa do zdefiniowanego wcześniej działania, 
- skalkulowaną stawkę rozliczeniową za wykonanie jednostki działania. 

3.2. Jednostki rozliczeniowe 

Jako jednostki rozliczeniowe stosowane są następujące jednostki: 
- tony, 
- tonokilometry, 
- sztuki zabudowanych kotew, 
- metry bieżące odwiercanych otworów, 
- godziny, 

3.3 Ewidencja ilości wykonanych usług 

Proces ewidencji usług maszyn działu maszyn dołowych jest zintegrowany z procesem reje-
stracji czasu pracy operatorów SMC obsługiwanym przez moduł kadrowy, stanowiący integral-
ną część systemu informatycznego firmy. Oddziały górnicze dla realizacji zadań produkcyjnych 
zamawiają określony zestaw maszyn górniczych. Sztygarzy zmianowi wypełniają dokument 
„karta czasu pracy maszyny", który jest podstawą do rozliczenia usług. W dokumencie, dla 
każdej maszyny wprowadzona zostaje informacja dotycząca ilości i rodzaju wykonywanej ro-

592 



School of Underground Mining / Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2003 

boty oraz identyfikacja dla operatora. W procesie ewidencji zastosowano mechanizmy wali-
dacji danych, które mają zmniejszyć skutki wprowadzania błędnych danych. Opracowana apli-
kacja weryfikuje następujące informacje: 
- czy rodzaj działania jest przypisany do danej maszyny, 
- czy wykazana ilość jednostek dla działania jest możliwa do wykonania w czasie jednej 

zmiany, 
- czy operator i maszyna są z jednego oddziału. 

Po zarejestrowaniu informacji w obszarze modułu kadrowego, następuje etap jej konwersji 
do układu stosowanego w module kontrolingu. Czas zwłoki liczony od momentu fizycznej 
realizacji usługi, a pojawieniem się jej odzwierciedlenia w systemie informatycznym nie prze-
kracza jednej dniówki roboczej. 

3.4. Opis procesu 

Rozliczenie kosztów usług odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap to rozliczenie 
kosztów po stawkach planowanych. Rozliczenie usług po stawkach planowanych może być 
realizowane praktycznie na bieżąco, w trakcie trwania miesiąca. Po rozliczeniu kosztów wy-
działu maszyn dołowych w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu), powstaje różnica-saldo 
pomiędzy wartością wykonanych usług po cenach planowanych i kosztami poniesionymi na ich 
realizację. Uruchamiany jest proces rekalkulacji stawek działań do poziomu rzeczywistych 
kosztów. W efekcie koszty wydziału rozliczane są całkowicie na usługobiorców. W ewidencji 
księgowej usługa maszyny dołowej ma tylko jeden kod rodzaju kosztów „praca efektywna", 
utrudnia to ocenę kosztów stałych i zmiennych dla całego procesu wydobycia rudy. W opisa-
nym wcześniej mechanizmie rozliczenia kosztów dla każdego rodzaju kosztów, przypisana jest 
proporcja pomiędzy kosztami stałymi a poszczególnymi zmiennymi. W przypadku rodzaju 
kosztów „praca efektywna" rozwiązanie to jest mało precyzyjne. Mają na to wpływ następujące 
czynniki: 
- dla poszczególnych typów maszyn, relacja kosztów stałych i zmiennych jest zróżnicowana, 
- przy kalkulacji stawki dla określonego działania, można statystycznie określić relację 

pomiędzy kosztami stałymi i zmiennymi dla tego procesu, jednak przy rozliczeniu kosztów 
rzeczywistych proporcja może ulec zmianie 

Zważywszy na istotny udział kosztów usług maszyn dołowych w technicznym koszcie wytwo-
rzenia błąd w oszacowaniu kosztów stałych może rzutować na wyniki analiz progu rentowno-
ści. Należy przeanalizować możliwość obciążania kosztami usług w dwóch kwotach osobno za 
koszty stałe i osobno za koszty zmierme. 

4. Podsumowanie i wnioski końcowe 

Dla sprawnego kierowania przedsiębiorstwem konieczny jest szybki dostęp do informacji 
o kosztach produkcji. Mankamentem modeli rozliczania kosztów produkcji w oparciu o rachu-
nek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych są ograniczone możliwości oceny kosztów 
produkcji do momentu księgowego rozliczenia miesiąca. Problem ten rozwiązuje rachunek 
kosztów działań ABC. Opisanie procesu produkcyjnego jako sekwencji działań, które mają 
wycenioną wartość pozwala na sprawne prognozowania kosztów na podstawie informacji o ich 
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ilości. Zastosowanie rachunku ABC wymaga nakładów na dostosowanie infrastruktury infor-
matycznej oraz opisanie procesu produkcji za pomocą działań, ich wycenę oraz ustalenie relacji 
pomiędzy kosztami stałymi i zmiennymi. Równie istotne jest rozwiązanie problemu sprawnego 
zasilania systemu w informację o ilości działań z mechanizmami kontroli danych. Zastosowany 
model ewidencji kosztów wydobycia rudy jest udanym kompromisem pomiędzy wymaganiami, 
jakie stawia Ustawa o Rachunkowości, a analizą kosztów procesów, które przyczyniają się do 
powstania produktu finalnego. Rozliczenie kosztów stanowiskowych, chociaż nie w pełni od-
powiada metodzie ABC, jednak odpowiada jej zasadniczym założeniom. Rozliczenie kosztów 
pośrednich realizowane jest w oparciu o jednostki naturalne. Identyfikacja i wycena działań 
w przypadku rozliczenia kosztów usług maszyn dołowych bezpośrednio nawiązuje do rachunku 
kosztów metodą ABC. 

Dla realizacji funkcji planowania i budżetowania kosztów w systemie należy dokonać 
zmian modelu kosztów pośrednich i wdrożyć mechanizm rozliczenia kosztów przez działania 
na wzór rozliczenia usług maszyn dołowych. Istotne jest aby przy rozliczeniu kosztów produk-
cji przez działania nie tracić informacji o rzeczywistej strukturze kosztów stałych i zmiennych. 
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Analysis of ore mining cost accounting process in KGHM PM S.A. mines 
and the concept of cost account of ABC operations 

Abstract 

Solutions in the scope of production cost accounts have been significantly transformed 
recently. Classic approach to the problem, though conformant with the Accountancy Law, is a 
significant limitation of effective cost management. Recently . a lot of companies have applied 
a cost account of ABC operations. This concept is basically different from classic solutions: 

• 

„Application of cost account of operations (ABC) requires a different approach to the 
enterprise as ABC concept is connected with partial processes and operations and not with 
places of their origin. The enterprise should be understood as a sequence of operations creating 
the value for a client." [1]. The second part of this paper presents an analysis of solutions 
applied in the process of ore mining costing in KGHM Polska Miedź S.A. mines. The analysis 
proved that the following fundamental assumptions of this process comply with ABC concept: 
- process approach to the problem, 
- application of natural as costing keys units for indirect cost, 
- cost of mine equipment department setded by means of operations. 
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Rola i uwarunkowania ekonomicznej eksploatacji pokładów cienkich 
węgla kamiennego 

Słowa kluczowe 

pokłady cienkie - zasoby - wydobycie - wyposażenie 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono ilość zasobów operatywnych węgla kamiennego ogółem i w po-
kładach cienkich w tyrn rówriież udostępnionych na poziomach czynnych. Przedstawiono rów-
nież udział wydobycia z pokładów cienkich i wielkość koncentracji wydobycia ze ścian niskich 
i ich wyposażenie techniczne. Przeprowadzono analizę kosztów sprzedanego węgla z uwzględ-
nieniem kopalń o znacznym udziale wydobycia z pokładów cienkich. Dalsze ograniczenia wy-
dobycia z pokładów cienkich ze względów kosztowych nie są uzasadnione ponieważ o opła-
calności decyduje przede wszystkim cena węgla. Należy podjąć intensywne działania w celu 
opracowania nowych technik i technologii ich eksploatacji. 

1. Wstęp 

Podstawowym celem restrukturyzacji tecłmicznej kopalń przedstawianym w dotych-
czasowych programach restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego było zmniejszenie Hczby 
ścian i wzrost koncentracji wydobycia z jednej ściany, zwiększenie postępu' w drążeniu 
wyrobisk węglowych i węglowo-kamiennych i uproszczenie struktury kopalń oraz rezygnacja 
z eksploatacji pokładów węgla silnie zanieczyszczonych i cienkich. Działania te miały na celu 
miedzy innymi obniżenie kosztów eksploatacji węgla. Taka perspektywa eksploatacji 
pokładów wymagała określonych nakładów finansowych. Przyjęte kierunki działania z po-
szczególnych programów restrukturyzacyjnych spowodowały stopniową rezygnację z eks-
ploatacji pokładów cienkich w tym również z pokładów o grubości od 1,2 m do 1,5 m, a zatem 
takich których eksploatacja pod względem wyposażenia tecłmicznego jest możliwa. Udział 
wydobycia z pokładów o grubości do 1,5 m w latach 1998-2001 i w I półroczu 2002 r. 
zachowuje tendencję spadkową i wynosił: 
1998 r. -17,9%, 
1999 r. -16,0%, 
2000 r. -13,0 %, 
2001 r. -7 ,7 %, 
ipóh". 2002 r . - 7 , 0 % . 
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Występuje niekorzystna sytuacja z zakresie relacji pomiędzy ilością zasobów operatywnych 
w pokładach cienkich a udziałem produkcji węgla z tych pokładów. Należałoby znacznie 
zwiększyć udział wydobycia z pokładów o grubości 1-1,5 m do 50 %. Jak wskazują na to 
przykłady takich kopalń jak Centrum, Sośnica, Brzeszcze, Pniówek i inne prowadząc właściwą 
gospodarkę zasobową, można uzyskać również dobre wyniki ekonomiczne. W celu 
prowadzenia odpowiedniej polityki zasobowej przez kopalnie i zaliczania pokładów do 
zasobów przemysłowych, należy zmienić kryteria zaliczania pokładów do cienkich, 
przyjmując za pokład cienki do grubości 1 m. 

O ile o wyborze eksploatowanego pokładu musi decydować rachunek ekonomiczny i zby-
walność węgla z tego pokładu to zmiana tego kryterium pozwoli na lepsze prowadzenie 
wspólnej polityki kopalń w zakresie technicznego przygotowania zaplecza maszynowego do 
eksploatacji ścian niskich oraz nakreśh kierunki niezbędnych inwestycji w tym zakresie. 

2. Zasoby węgla kamiennego i udział wydobycia z poszczególnych grubości i pokładów 

W tablicy 2.1 przedstawiono stan na 31,12.2001 r. zasobów operatywnych węgla kamien-
nego w 41 kopalniach czynnych. Zasoby węgla wynosiły ogółem 5 180,4 min ton w tym ilość 
zasobów węgla w pokładach o grubości do 1,5 m wynosiła 1 286,9 min t on co stanowiło 25 % 
zasobów operatywnych. Pozostałe zasoby węgla w pokładach o grubości 1,5-3,5 m wynosiły 2 
735,1 min ton co stanowiło 53 % zasobów, natomiast w pokładach najgrubszych powyżej 3,5 
m zasoby wynosiły 1 158,4 co stanowiło 22 % zasobów. 

Z danych zawartych w tablicy 1 wynika, że najwięcej zasobów operatywnych węgla 
znajduje się w pokładach średniej grubości od 1,5 m do 3,5 m które stanowią 53 % zasobów 
(udział wydobycia z tych pokładów wynosi 72 %). Zatem pokłady średniej grubości nadal są 
najchętniej eksploatowane. 

Na rysunku 2.1 przedstawiono porównanie udziału zasobów operatywnych i wydobycia 
z pokładów o grubości do 1,5 m za 6 miesięcy 2002 r. i zobrazowano gospodarkę zasobami 
w pokładów cienkich w poszczególnych kopalniach. Wynika z niego, że w wielu kopalniach 
wydobycie z pokładów cienkich jest niewystarczające w stosunku zasobów przygotowanych 
do eksploatacji. 
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Tablica 2.1. Podział zasobów operatywnych węgla kamiennego według grubości pokładów 
Table 2.1. Division of operational reserves of hard coal according to seam thikness 

Zasoby 
operatywne • 

caikowtte 
min łon 

2aso6y operatywne vc poHt o grubości 

SpółK« • Kopalnia 
Zasoby 

operatywne • 
caikowtte 
min łon 

da 1,50 m va 1,51 do 3,50 m ponyiai 3 »50 m 
Lp. SpółK« • Kopalnia 

Zasoby 
operatywne • 

caikowtte 
min łon min lon 

%dû 
zasobów 

eałkowt̂ ch 
min ton 

% do 
zasobów 

całkowitych 
min ton 

%do 
zasobów 

ca'kûv î̂ych 

Bv1omska Sodłka Wetfowa 

1 ZO Brzeziny 13.1 0,4 3% 9.9 75% 2.9 22% 

2 ZO Piekary r.e 0.8 10% 5.2 67% 1.9 23% 

3 ZO Cenlrum 40.6 4.8 12% 35.2 87% 0.5 1% 

Ą ZO Bytom II 12,2 0.0 0% 7.2 59% 5.0 41% 

5 ZO 9ytom JU 40.3 0.0 0% 34.2 85% 6J 15% 

BuiSłn SoMia « * * ^ tf «w « • «« • • 

6 Bielszowlcd 11.4 8% 52,0 26% 124,5 86% 

7 Hafemba 230.0 44.4 19% 107,7 4 7% 77.9 

8 Polska-Wirek 6.6 20% 24.4 75% 1.4 4% 

8 Pokoi 37.2 4.3 12% 30.7 82% 2.2 6% 

• • 

1Û Qol6Slavy Śmiały 23,9 60% 15,7 40% 0.0 0% 

11 Knwów 135.1 47.1 35% 65,7 4 9% 22.3 17% 

12 Makoszowi 84.5 38% 83.8 38% 54,5 24% 

13 Sośnica 80.0 28.1 35% 42.1 53% 9.7 12% 

14 Szczygłowi ce 278.9 120.1 43% 120.7 43% 38.1 14% 

Kirtowicka Gruo» Kłwrtalowfl ą 
IS Katowice-Kleofas 16.5 5.3 32% 9.6 58% 1.6 10% 

16 Murcki 148,1 43.9 30% 97.9 86% 6.3 4% 

17 błysłowtee 3.0 10% 17.4 81% 8.0 28% 

18 Wesote 222.6 14,3 6% 54.8 25% 153.6 69% 

19 WieczoreJc 23.4 6.8 25% 12.9 55% 4.7 20% 

20 Wujek 68.6 5.8 10% 37.5 66% 13.3 23% 

21 Staszic 224.4 34.6 I 15% 174.9 78% 14,9 7% 

22 Stąsk 45.0 X4 5% 30.8 68% 12.0 27% 

23 Kazimterz-J ul ̂ usz 22,8 0.0 0% 20.1 68% 2.7 12% 

Naftwlitańsh« ^nńłka Wftniowa 
• M 

24 Brzeszcze 82.9 21.9 26% 4 9.7 60% 11.3 u % 

25 J ant na 881.4 223,3 26% 446,9 52% 191.3 22% 

26 Piasi 124,4 8.7 5% 79.8 64% 38.1 31% 
* • 27 Silesia 193.8 105,3 54% 75.8 39% 12,5 6% 

28 Ziemowit 188.7 21.5 12% 127,4 68% 37.8 20% 

RuMrtoi SoAAca WaalfHva 

29 RyOuHowjr 82.3 19.3 31% 43.0 69% 0.0 0% 

30 Anna 27 9 0.8 3% 21.9 95% 0.2 1% 

31 Marcel 130,7 90 7% 22.5 Î7% 99.2 78% 

32 Chwatowi ce 248.1 61.4 25% 116,4 47% 68.3 28% 

33 Jan ko wice 14 8.6 6.3 4% 81.5 56% 58.7 40% 

Jasi r 2 e t dfit S D óttca Wea$o wa 

34 fiorynia 39.7 3.5 d% 29.7 75% 6.5 16% 

35 Jas-Mos 37.7 1,1 3% 24.3 84% 12,4 33% 

n Knjpińskt 43,4 15.9 37% 27.5 63% 0.0 0% 
* • 

37 Pnlówek 112.7 21.4 19% 78.7 70% 12.6 11% 

38 Zofiówka 43.4 4.1 9% 29.1 67% 10.2 23% 

KnoAlnfA &amotf Hairvtt 

3d t^beisM Węgiel ^Bogàsnka" 281.9 90.2 34% 171,7 86% o.o 0% 

40 Budr/k 305.9 178.5 58% 122.5 40% 6.9 2% 

41 ZOS Soûle skl-Jaworzno III 132.6 7.2 5% 96,9 73% 28,5 21% 

Razetn-KopaJnle czyvrte S 180,4 1 286,9 25% 2 735.1 53^ 1 158,4 22% 

do zâ bdw operat̂ vn^h calkowitjrh 

C! do 1,50 m WW ł— 
od U51 do 3.50 m "M«*» MMfV 

1 1 
Dpowytej 3.50 m 
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W tablicy 2,2 przedstawiono podział zasobów operatywnycłi węgla kamiennego na 
poziomach czynnych oraz według grubości i udziału wydobycia z tych pokładów. 

Z danych zawartych w tej tablicy wynika, że znaczący udział wydobycia z pokładów 
cienkich na poziomach czynnych powyżej 10 % w I półroczu 2002 r. posiadało tylko 10 
kopalń. Udział ten wynosił: 
KWK Bolesław Śmiały -58 
KWK Wieczorek -32 %, 
KWK Knurów -32 %, 
KWK Janina -24 %, 
KWK Sośnica -18 
KWK Brzeszcze -18 %, 
KWKBudryk -18 %, 
KWK Szczygłowice -14 %, 
KWK Centrum -12%, 
KWK Silesia -11 %. 

W większości wyżej wymienionych kopalń udział wydobycia z pokładów cienkich jest 
proporcjonalny do ilości zasobów w tych pokładach (za wyjątkiem 3 kopalń). 

Udział zasobów operatywnych pokładów cienkich w zasobach ogółem i udział wydobycia 
z tych pokładów jest zbyt mały w 8 kopalniach, który w pierwszym półroczu 2002r. wynosi 
odpowiednio: 
KWK Makoszowy - udział zasobów-50%; udział wydobycia - 2%, 
KWK Katowice-Kleofas - udział zasobów -32%; udział wydobycia - 8%, 
KWK Murcki - udział zasobów -20%; udział wydobycia - 0%, 
KWK Staszic - udział zasobów -27%; udział wydobycia - 0%, 
KWK Silesia - udział zasobów -60%; udział wydobycia - 11%, 
KWK Rydułtowy - udział zasobów- 31%; udział wydobycia - 0%, 
KWK Chwałowice - udział zasobów -31 %; udział wydobycia - 4%, 
KWK Krupiński - udział zasobów- 37%; udział wydobycia - 7%. 

Z przedstawionego zestawienia wynika, że w w/wymienionych kopalniach pomimo udos-
tępnienia pokładów cienkich wydobycie z nich jest obecnie małe. 

Z przytoczonych danych tablicy 2.2 wynika, że w pokładach o grubości 1,51 m do 3,5 m 
w zakresie gospodarki złożem sytuacja przedstawia się odmiennie. W pokładach średnich 
ilość zasobów operatywnych na poziomach czynnych wynosi 55% zasobów ogółem, a udział 
w wydobyciu z tych pokładów jest o wiele większy i wynosi 72%. Zatem są to pokłady naj-
chętniej eksploatowane przez kopalnie. 
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Tablica 2.2. Podział zasobów operatywnych na poziomach czynnych według grubości pokła-
dów' oraz udział wydobycia z tych pokładów' 

Table 2.2. Division of operational reserves at active horizons according to seam thickness' 
and share of output from these seams^ 

-

1 ttdxUl W7<*k7tUirpokŁ t xxv^^ifii 
-

•4 

Ił- SpiUa-KspUala całkowite ik^fz. nyru 
mlnlvii mla ton 

udział uds^ 
wydobycia 

iwoby. 
cnln ton 

\łd2ńł X T f J"Hi 1 tr 
udii«] zw^Yf. 

rOjv ton 
uds^ 

wyzbycia 

całkowite ik^fz. nyru 
mlnlvii mla ton 

uds^ 
wydobycia 

iwoby. 
cnln ton n yUvMjT l>M 

zw^Yf. 
rOjv ton 

uds^ 
wyzbycia 

J ZJO Bnvtiny 13.1 0.4 0% 75% 
• •• 

29% 2.9 22% 70% 

2 7.8 10% 2% 5^ 67% 0% 23% 

3 20 Ccnlnun 40.̂  <8 12% 12% 35.2 87% 67% 0.5 1% 22% 

4 ZO Bytom U 12^ oy. 0% 7.2 59% 5% 5/) 41% 95% 

5 Byiam in 40^ w 0% 0% H 2 85% 70% 6.1 15% 30% 

mm* «««ns« «A* 
6 BufexowkJ* 11.8 6% 2% 53.9 2P% 91% 122,2 6 " ; &y. 

7 230 4<7 19% 0% 113.3 49% 9TA 72.1 31% 3% 

$ PokikA-Wink 32.4 6,4 20% 1% 25.1 77% 99% 0.9 3% 0% 

9 Pokój 37^ 4,4 12% 37. 31,7 85% 96% \.l 3% 1% 

Gliwicki gpiUq Węrinr* 

10 23^ A 
60% 58% ^ «v ««« 15.7 40% 42% 0.0 O-/» (TA 

It Kf̂ wów 6.1 35% 32% 3.1 51% 6T/« Ofi 14V. 1% » 4 
12 M«ki>V20Wy 9Qfi 4S,4 30% 2% 32.8 36% 98% 1X6 14% 0% 

13 S0.0 28.1 3 r ; 18% 42.1 53% 8r/. 9.7 12% 0% 

14 Sscs)r|)owm 2\9J) 97.2 44% 14% 93.7 43% 86% 28.1 13% 0% 

I? IW a % 8% 9,6 5r/. 46% ifi 10% 47% 

16 Mvtb ».4 IM 20% 0% 44.9 80% 100% 0.0 0% 0% 

17 Mytbwice 2S.4 10% 0% 17.4 61% 25% 8.0 28% 75% 

13 Wetolk mfi W 7% 1% 38,3 30% 66% 80.7 63% 34% 
• • • 

19 WitcxonV 23.4 2 ' ; 32% 12.9 55% 0% 4.7 20% 68% 

70 5.8 10% 0% 37.5 66% 22% 13.3 23% 78% 

21 SlMzie 10i,7 2r/. 0% 71.5 66% 46". 8,2 8% 55% 

22 41^ Z4 6% 0% 27.1 65% 69% 29V» 31% 

23 Kaxunurz» J uliusz 22^ 0.0 0% ov. 20.1 88% 0% 2.7 12% 100% 

24 Bnenci« xr 16% 9.6 58% 8r/. 4,3 25% 0% 

2^ J«XUM I l u 17.8 16% 24% 76.5 68% J5% I7J 16% 61% 

26 PiMl 123^ 6.3 5% 0% 78.6 64% 5r/. 38;! 31% 43% 

27 Slk<U 46.4 27,7 60% 11% 18.5 40% 89% 0.2 0% 0% 

28 Zwoowit 116.1 11,0 10% 83.0 71% 73% 22.1 19% 27% 

27 Rydułtowy 6X3 19.3 31% 0% 43.0 69% 100% 0,0 0% 0% 

30 ABM 22^ 0.8 3% 0% 21.9 95% 100% 0,2 1% 0% 

31 Mvee] 98»4 7.3 TA 1% 21.2 22% 98% 70.0 71% 0% 

32 Chw^vhc» 52.9 16.3 31% 4% 2^2 48% 96% ll.l 21% 0% 

33 Jwkonvt 29^ 1.1 4% 0% 19,7 68% 100% 8.4 »y. 0% 

• MM 
34 Borytuft I0»4 1.2 11% 1% 8.7 84% 99% 04 5% 0% 

3$ 37.7 ni 3% 0% 24^ 64% 97% 13,4 33% 3% 

43.4 15.9 TTA r/» 27,5 63% 93% 0.0 
« 

0% 0% 

37 19.8 1.7 9% 8% 18,0 91% 92% 0/3 0% 0% 

35 
• Ât MM «OT 
ZonówkA 43.4 4.1 9% 9% 29.1 67% 90% 10.3 23% 1% 

39 LW-EopWJu* 134^ 28.4 23% 1% 96.5 77% 99% 0.0 0% 0% 

40 Budryk I4D.9 83.7 59% 18% 57,2 41% 82% 0.0 0% 0% 

41 ZO£Sob»»ki-Jftv»vrxfio 111 62.6 W 5% 0% 39.0 62% 20.6 33% 47% 

lUuM • kopalnie ftyjut^ 2 6t2;2 591,4 22H 7H 1486.1 S$H 72H 610,7 23 H 21H 

" - S t a n na 31.12,2001 r. 
« - wIp<ilroczu 2002 r 
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3. Rola i znaczenie pokładów cienkich 

Rola pokładów cienkich w bilansie węglowym kraju jest olbrzymia. Stanowią one 22 % 
zasobów udostępnionych i przygotowanych do eksploatacji, a są eksploatowane tylko w 7 %. 
Należy zaznaczyć, że obecnie w krajowym.górnictwie nie są eksploatowane pokłady węgla 
o grubości poniżej 1,3 m. W wielu krajach świata pokłady tej grubości są eksploatowane i sta-
nowią znaczący udział w wydobyciu. Żywotność wielu kopalń jest właśnie uzależniona od 
eksploatacji pokładów cienkich w zdecydowanie większym stopniu niż dotychczas. Do tych 
kopalń można zaliczyć: 

KWK Makoszowi, 
ZG Piekary, 
KWK Murcki, 
KWK Staszic, 
KWK Silesia, 
KWK Rydułtowy, 
KWK Chwałowice, 
KWK Krupiński, 
KWK Bogdanka, 
KWK Polska-Wirek. 
Stąd też należy podejmować obecnie działania tecłmiczno-organizacyjne w celu 

opracowania nowych technik i technologii eksploatacji tych pokładów, bowiem proces 
stworzenia nowych specjalistycznych maszyn i urządzeń górniczych i ich optymalizacja jest 
długi i kosztowny. Obecnie kopalnie szukają wszelkich możliwych sposobów obniżenia 
kosztów produkcji węgla i unikają doświadczeń i eksperymentów ruchowych, stosując tylko 
sprawdzone rozwiązania. W celu zahamowania niekorzystnego spadku wydobycia z pokładów 
cienkich, należy podjąć działania mające na celu wdrożenie nowych maszyn i urządzeń 
górniczych. 

Rozważyć należy podjęcie bardziej intensywnej współpracy jednostek naukowo-
badawczych z zainteresowanymi kopalniami oraz producentami maszyn górniczych przy 
wsparciu finansowym z Komitetu Badań Naukowych na wzór kopalni „Dębieńsko". Ze ściany 
niskiej w KWK „Dębieńsko" eksploatowanej w latach 1998-1999 uzyskiwano wydobycie 
około 3000 t/d, a szczytowe wynosiło 4000 t/d. 
Niski kompleks ścianowy składał się z: 
- obudowy ścianowej GSW-075/20-Poz, 
- kombajn typu KSE-360, 
- przenośnika ścianowego GSW-PS-750, 
- przenośnika podścianowego GSW-PP-750, 
- przemiennika częstotliwości PPC-3 3AC 500V, 
- wyposażenia elektrycznego. 

Dalszy rozwój niskiego kombajnu ścianowego wraz z przenośnikiem i specjalnej obudowy 
niskiej został wstrzymany tylko z powodu likwidacji tej kopalni. Osiągnięte dobre wyniki 
eksploatacyjne tego pierwszego nowoczesnego kompleksu ścianowego do ścian niskich, 
powinny być zachętą do kontynuacji rozpoczętych prac. 
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4. Charakterystyka techniczna ścian niskich 

Na ogólną liczbę 154 ścian czynnych tylko 4 ściany były niskie do wysokości 1,5 m. Śred-
nie dzienne wydobycie za 6 miesięcy 2002 r. ogółem z jednej ściany wynosiło 2807,7 t/d, na-
tomiast w poddanych analizie 10 kopalniach o znacznym wydobyciu z pokładów cienkich, 
wydobycie z jednej ściany było na tym samym poziomie i wynosiło 2822,6 t/d. Najwyższe 
średnie wydobycie spośród 10 kopalń osiągnięto w LW Bogdanka i w KWK Budryk odpo-
wiednio 6514,1 t/d i 4106,4 tJd. 

Tablica 4.1. Podstawowe parametiy i wyposażenie techniczne ścian niskich na koniec I półrocza 2002 r. 
Table 4.1. Basic parameters and technical equipment of low longwalls at the end of half of 2002 

Lp. Kopalnia Nr ściany Długość (m) Wysokość (m) Wydobycie (t/d) Wyposażenie ściany 

1 Janina 225 228 1,48 1951 Glinik 08/22 Oz 
KGS-245 

2 Janina 226 218 1.47 1954 Glinik 08/26 Oz 
KGS-245 

3 
• 

Chwałowice 62 227 1,42 904 Glinik 066/16 Oz 
KGS-245 

4 Zofiówka 64 190 1.4 1354 Tagor 12/22 OZ 
KGS-245 

Jak wynika z danych zawartych w tablicy 4.1 tylko 4 ściany niskie były prowadzone w po-
kładzie węgla bez przybierek lub pobierek skał otaczających. Pozostałe ściany w pokładach 
cienkich są prowadzone z przybierką. Przyczyn takich praktyk kopalń jest wiele. Do najwięk-
szych utrudnień w prowadzeniu ścian niskich [Turek 2002] należą: Brak niskich kombajnów 
ścianowych dobrze sprawdzonych w kopalniach krajowych w każdych warunkach górniczo-
geologicznych. Dotychczas niski kombajn o napędzie elektrycznym został sprawdzony tylko 
w jednej ścianie w warunkach kopalni Dębieńsko. Brak odpowiednich obudów zmechanizowa-
nych, pozwalających na ergonomiczne poruszanie się ludzi. Dotychczasowe doświadczenia 
eksploatacyjne przeprowadzone w KWK „Dębieńsko" w latach 1998-1999 wskazują, że naj-
lepszą obudową niską Jest obudowa dwustojakowa w miejsce czterostojakowej. 

Niekorzystne zalegania niektórych pokładów cienkich oraz zagrożenia metanowe. Wymie-
nione trudności przy prowadzeniu ścian niskich o wysokości do 1,5 m nie pozwalają na osią-
gnięcie wysokiego wydobycia z jednej ściany na poziomie co najmniej 3000 t/d. Stąd też ko-
palnie zmuszone są do eksploatacji pokładów cienkich ścianami nieco wyższymi z przybierką 
skał otaczających. Pozwala to na uzyskiwanie lepszych wyników produkcyjnych niż w ścia-
nach niższych, ponieważ kombajny ścianowe i obudowy zmechanizowane produkowane seryj-
nie są lepiej dostosowane do pracy w ścianach wyższych. Z danych zawartych w tablicy 4.1 
wynika, że w ścianach niskich jest osiągane wydobycie w granicach 1350-1950 t/d. Natomiast 
w pozostałych ścianach wyższych eksploatowanych w pokładach cienkich wynik ten jest 
znacznie lepszy i wynosi średnio około 2500 t/d. 
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5. Wydobycie i koszt produkcji węgla w pokładach cienkich 

W tablicy 5.1 przedstawiono kształtowanie się jednostkowych kosztów sprzedaży węgla 
ogółem i z pokładów cienkich oraz wydobycie za 6 miesięcy 2002 r. Z przedstawionych da-
nych wynika, że koszty w kopalniach eksploatujących pokłady cienkie są porównywalne ze 
średnim kosztem sprzedaży węgla ogółem za 6 miesięcy 2002 r. (za wyjątkiem dwóch kopahi). 
Średni koszt sprzedaży węgla za 6 miesięcy 2002 r. ogółem wynosił 138,3 zł/t. Koszt sprze-
daży węgli energetycznych wynosił od 111,1 zł/t w KWK Chwałowice do 165 zł/t w KWK 
Borynia, węgli koksujący od 152,2 zł/t w KWK Pniówek do 188,7 zł/t w KWK Zofiówka. Ko-
palnie wydobywające węgle koksujące posiadają znaczące zasoby w pokładach cienkich lecz 
ich eksploatacja jest prowadzona w znikomych ilościach. W pierwszym półroczu 2002 r. wy-
dobycie ogółem wynosiło 48,6 min ton w tym 3,1 mhi ton tj 7% pochodziło z pokładów cien-
kich. Średnie wydobycie ogółem z jednej ściany wynosiło 2807,7 t/d, a w grupie kopalń eks-
ploatujących pokłady cienkie wydobycie z jednej ściany wynosiło 2822,6 t/d. Wielkość wydo-
bycia z jednej ściany w tych kopalniach jest jednak zróżnicowana i wynosi od 1543,4 t/d 
w ZG Centrum do 4106,4 t/d w KWK Budryk. 

W tablicy 5.2 przedstawiono wykaz 10 kopahi, które można zaliczyć do grupy 
eksploatującej pokłady cienkie. W tej grupie kopalń o znaczącym udziale wydobycia z po-
kładów cienkich (od 11% do 60%) przeprowadzono analizę kosztów sprzedanego węgla za 
okres 6 miesięcy 2002 r. Z analizy tej wynika, że koszty wahają się w poszczególnych 
kopalniach od 117,5 zł/t (KWK Budryk) do 147,4 zł/t (w ZG Centrum), a średni koszt 1 tony 
węgla wynosi 132,6 zł i był niższy od średniego kosztu w pozostałych kopalniach, który 
wynosił 138,3 z/t tj o 4,3%. Z tej analizy można wyciągnąć wniosek, że na wielkość kosztów 
w tych kopalniach w większym stopniu wpływają inne czynniki niż duży udział 
wydobycia z pokładów cienkich. 

Na obniżenie kosztów produkcji w pokładach cienkich istotny wpływ ma również wzrost 
koncentracji wydobycia z jednej ściany. Jak zobrazowano to na rysunku 5.2 mniejsze koszty 
sprzedanego węgla występują w kopalniach w których uzyskuje się wyższe wydobycie z jednej 
ściany. Zatem eksploatacja pokładów cienkich jest opłacalna w przypadku węgla o dobrych 
parametrach energetycznych i możliwości uzyskania wysokiej ceny sprzedaży oraz wysokiej 
koncentracji wydobycia. 
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Tablica 5.1. Koszt sprzedaży węgla i udział wydobycia węgla handlowego ogółem z pokładów cienkich 
za 6 miesięcy 2002 r. 

Table 5.1. Cost of sold coal and share fo tradeable coal output from thin seams for 6 months of 2002 

Lp Kopalnie 

Wjrdobjrcie 
węgla 

haridbwego 
ogółem (ton) 

Wydobycie 
węgla 

handlowego z 
pokłarlńw do 
1,5 m (ton) 

Udział 
wydobycia z 
pokładów do 

1,5 m(%) 

Średniodzierma 
liczba ścian 
czjninych 

Średnie 
dzienne 

wydobycie z 
1 ściany węgk 

handlowego 
(t/d) 

Koszt 
sprzedanego 
węgla (zł/t) 

1 ZG Brzeziny 755 300,0 0.0 0,2% -1 1 :04,4 130,0 
2 ZG Piekały 741 800,0 13 920,0 1,9% 3 1 869,3 159,0 
3 ZG Centrum 312 400,0 95018,0 11,7% 4,3 1 543.4 147,4 
4 ZG Bytom II 665 800,0 0,0 0,0% 2,2 2 31:,9 149,5 
5 ZG Bytom III 895 900,0 0.0 0.1% 4 1 768,9 141,8 
6 Bielszowice 1 570 500.0 23815,0 1,5% 6.2 2 596,9 142,0 
7 Halemba 1 651 100,0 0,0 0,0% 5,8 2 669,3 132,9 
8 Polska-Wirek 1 0ES7 100,0 5 640,0 0,5% 2,2 3 949,1 129,0 
9 Pokój 1 027 100,0 29 052,0 2.8% 4,4 1 976,4 131,7 
10 BoieŁ:ław Srmały 675 069,0 391 656,0 58.0% 2,6 2 007,4 134.9 
U Kiiuróv' 1 39T 444 S76,0 31,3% 4,2 2 372,b 133,ł 
12 Makoszowy 1 516 420.0 30 233.0 2,0% 4 2 i J9 .7 112,9 
13 Sośnica 1 58? 578,0 290 745.0 18,3% Xl 3 997,0 i n , 5 
14 Szcz^^włce 1 4^0 T73,0 210 457,0 14,2% 4 3 039.3 119,0 
15 Katowice-Kleofas 660 000,0 53 044.0 3,2 2 341,4 147,5 
16 Murcki 1 213 000,0 2313,0 0,2% 2,2 4234,3 124,3 
17 Mystowice 830 150,0 0,0 0,0% 3 2 406,4 153,8 
18 Wesoła 1 0:7 058,0 9 107,0 0,6% 3,3 3 805,2 127,0 
19 WlcCZOłCK 32? 563,0 32? 563,0 j2,2V> 3,3 2 500,3 137.9 
20 Wujek 1 031 500,0 0,0 0,1% 4,4 1 631,0 146,7 
21 Staszic 1 554300,0 0,0 0,0% 4 2 875,4 128,5 
22 Śląsk 939 500,0 0,0 0,0% 2.5 3 199,3 141,5 
23 Kazimierz-Juliusz 471 600,0 0,0 0,0% 2,1 1 788,: 180,3 
24 Bracszczf 1 171 ID0,0 J04 402,0 1V"% 3,2 2 964,9 135^ 

Jaiaid 1 103 300,0 26' ' 368,0 24,2% 3 2 831,8 I2£,i 
26 Piast 2 720 000,0 0,0 0,2/^ 7,3 3 229,5 122,0 
21 Silesia 454 050,0 4? 874,0 10,8% 2 359,3 144,J 
28 Ztómowit 2 019300,0 0,0 0,0% 5,2 3 926,8 118,6 
29 Rydułtowy 914700,0 0,0 0,0% 3,3 2 839,8 137,3 
30 Anna 897761,0 0.0 0,0% 2,5 2 839,0 150,8 
31 Marcel 1 290 100,0 17 731,0 1,4% 4,5 3 942,3 133,4 
32 Chwabwice 1 30:500,0 51 978,0 4,0% 3.9 3 949,8 111,0 
33 Janko wice 1 500 000,0 0,0 0,2% 4,8 3 325,1 133,4 
34 Borynia 1 276 700,0 17 301,0 1,4% 4,3 2 231,9 165,3 
35 Jas-Mos 1 358 900.0 0.0 0,0% 5.7 2 120,6 172.1 
36 Krupiński 999 400,0 62 096.0 6,8-/. 4 2 754,0 156,2 

37 Pniówek i 844 400,0 145 061,0 7,9% 2 558,9 155,2 
38 Zofiówka 1 178 000,0 103 010,0 8,7% 5.3 1 852,7 18 V 
39 LW "Bojędanka" 1 990 125,0 16 955,0 0,9% 2,2 6514,1 131,9 
40 Budryii 1 382 353,0 352 286,0 18,2% 2.6 4106,4 128.7 
41 ZGE Sobieski-Jawoizno III 1 275 384,0 0,0 0,0% 2,3 4233,4 128,4 

Razem 48 fi47 763,0 3 121501,0 6,5% 154 2 807,7 138,3 

kolorem zaznaczono kopalna o udziale wydobyxiia z pokadów cienkich od 12 do 53% 
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Rys. 5.1. Porównanie udziału zasobów i wydobycia z pokładów 
o grubości do 1,5 m 

Fig. 5.1. Comparision of share of reserves and production from seams 
up to 1,5 m 
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Tablica 5.2. Koszt sprzedanego węgla w kopalniach których udział wydobycia z pokładów cienkich 
wynosił powyżej 10 % za 6 miesięcy 2002 r. 

Table 5.2. Cost of sold coal at mines in which the share of output from thin seams was more than 10% 
for 6 months of 2002 

Lp. Kopalnia Udział zasobów 
do 1,5m (%) 

Udział wydobycia 
do l,5m (%) 

Koszt sprzedanego 
węgla (zł/t) 

1 ZG Centrum 12% 12% 147,4 

2 Bolesław Śmiały 60% 58% 134,9 

3 Knurów 35% 32% 133,1 

4 Sośnica 35% 18% 117,5 

5 Szczygłów ice 44% 14% 119,1 

6 t Wieczorek 25% 32% 137,« 
1 

7 Brzeszcze 16% 18% 135,7 

8 Janina 16% 24% 128,1 

Silesia 60% 11% 144,2 

in J Budryk 59% 1 
1 
1 1 Średnio - razem 37% 24% 132,6 

udział zasobów (stan na 31.12.2001 r.) 
udział wydobycia w I półroczu 2002 r. 

Rys. 5.2. Koszty sprzedanego węgla i średnie wydobycie z jednej ściany w kopalniach 
o znacznym udziale z pokładów cienkich za 6 miesięcy 2002 r. 

Fig. 5.2. Cost of coal sales and mean ourput from longwall with meanigful share of thin 
seams for 6 months of 2002 
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6. Podsumowanie 

Znaczenie pokładów cienkich w bilansie węgla krajowego jest ogromne. Stanowią one 25% 
zasobów operatywnych, a 22% tych pokładów znajduje się na poziomach 
udostępnionych i czynnych. Udział eksploatacji z pokładów cienkich corocznie maleje i w I 
półroczu 2002 r. Wynosił 7%. Zatem udział wydobycia jest trzykrotnie niższy niż zasobów na 
poziomach udostępnionych i czynnych. 

Koszty większości kopalń eksploatujących pokłady cienkie są porównywalne do kosztów 
innych kopalń i są mniejsze w tych kopalniach w których uzyskuje się wysoką koncentrację 
wydobycia z jednej ściany, natomiast o ich opłacalności decyduje jakość i cena zbytu węgla. 
Bazując na dotychczasowych doświadczeniach eksploatacji niskich kombajnów ścianowych 
i obudów zmechanizowanych, należy podjąć na nowo działania mające na celu skonstruowanie 
i wykonanie nowoczesnych maszyn ścianowych w tym niskiego kombajnu i specjalnej 
obudowy zmechanizowanej. 
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Role and economic conditions of liard coal thin seams exploitation 

Abstract 

The paper presents the volume of recoverable reserves of hard coal in thin seams, including 
those opened up at active horizons. It also presents the share of coal from thin seams and mag-
nitude of production concentration from longwalls at thin seams and their technical equipment. 
Cost analysis has been conducted of sold coal with consideration of meaningful share of pro-
duction from thin seams. Further limitation of production from thin seams, because of costs, 
is not justified since the coal prices decide, first of all, about profitability. Intensive activity 
should be undertaken in order to prepare new techniques and technologies of thin seams ex-
ploitation. 

Recenzent: dr inz. Jerzy Kicki 
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Summary 

In this work the results of archeological researches of copper mines of the late bronze epoch 
(XIV-XIII centuries B, C.)» located in territory of East Ukraine in a river basin Severski Donets 
(Donetsk region) are submitted. The characteristic of ancient objects, open and underground 
mining of copperous sandstones are given, the found mine instruments and possible 
technologies of development and enrichment of copper ores of Donetsk region in late bronze 
age are described. 

I, Introduction 

The ancient monuments of mining amaze our imagination with a high level of development 
of mine art, though based on quite primitive working instruments. In this connection there are 
bases to agree with academician S. Vavilov, distinguishing: "It's rather surprising the full 
coincidence of ancient deduction and modern scientific experience". It is obvious, that many 
principles of mine technologies have not changed during millennia, in spite of using new kinds 
of energy, engineering and materials. This phenomenon again has proved when studying a 
unique complex of mines of late bronze epoch in the basin of Severski Donets. 

Studying the Donetsk system of ancient monuments of mining begins its history from the 
middle of XIX century when mine engineer A. A. Nosov has published the information on 
signs of ancient metallurgical smelting near copper-ored deposits of Bakhmut hollow of 1865. 
Well-known Russian archeologist, professor V. A. Gorodtsov dated ores development of 
bronze epoch (1907), that was confirmed on the additional archeological material of professor 
A. A. Fedorovskij (1922). The researches of XX centuries carried out in 70th years (E. N. 
Chernykh, S. L Tatarinov) allowed to find out 23 ancient mines with extensive industrial zones 
and to enter into scientific phrase the conception of Donetsk mining-metallurgical centre of the 
late bronze epoch [1,2]. 

It is necessary to note, that researches of area were carried out basically by archeologists 
and concerned the excavation of setdements, adjoining to industrial zones. Scientific studying 
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of ancient mine manufactures was begun in field seasons of 2001-2002 by a complex scientific 
group of miners, metallurgists and archeologists (Donbass Mining-Metallurgical institute, 
nstitute of Ai'cheology of National Ukrainian Academy of Sciences, Voronezh University of 

Russia) [3]. 
The object of researches became a unique complex of monuments of archeological of 

Kartamysh microdistrict which mountain objects were kept in a protogenic kind (territory was 
not exposed to industrial use in the subsequent periods). Kartamysh archeological microdistrict 
(Chervone lake) is brought in the State register of monuments of Ukraine of national value. 

2. Mine manufactures of Kartamysh archeological microdistrict 

Kartamysh archeological microdistrict of late bronze epoch (Fig. 2.1) includes opened 
(Chervone lake I-III) and underground (Chervone lake IV) mine manufactures, industrial sites 
for enrichment of ore, and also 3 settlements of ancient miners one of which with traces of 
stone house-building [3]. 
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Rys. 2.1. Plan sytuacyjny 
Fig. 2.1. Situational plan 

The attention is paid to the scale of opened mine works which turned out to be possible, due 
to laying of layers of copper sandstone practically to a surface. Mine quarry of Chervone lake I 
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(Fig. 2.1, pes. I) of elliptic form also reaches the sizes 100x70 meters (Photo 2.1). Capacity of 
the produced rocks exceeds 6 meters in a northwest part of this quarry, and to the southeast 
goes almost to nothing. Slopes of quarry are forced by the artificial stone laying interfering 
their showering and washout of a ground. Exact depth of quarry is not established: the used 
manual drill has not overcome the thickness of deposits, up to radical breed. On the 
preliminary data it was extracted about 60 thousand tons of ore in quarry if to assume, that the 
copper content here makes 5%, hence, in the given manufacture was received about 3 thousand 
tons of metal. 

Fot. 2.1. Kopa ln ia o d k i y w k o w a 
Pho to 2.1. Chervone lake IV. Mine quai ry 

Mine Chervone lake II (Fig. 2.1, pos. II) consist of two quarries of the oval form, extended 
along edge of a ridge in form of a long axis directing the west-east. Big east quarry has the 
sizes 30x145 meters. Its greatest depth is 8 meters. Western quarry is much less. Its size is 
35x76 meters, and depth is from 5 up to 3 meters. Between quarries there is a left backsight-
crosspiece of 3 meters width. 

Mine Chervone lake III (Fig. 2.1, pos. Ill) looks like extended oval on a line north-east-
south-west. The sizes of quarry bowl are determined within the limits of 3-40 meters, and its 
greatest depth reaches 5 meters. 

The underground manufactures fixed on a surface (Fig. 2.1, pos. IV) on crater-form pit 
from 2 up to 6 meters in diameter and up to 2 meters by depth (Chervone lake IV) were carried 
out, obviously, on rich copper-ore bodies because in their arrangement areas the separate 
samples of ore with the high copper content are met. Compactness of their an-angement 
testifies the application of technology of development by vertical manufactures in form of mine 
type shafts. 
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At bottom of southern slope of the ridge on which vertical manufactures are located, two 
more manufactures were found out, one of which is similar described above, and another as 
tunnels stretches perpendicularly to a ridge and is directed to one of shafts. 

Inspection of the rocks softening mountain manufactures has revealed their intensive 
natural riftness with numerous stratifications of layers. It gives the basis to suppose, that 
separating the pieces of the sandstone containing thin (1-5 mm) layers of copper oxides was 
made with the help of the wooden or bone wedges hammered into natural cracks with the help 
stone hammers. Stone and bone instruments as mattocks, primitive shovels or dustpans could 
be used for removal of superficial layer of ground, and also for an exposure (clearing) cracks of 
radical rocks. 

All underground mine manufactures of Chervone lake IV are investigated partly. Opening 
of vertical excavation I of Chervone lake IV on a ridge of a hill on depth up to 5 meters has 
allowed to reveal connected with it in a southern part the grave pit made in a rocky ground by 
depth of 2,25 meters (Photo 2.2). Its sizes are 2,15x1,30 meters. 

«A Ml J. ^ ^ . V , V Jfe .. . ̂  w A •m ̂  M r , S u 

Fot. 2.2. Wyrobisko górnicze 
Photo 2.2. Chervone lake IV. Mine excavation 1 

Fot. 2.3. Szczątki szkieletu w wyrobisku górniczym 
Photo 2.3. Chervone lake IV. 
Burial in mine excavadon 1 

At the bottom of a pit in limits of simulated stone box look as connected under right angle 
of two walls from plates of copper sandstone, adjoining to northern radical wall of pit, there 
was a skeleton of the person (Photo 2.3). Buried man laid in adoration pose on left side 
headlong to northeast. 
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At the head there was a ceramic vessel (Photo 2.4) and a rib of animal (Photo 2.2). That fact 
pays attention, that in a vessel there were pieces of rich copper-bearing sandstone, and the rib 
of animal rather resembled the bone mine instruments which have been found out in the area of 
industrial construction (workshop) in area of mine Chervone lake I (Photo 2.5). 

Buried man was under powerful stone mortgage plate, where on a surface of top circle the 
ceramic vessel was revealed. The significant amount of animals' bones (funeral feast here is 
found?). The funeral ceremony and character of ceramics testifies pertaining of died man to 
carriers of Berezhnovskij-Majevskij cultures of crub generality (ethnically to the most ancient 
Iranians) and allows to date him in limits of XIV-XIII centuries B. C. It is necessary to note, 
that on the Euroasian territory this is one of few cult burials of the ancient miners allowing 
identifying mine excavation culturally and chronologically in which area it is revealed. 
Character of a funeral ceremony gives the basis to consider, that buried man belonged to elite 
of miners-metallurgists clan. 
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Fot. 2.4. Ceramika znaleziona w wyrobisku 
górniczym 

Photo 2.4. Chervone lake IV. Ceramic vesse 
from the burial found in mine excavation 1 

Fot. 2.5. Narzędzia prehistoryczne 
Photo 2.5. Chervone lake IV. 

Production site of ancient workshop 

3. Industrial sites on ore enrichment 

In area of underground mine excavations of mine Chervone lake IV is fixed the industrial 
platform on initial enrichment of copper ore (sorting). 

Close to quarry Chervone lake I the industrial construction (workshop) was found out 
where it was carried out secondary enrichment of copper ore (Fig. 2.1, pos. A) and setdement 
of ancient miners with traces of stone house-building (Fig. 2.1, pos. 1). 

Industrial construction with foundation slightly deepen into the ground had under-square-
waved form. Also traces of pole designs fixed on pits, which walls are strengthen by the 
sandstone plates standing on their edges here are revealed. Excavation have allowed to reveal a 
series of finds (Photo 2.5, 3.1) among which there were tens full and broken off bone working 
instruments made from ribs and shoulder blades of animals with distinctive copper greenness, 
instruments from a stone, fragments of ceramics. Pays attention the compact concentration of 
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pieces of fine fraction of copper sandstone on which surface there were tens instruments made 
from a bone (Photo 3.1). Data of V. V. Kilejnikova [5], based on results of trace analysis, allow 
making a conclusion, that instruments from a bone were primitive ore-extracting shovels anc 
ground-digging shovels, concerning to group of mining-metallurgical instruments. The number 
of stone instruments revealed here - mattocks, hammers and the products combining them of 
function concerns to the same group, and also pestles and mortars (Photo 3.1). 
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Fot. 3.1. Narzędzia kamienne 
Photo 3.1. Chervone lake IV. Stone working 

instruments from productions building 

Fot. 3.2. Narzędzia z kości 
Photo 3.2. Chevone lake IV. Bone working 

instmments from productions building 

Probably the em'ichment technology looked as follows. Pieces of sandstone containing the 
copper were delivered to an industrial platform where they were crushed with stone hammers 
and stratified on planes with layers of copper oxides. Then a copper concentrate was scratched 
out from planes with bone instruments (Photo 2.5) and crushed in mortars (Photo 3.2) by 
means of stone pestles (Photo 3.2). 

On rocky dump of ore quarry Chervone lake-I was found out a construction looked as heat-
engineering construction which, obviously, was used for experimental melting of ore. It is 
necessary to note, that other objects of metallurgical manufacture close to mines are not 
revealed. There are bases to assume about transportation of the enriched ore (powder 
concentrate) to the tenitories removed from mines deeply in forests, providing an opportunity 
of metallurgical manufacture. 

4, Conclusion 

Two seasons of archeological excavations and the engineering analysis of mines Chervone 
lake have begun the large-scale field studying of a complex of industrial monuments of 
Kartamysh archeological microdistrict. The revealed mine excavations and working 
instruments allow to recreate technology of development and enrichment of copper ores in 
epoch of bronze, to estimate the scales of mine works. The last data testify the presence in 
basin of Severski Donets in XIV-XIII centuries B. C. powerful independent base on 
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development of copper ores and changes the knowledge about coming of copper to territories 
of Ukraine from the east (areas of Volga, Ural) in the late bronze age. 

The further researches of mining-engineering monuments of Kartamysh archeological 
microdistrict have the big prospect, as from the point of view of studying the history of bronze 
age in Ukraine's territory, and from positions of reconstruction of mining technologies. 
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Prehistoryczne kopalnie we wschodniej Ukrainie 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono rezultaty poszukiwań archeologicznych kopalni miedzi z późne 
epoki brązu (XIV - XIII w p.n.e.) zlokalizowanych na terenach wschodniej Ukrainy (region 
Doniecka). W prehistorycznych kopalniach odkrywkowych i podziemnych piaskowca 
miedzionośnego znaleziono narzędzia górnicze i określono prawdopodobne technologie 
wydobywania i wzbogacania rud miedzi w rejonie wschodniej Ukrainy w okresie epoki 
późnego brązu. 

Recenzent: dr inż. Jerzy Kicki 
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rappH r. JIHTBHHCKHH 
j ! IoH6accKHft ropHo-Merannyp rHHecKHf i HHCTHTyr, AnneBCK, YKpaHHa 

MeTOAHKa peTpocneKTHBHoro aHajiH3a h KpHTepHH oueHKH 
o 

TeXHHHeCKOrO ypOBHH ropHOH TeXHHKH 

KjTiOHeBbie c j iOBa 

MemodoJioau - aopucm mexHUKa - pempocneKmuenuu ancuiia - mexHUHecKuu ypoeeub -
Kpumepuu oifeHKU - mendeHifuu paseumm - npoxodHecKue KOMÓauubi 

Pe(J)epaT 

PaCCMOTpCHBI o 6 m H e BOnpOCbl MCTO^lOJIOrHH OUCHKH TeXHHHeCKOrO ypOBH^ ropHOH 
TEXHHKH. 0 6 O C H O B A H O 4'OPMHPOBAHHE H a 6 o p a OCHOBHI>IX TEXHHMECKHX n o K a s a r e j i e H . Ha 
ocHOBe TeopHH no/io6MH h pasisiepHocreH c4)opMMpoBaHbi noKasarejin ropnoH TexHHKH, 
OTBenaiomHe npHHunny HHBapHaHTHOCTH npH HSMeHCHHH MacuiraGa, Plsjio^ena MeToĵ HKa 
pcTpocneKTHBHoro aHaj iHsa H3MeHeHHH OTHOCHTejibHbix noKaaaTej ie i i h n p e j m o m o H HOBbiw 
o 6 o 6 m e H H b I H KpHTepHH 34)(J)eKTHBHOCTH TOpHOH TeXHHKH, yHHTblBaiOIUHH H3MeHeHHe 
npOH3BOOTTeJIbHOCTH HpH paSHOH npOHHOCTH HOpOi^. BbinOJTHeH aHaJIHS TeHJieHUHH paSBHTHH 
pOTOpHbIX KOMSaHHOB ITyTCM cpaBHeHHH HX 0 6 0 6 m e H H 0 r 0 KpHTepHH 3i|)(j)eKTHBH0CTH. 

1. o MeTOAOJIOFHH OUeHKH TeXHHHeCKOrO ypOBHH TeXHHKH 

C nepex0;i0M na Sonbuine rjiyÓHHbi ropHO-reojiorHHecKHe ycjioBHS pa3pa6oTKH yrojTbHbix 
njiacTOB cymecTBeHHO yxy^iiiafOTCH, HTO ocoGenno xapaKTepHO jijir uiaxT /toneuKoro 
5 a c c e H H a [1] . B ycjiOBH5ix KpHSHCHoro cocTOHHHii ropHOH npoMbimjieHHOCTH, K o r ^ a 
npHHiiTHe pemeHHH o n p n o S p e T e H H H HJTH npoeKTwpoBaHHH HOBOH r o p n o H TexHHKH 
conpoBO^AacTC^ noBbimcHHbiM pncKOM, ocoGcHnyio aKryajibHOCTb npHoópeTaer 
BOSMOmnOCTb 06l.eKTHBH0H OI],eHKH ee TeXHHHeCKOrO ypOBHil. 

J X m n p o B e z t e H H ^ cpaBHHTej ibHOH o u e H K H ypoBHJi T e x H H M e c K o r o r o p H O H TexHHKH 

n e o 6 x o ^ H M O H c n 0 J i b 3 0 B a T b KOMnjieKC n o K a a a T e j i e H , n 0 3 B 0 J i » K ) m H x c o n o c T a B H T b e e 

3(J)4)eKTHBHOCTb uo pasjTHHHbiM xapaKTepHCTHKaM. KaK npaBHJ io , Ka)KMaH r o p n a ^ MauiHHa 

COnpOBO)KXiaeTCH SoJlblUHM H a 6 0 p 0 M TeXHHHeCKHX AaHHbIX, KOTOpbie MO^HO p a 3 6 H T b Ha 

HecKOJibKo r p y n n : 
- r e o M e r p H ^ e c K H e n a p a M e r p b i (B TOM HHCJie r a S a p H T H b i e p a s M e p b i ) r o p H O H MauiHHbi H OT^e-

j ibHbix e e 3 j i eMeHT0B; 

- HOKASATEJIH y c j i O B H H NPHMENEHH» T e x H H K H (ROPHO-REOJIORHHECKHE H ROPHOTEXHHHECKHE 

AaHHbie); 
- 3Hepro-MexaHHHecKHe napaMCTpbi (THH a n e p r H H , ycTaHOBJieHHaH MOUIHOCTB ; iBHraTejieH 

Ha HCNOJIHHTEJIBHOM o p r a n e , Ha n o r p y s K e , ^BH^HTEJIE , kujx, H t.ji.,); 
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n o K a s a r e j i M T e x H H ^ e c K O H H S K c n j i y a T a u H O H H O H np0H3B0AHTe j i i >H0CTH, H a ^ e ^ H o c T Ł , 

K034)Cf)HUHeHT rOTOBHOCTH, 
- T e x H 0 H e c K P i e n a p a M e i p t i o T A e j i b H t i K cHCTeM h y c j i o B H H S K c n j i y a T a u H u ; 

- Tpe6oBaHH)i 5e3onacHocTH, KOMcf)0pTH0CTH, oxpaHM Tpy^a ; 
- TeXHHK0-3K0H0MHHeCKHe ZŁaHHLie (CTOHMOCTb, OKynaeMOCTb, peMOHTOnpHrO^IHOCTB H n p . ) ; 

YHHTbiBaH He^ocraTOHHO nocTOBepHbm xapaKTep, JIM5O OTcyTCTBiie HeK0T0pbix ncxoAHbix 
TexHiiHecKPix ;[iaHHbix B ^ocrynnoH jim anajiHsa TCKyrnen HH(})opMauHH, ^ejiaTejitno Btr6paTi> 
TaKHe H x KOMGHHauHH, HTO6HI OHH 0XBaTbiBajTH KaK M O ^ H O 6 o i [ e e CTa6HJibHbie u p a c -

npocTpaHeHHLie noKasaTCJ iH. SaMCTHM, hto n e c j i e / Ł y e r n e p e o u e H H B a T B ^loCTOBepHOCTb 
npHBOOTMi>IX paSJTOTHBIMH 4 i H p M a M H ; iaHHbIX , nOCKOJIBKy 3AeCb MO}KeT 6b ITb KaK HX 

H C O c o s H a H H o e HCKa)KeHHe (nanpMMep, Kor^a MauiHHa e m e HC s a n y m e n a B c e p n i o ) , raK 
H BnOJTHe C03HaTeJIbHaii ;i.e3HH(|)0pMaUH ,̂ JlHKTyeMaH TpeSoBaHHHMH peKJiaMBI, KOHKypCHTHOH 
5 o p b 6 o H 3a pblHOK H np . O^aKO, HeCMOTpH Ha BOSMO^HblH pasSpOC AaHHbIX, MO:^HO 

n o j i a r a T b , HTO B CBOCH coBOKynHOCTH 3TH H C H s S e ^ H b i e neTonnocTH npn CTaTHCTHHecKOH 

o 6 p a 6 o T K e 6yAyT B3aHMH0 K O M n e H C H p o B a H b i H HC noMeiua ioT nojiyHHTb s n o j i n e p e a j i b H o e 

NPE^CTABJIEHME o TEH;IEHUHHX n 3AK0H0MEPH0CTHX PA3BHTHH ROPHOH TĆXHHKH H TEXH0JI0RHH. 

K TexHHqecKHM jiaHHbiM, n a u i e B c e r o npHBOitiiMbiM B TexHHHecKHX xapaKTepHCTHKax 
r o p H o i ł TexHHKH, MO}KHO OTHecTH (B CKo6Kax yKasaHbi o6o3HaHeHHJi pasMepHOCTH 1 -zuiHHa; t 
- B p e M H ; m - Macca; P - CHJia, [m^^I/Ą): 
- A - ra6apHTHbie pasMepbi (aJiHHa, mnpHHa, Bbicora, M) [/]; 

y - y c j i O B H b i H oó-bCM, K O T o p b i e s a H H M a e r M a i i i M H a B B b i p a 6 o T K e 
r 3 

M - o5maH Macca Aannoro oópasua TEXHHKH, (T) [ M ] ~ [ / ] ; 
2 2 

ml It \ ł i h - N - MOMHOCTB CYMMAPNAN Nc H paóonero oprana Np (KBT) -

- n ~ npOH3BOOTTeJlbHOCTb B eAHHHUaX rOTOBOH npO/iyKUHH 3a ejlHHHIiy BpeMCHM 

( n a o p H M e p , M 3 / M H H , T / ^ac ; h t.jx. 

r i p H yKasaHHH p a s M e p n o c T H KaKoro-JTH6o noKasaTej i^ npHBe^eHa oueHKa e r o 
nponopuHOHaj ibHocTH reoMcrpHHecKHM pasMepHocr^M c ue j i b io y n e r a h z ta j ibHenniero 
HCKJiFOHCHHH «MacnjTaÓHOFO» 3(J)4)eKTa. Uoji «MacmTa6HbiM» 34)ijDeKTOM noHHMaerci i 
M3MeHeHHe HMCJICHMOH BCJiHHHHbi noKasaTejiJi MauiHHbi npn nponopuHonajibHOM H3MeHeHHH 
ee pasMepoB. TaK, nanpHMep, Macca M, KOTopâ i npH nsMCHCHHH MacuiTaSa nsMCiweTCH 
nponopuHOHajibHO [Ml-^i bH r^e h - nocTOflHHbiii Koa ĴiĴ HuneHT, a MomnocTb N paGonero 
oprana ropHoii MaiiiHHbi, nponopunoHajibHa (c HeKOTopbiM nocTOiiHHbiM K034)4)HUHeHT0M a) 

A H ^ ] , RIOATOMY OAHHM H3 Ba>KHeHmHx rpeGoBaHHH K pesyjibTaraBHbiM noKasarenHM 
npH OUCHKC TeXHHHeCKOrO ypOBH^ MaUIHHbl HBJIHCTCH HX nOCTOHHCTBO (HHBapHaHTHOCTb) npH 
HSMeHCHHH MacuiTaGa (reoMeTpHHecKHX paaMepoB) MauiHHbi. 

CJIEZIYET o6paTHTb BHHMaHHC n a TO, HTO B yKasaHHbie ^aHHbie, xapaKTepH3yK)mHe r o p n y i o 
T e X H H K y , He BKJI iOHeHbl HHCTO 3 K 0 H 0 M H H e C K H e HOKasaTCJIM (CTOHMOCTb, 3 a T p a T b I Ha p e M O H T 

H BOccTaHOBJieHMC, OKYNACMOCTB H APO- ^ T O c/iejiaHO BOBCC HC NOTOMY, HTO HMH a ^ e c b 
n p e n e G p e r j i H . TAKAJI n o s H U H i i B ^ a n n o M HCCJie^OBAHMH HEj incTCH B b i n y ^ ^ e n n o H , n o c K O J i b K y 

B pblHOHHOH 3K0H0MHKe 3TH ^̂ aHHblC OTHOCHTCH CKOpCC BCerO K KOMMepHCCKOH TaHHe 4)HpM. 
Bojiee Toro, HeKOTopbie H3 TexHHHecKHX ziaHHbix TaK^e M O H H O HRorzta nocTaBHTb noA 
coMHCHHe, nocKOJibKy non. BJiH^HHeM pbiHOHHOH KOHKypenuHH B peKJiaMHbix n p o c n e K T a x HJTH 

OnMCaHHHX KOHCTpyKUHH OHH OpUBOA ĴTC^ HC BnOJlHC 05-beKTMBH0. 
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2. O o p M H p o B a H H e H a ó o p a n o K a a a x e j i e i i /IJIH OUCHKH 3(t)4)eKTHBH0CTH r o p H o i i r e x H H K H 

H 3 COBOKYIIHOCTH HAH6OJIEE AOCTOBEPHBIX jiciHHhix UEJIECOOSPASHO NOJIYNHTB HCKOTOPUE 

noKasaxej iH, Koxopb ie YCJIOBHO M O ^ H O HCNOJIBSOBATB jx^^ CPABHHTEJIBHOH OUCHKH pa3HBix 
o S p a s u o B XEXHHKH. L l ,e j iec005pa3H0 (a 3TO B c e r ^ A BO3MO>KHO) jjjin eOTHooópasH^ xaK 
c4)OpMHpOBaXb 3TH HOKasaxejlM, HTo6bI OHH npH CBOCM BOSpaCXaHHH yKa3bIBaJIH Ha 
noBbimeHHe xexHHHecKHX KanecxB r o p n o H XCXHHKH. HHMMH cjiOBaMH, Kor/ ia nepBan 
np0H3B0OTaH ox BbiSpaHHoro pesyjibxaxHBHoro noKaaaxejiJi n o B p e M e n n n o j i o ^ H x e j i b H a , 3xo 
o x p a ^ a e x n o J i o ^ H x e j i b H y i o xen^ieHUHK). K p o M e x o r o , KaK 3x0 o x M e n a n o c b Bbime, HSMeneHHe 
Macuixa5a Jiio5oro burq. XCXHHKH n e ZTOJI^HO npHBOziHXb K HSMeneHHK) SHaneHHii noKasaxe j ia . 

HesaBHCHMO ox cnoco6a (J)OPMHPOBAHHFL naSop noKa3axejieH (KpHxepHes) B MHOROKPN-

xepnajibHOH 3a;iaHe AOJI^kch y/toBjiexBopHXb onpe;iejTeHHbiM xpe6oBaHHHM [2]: 
- nojiHoxa. Hcn0JTb30BaHHe Jiio6bix AononHHxejibHbix KpHxepneB He HSMenaex pesyjibxaxoB 

peuieHHH 3a;iaHH; 
- / i e K 0 M n 0 3 H p y e M 0 c x b . H a 6 o p KpHxepneB o S e c n e n H B a e x B03M0>KH0cxb PA35HEHHH CJIO^HO 

saziaHH Ha oxziejibHbie, Sojiee npocxbie nacxH. 
- HeH36bix0HH0cxb. Pa3JiHHHbie noKa3aKTejiH (KpHxepHH) ne ^OJIJKHBI YNHXBIBAXB O/IHH H XOX 

>Ke aCHCKX HOCJieACXBHH. 
- MHHHMajibHocxb. Ha6op AOJT^ch coiiep^Kaxb KaK M O ^ H O MCHbmee KOJIHHCCXBO KpHxepneB. 
- H s M e p p i M O c x b . K a m ^ b i H KpHxepHM ^ O J I ^ C H / i o n y c K a x b B 0 3 M o ^ H o c x b OUCHKH 

HHXeHCHBHOCXH X a p a K X e p H S y C M O f O HM CBOiicXBa. 

OopMHpoBaHHe H a 6 o p a KpHxepnes nosBOJi^ex BbiAejiHXb xe a c n e K X b i nocjiezicxBHH, 
KOXOpbie AOJIKHbl npHHHMaXbCH BO BHHMaHHe n p H CpaBHOHHH pa3JlHHHbIX BapHaHTOB rOpHOH 

rexHHKH[3 
rtepeHHCJiHM HCKOTOPBIE H3 3THX HOKasaxejicH, npH 3 X 0 M , YHHXBIBAN npaBHjia MHCMOHHKH, 

o6o3HaHHM m eziHHOo6pa3HO H C HcnepHbiBaromeH onpe^ejieHHocxbio, nanpHMep, nepes An/v 
= IJA^, rjxe HHHCHHMH HHixeKcaMH o x p a ^ e H cMbic j i noKa3axe j i 5 i . B e e HH>Ke n e p e H H C J i e H H b i e 

i i o K a 3 a x e j i H H H B a p H a n x H b i oxHOCHxejibHO pa3MepoB ropnoii M a m w H b i , x.e. nocxo^HHbi npn 
[i3MeHeHHH ee Macmxa6a, HXO BHAHO H3 cpaBHeHH^ HX pasMepnocxen. 

3/5 
1. Xfj^ = n/N - noKasaxejib yjiejibHOH npoHSBOOTxejibHocxH, oxHeceHHoii K ycxano-

BJieHHOH MomnocxH MamHHbi. OH xapaKTepH3yex, HacKOJibKO 3î î eKXHBH0 Hcnojibsyexca 
ycxanoBjieHHa^ Momnocxb, noKasbiBaex B onpe/iejienHOM CMbicjie 3Hepr0eMK0CXb 
NOJIYNAEMOII npOAyKUHH H HBJIHCXCJI O/IHHM H3 BancHenrnHM cpe^IH ocxajibHbix 
noKasaxe j i en . ^ C M Sojibme 3xox noKasaxejib, XCM 6o j i ee 3(|)̂ eKXHBH0 Hcnojibsyexcji 
3HeprHH JIJI^ HOJiyHeHHH KOHCHHOH npo/iyKUHH, xeM jiynme snepro-MexanHHecKa^ 
KOMOOHOBKa M a m H H b i . 

2. Xn/M = n/M - noKasaxej ib , xapaKxepHsyfomnn 34)ci)eKXHBHOCXb KOHCxpyKXopcKoro 
peiueHHH c xoHKH 3PEHH5I ee MaxepnajioeMKOcxH H oxpa^aiouiHH, KaKyio 
np0H3B0AHxejTbH0CXb Aaex KaK^an e^HHHua Maccbi MauiHHbi. ^CM Bbime 3xox noKasaxejib, 
xeM MeHbme y^eJibHan MaxepnajioeMKOcxb ropHa^ M a m n n a , XCM Bbime ee 
npoH3BOAHxejTbHOCXb, npHXOAama^cH Ha e^iHHHuy Maccbi, XCM MCHbme cne / tyex o ^ H ^ a x b 
s a x p a x Ha MaxepnaJibi npH HsroxoBjieuHH r o p n o H MamHHbi, xeM H H ^ e ee cxoMMOcxb n p n 
npoHHX paBHbix ({jaKxopax.. 

3. Xjj^ = n/V - H O K a s a x e j i b 34)cl)eKXHBHOCTH 3anoJ iHeHHi i oS-bCMa ropHoro oSopy/ioBaHHii, 
x a p a K x e p H s y i o i u H H CBOHCXBO KOMnaKXHOcxH H H c n o j i b s o B a H H H n p o c x p a H C X B e H H b i x 

pemeHHH a KOHCxpyKUHW r o p H O H MamHHbi. ^ e M Bbime 3TOX n o K a s a x e j i b , XCM Menbme 
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MaTepuajiosaTpaxbi Ha CAHHHuy npo^yKUHH ManiHHbi, TCM MCHbine sarpoMo^jtaexc^ 
BbipaöoTKa, TCM jierne MOHTHPOBAXL H oôcjiy^HBaxb MauiHHy c HOSHUHH pasMemeHH^ ee B 

BLipaöoTKe, 
3/5 

4. îv/M = ^ - noKasaxejïb aneproBoopy^enHOCXH ropnoH MauiHHbi, no neiviy MO^HO 

cyztHTb, KaKOBa y/îej ibHaii a n e p r p m B e;iHHHii:e Maccb i , nacKOJibKO «aKXHBHO» B KOHC-

XPYKIIHH H c n o j i b s o B a n a KayK^^ñ e ^ n n u a Maccb i . KOCBCHHO B 3XOM noKaaare j ie 

O T p a ^ a e x c j ï Hcnoj ïbsoBaHHe HOBWX nporpeccHBHbix H BbicoKonpoHHbix Maxepna j ioB B M a -

inHHe, ee cHJioBaiE côajïaHCHpoBaHHocxb, npnGjiH^enne npHBo^a K paöoHHM opranaM, 
3K0H0MHJÎ Ha x p a H C M H C C H ^ H pe^^yKTopax H 

3/5 
5. X-AT/i/ = Â  /V - n o K a s a x e j î b Hcno j i b soBaHH i i 06 'beMa Ma ïuHHb i OT^ p a s M e m e n n í í MOHIHOCXH, 

OH orieHHBaex 3(J)(J)eKXHBH0cxb n p o c x p a n c x B e H H o r o KOHCxpyKxopcKoro p e m e H H s , ee 
KOMnaKTHOCTb H 3 H e p r o B o o p y ^ e H H O c x b e^HHHUbi 3 a H H M a e M o r o o ö t e M a , KOCBeHHbiM 

o ö p a s o M nosBOJTHex oaeHHXb npo6jieMbi x e n j i o B o r o öa j i aHca ropHon ManiHHbi H t.ji. 

6. Xm/v = - noKasaxejib cocpeAOxoHeHHiî Maccbi B COTHHUC oô-bCMa r o p n o H MauiHHbi 
( c B o e o ö p a s H b i H n o K a s a x e j i b n j i o x H o c x H KOHCxpyKUHH ManiHHbi), ^aex o a e H K y 

COOTHOmeHHH 3KCTeHCHBHbIX XapaKXepHCTHK Ma iHHHbl H nOSBOJÏiieT CyflHXb 0 KOM-

naKTHOCTH KOHCXpyKTOpCKHX pemCHHH, HTO Ba^CHO JXJl^ r o p H b l X BbipaÖOTOK, r ^ e BO 

MHorHX cjiy^aHX 3KCTeHCHBHbie napaMexpb i r o p n o í í MauiHHbi BbicxynaioT KaK 
JlHMHXHpyiOlUHH (j)aKTOp. 
EojIblUHHCXBO H3 3THX HOKasaxej ieH M o r y x Bbl^HCJIÎÏTbCfl He0i lH03HaHH05 nOCKOJIbKy nojx 

K a ^ Ä b i M HX BXO^ÍÍHÍHX n a p a M e x p o B M o r y x no í ípa3yMeBaxbc>í p a s H b i e S H a n e n u ^ ( n a n p H M e p , 

npOH3BOOTTejIbHOCXb MO^ e X 6bIXb MaKCHMaJ IbHOH H MHHHMaJIbHOH, M O m H O C X b MO^eX ÖblXb 
o 6 m e ñ HjiH xojibKO Hcnoj iHHxej ibHoro o p r a n a H X .^ . ) . no3xoMy B K a ^ ^ o M ox^iejibHOM c j i y q a e 
6Y ; ieT K O H K p e x n 3 H p o B a H 0 , S H a n e n H e K a K o r o noKasaxej i i i HMeexci i B BNZIY. 

3. OÖOÖmeHHblH KpHTepHH 3(J)(|)eKTHBH0CTH FOpHOH TCXHHKH Ao 

OmsiKO BbiöpaHHbie napaMexpbi (noKasaxejiH) ^a^e B xaKOM ycenenHOM BH;ie nepecnyp 
MHoroHHCJieHHbï H no3xoMy ne coBceM yAOÔHbi jm^ cy^/íenH^i o KOHCxpyKUHH ropnoH 
ManiHHbi B ue j ioM. n03T0My MO^HO noiTbixaxbCK co3Aaxb o5o6meHHBiH KpHxepHH Kanecxsa 
ropHOH MaUIHHH, KOXOpblH nOSBOJIHJÏ 6bl npOH3BeCXH «CBepXKy» (oG-beZlHHeHHe) OCHOBHblX 
xexHHHecKHX ^aHHbix, xapaKxepH3yK)mHX xy HJIH HHyio KOHKpexnyio KOHCxpyKumo. 3xo 
nosBOJiHJio 6bi cpaBHHBaxb pasjiHHHbie ropHbie MauiHHbi o ^ o r o n xoro ^e npe^HasHaneHUii, 
necMOxpH Ha SoJibmue HX pasjiHHHK. 

TaKHM o6o6meHHbiM KpnxepneM MO^ex öbixb npocxenmajî KOMÖHnauHH ocHOBHbix 
xexHOTecKHX ^aHHbix B Bvijio cjieiiyfomero CHMnjieKca: 

n 
M« N^ 

A o = — ^ (3.1) 

rjxQ a H Ç> - HCKOxopbie nocxo^HHbie BejiHHHHbi, Koxopbie c j i e ^ y e x Bbiôpaxb, hcxo^h h3 
xpeôoBaHHJï He3aBHCHM0CTH cHMnJieKca OT M a c m x a ß H o r o (J)aKxopa. nocKOJibKy Km.jihm H3 

BXO n̂mHX B CHMHJieKC COMHO^HXejlb HpOnOpUHOHaJTeH [L ], TO XUIH BbinOJIHeHH^ 
c4)opMyjTHpoBaHHoro TpeöoBaHPW HHBapHaHXHOCxH noKasaxej iK oxHOCHxejibHO M a c m x a ô a 
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cjieztyex nojio^HTb npoHCTexaiomee h3 nojiOKeHHH xeopHM no^oSnii m p a s M e p n o c r e H 
paBCHCTBO a = p = 0 . 3 , H OKOHHaxejibHO o 6 o 6 m e H H b i H KpHxepHii Gy^ex HMexb bh;i: 

0 6 o 6 m e H H b I H KpHXepHH 3(j)(j)eKTHBH0CTH Aq XapaKTepHSyCT, UeHOH KaKHX 3axpax 3HeprHH 
H Maxepna j ioeMKOcxH / tocxHraexcH KOHeHHbiH pe3yjTbxax, o x p a ^ e H H b m B NPOHSBOZIH-

xe j ibHocxH MamHHbi, x.e. a e j i b , pa^H K o x o p o i i ona cos^ana. KocBeHHbiM oGpasoM 
3HaMeHaxe;ib oxpa^aex B03M0>KHyK) CXOHMOCXB MamHHbi, X.K. BKJiiOHaex B c e S n HHxeHCHBHbiH 
(MoiuHOCXb N) H 3KCxeHCHBHbiH (Macca M) napaMexpbi. Hqm Bbime o6o6meHHbiH KpnxepHH, 
xeM 3K0H0MHHHee MauiHHa, xeM ona KOMnaKXHee, a ee KOHcxpyKUHa Gonee coBepmeHHa. 

HxoGbi 3X0X o 6 o 6 m e H H b i H KpMxepHH 6bijT HanojiHCH 6ojiee AOcxoBepHbiM coziep^anneM, 
cjie^yex BxoiiJimHH B nero napaMexp IT (np0H3B0OTxejibH0CXb) yKaabiBaxb sapanee 
3aAaHHbiX OOTHaKOBblX yCJTOBHH paSoXbl CpaBHHBaeMblX KOHCXpyKUHH ropHOH XeXHHKH. 
OooxoMy npHxoflHxcH npH npoBe^enHH Hccjie^iOBaHHH xmaxe j ibHO B b i S n p a x b XHH ropnux 
MamHH no uejiesoMy Ha3HaHeHHio, Kor^a np0H3B0;iHxejibH0CTb Bbipa^acxcH O^IHOH H XOH >Ke 
pa3MepH0cxbro H xpaKxyexcH B OAHHaKOBbix noHHXHHx. HaiiO, n a n p H M e p , c ocxopo^Hocxbio 
H AOnOJIHHXeJlbHblMH oGoCHOBaHHHMH npOBOOTTb CpaBHCHHe no XaKOMy oSoSmeHHOMy 
KpHxepmo B pHfle cjiynaeB po;icxBeHHbix r o p H b i x M a m n n (KOMGaiłHbi c norpysonnbiMH 
MamHHaMH HJIH C 5 y p 0 B 0 H XCXBHROH), nycxb ^a^e HX npoHSBOAHxejibnocxb HSMep^iexc^ 
OOTHaKOBbiMH pa3MepHocxaMH (HanpHMep , M /MHH) . 

KpoMe xoro, HSBCCXHO, HXO NPOH3BOAHXEJIBHOCXB ropnoii MamHHbi, BSAHMOIIEHCTBYIOMEII 

c r o p H b i M MaccHBOM, B 6OJIBMHHCXBE c j i y n a e B cymecxBOHHO SABHCHX o x CBOHCXB MaccHBa, 
B HACXHOCXH, OX NPOHHOCXH c j i a r a i o m H X ero NOPOJI. OCOGCHHO 3XO KacaexcH XCXHHKH, B KO-

TopoH rJiaBHbiM pa6oMHM n p o u e c c o M ^iBjinexcii p a 3 p y m e H H e r o p H o i i Maccbi . l l o s x o M y 
He06x0AHM0 YHHXBIBAXB 3X0 o6cT05iTe;IBCXBO npH no^cxanoBKe NPOMSBOOTXEJIBHOCXH B O 6 -

oSmennbiii KpHxepHH H ^pyrne noKa3axejiH, co^epiKamne np0H3B0AHxejibH0cxb 77. 

4. B J I H H H H C npoHHOCTH Ha np0H3B0AHTejibH0CTb paspyuiaromero oprana ropHoił 
M a i U H H b l 

H o c K O J i b K y n p o H S B O O T T e j i b H o c x b r o p n o H M a m H H b i c y m e c x B e H H o 3 a B H C H T o x n p o n n o c x H 

r o p n o H n o p o ^ b i , x o 6e3 y n e x a 3 x o r o o 6 c x o H x e J i b c x B a 3 ( J ) i } ) e K X H B H O c x b M a m n H , C B H 3 a H H b i x 

c p a 3 p y m e H H e M r o p n o H Maccbi BMCOKOH n p o H H o c x H , Bcer^ a 6 y ; i e x Menbme, HCM n p H p a G o x e 

n o c j ia5biM o o p o ^ a M . H x o 6 b i B b i n o j i H H X b ycjiOBHe o S - b C K X H B H o r o B b i p a B H H B a n H i i n o K a a a x e j i e n , 
B K o x o p b i e BXOOTX n p o H 3 B 0 O T x e j i b H 0 c x b , m^ M a m H H c p a 3 p y m a K ) m H M p a G o H H M o p r a n o M 

( n a n p H M e p , jjji^ r o p n o n p o x o z i H e c K H X K 0 M 5 a H H 0 B ) c j i e ; i y e x n p 0 H 3 B 0 A H x e j i b n 0 C T b « n p H B e c x H » 

K o^noii H XOH Hce n p o H H O C X H p a 3 p y m a e M b i x n o p o ^ i . YnnxbiBa^ oxcyxcxBHe oSmenpnnHxoii 
x e o p H H p a 3 p y m e H H H r o p H b i x n o p o A , x a K y i o s a g a n y c j i e ^ e x oxnecxH C K o p e e K p a s p n / i y 

H e x p H B H a j I b H b l X H JXO CHX H O p ^ O J l ^ H b l M 0 6 p a 3 0 M H e p e m e H H b l X . n O C K O J l b K y B Ka^CAOM 

K O H K p e x H O M c j i y ^ a e B n p 0 H 3 B 0 f l H x e j i b H 0 C X b c j i e ^ y e x BHCCXH K o p p e K x n p y i o m y K ) n o n p a s K y n a 

n p o H H O c x b r o p H b i x n o p o a , n a M H 6 b i J i H n p o a n a j i H S H p O B a H b i z t a n n b i e npaKXHKH, oxpa^Kennbie 
B n o p M a x H e A H H H M H b i x p a c u e H K a x jm^ r o p n b i x KOMÓAIIHOB, 6 y p H J i b H b i x M a m H H H CBepji. 
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JIhtbhhckhh r . r , : McTOjiHKa perpocneKTHBHoro anajiHsa... 
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3KcnjiyaTamioH]iaR np0i{iB0;iifTtnLH0CTb K0M6ailM0B iiaÔHpaTejibHoro ÂHCTBIIH, MS/MKH 

Fig. 4.1. The actual output of heading machines depending on the rigidity of rock upon 
Prof. Protodjakonow 

OSpaSoTKOH AaHHbix niiH K0M6aHH0B H36MpaTejibHoro /leficTBHH nojiyneHa saBHCHMOCTb 
HX aKcnjiyaxauHOHHOH npoHSBOOTTejibHOCTH or snaMeHHii KpenocxH nopo;i no 
npoTOAbHKOHOBy (pHC. 4.1), Koxopa^ jiHHeHHO c B H s a n a c conpoxHBJieHHCM nopoiz 
pa3pymeHHK). Ms rpa4)HKa cjie/tyex, HTO OpoHSBOziHxejibHocxb KOMSaHHOB yMenbiuaexc^i no 
c x e n e H H O M y aaKony no M e p e B o s p a c x a H H H Kpenocxn ropHbix nopoji. TaKoro ^ e xapaKxepa 
AABHCHMOCTH 6brjin nojiyneHLi H jinn K0M6aHH0B poxopnoro rnna. O ^ A K O , KaK BH^HO H3 pnc. 
2, 3xa 3aBHCHM0CTb He xaK HBHo BbipajKena H pa36poc ;iaHHbix iHaHHxejibHO Sonbiue. TaKoii 
pa36pOC MO>KHO oSl^HCHHTb TCM, HTO npH OOJiyMeHHH rpa{j)HKOB 6biJTH HCn0JIb30BaHbI ^^aHHbie 

no MHOFHM KONlSaHHaM paSJIH^HMX KOHCXpyKUHH, KOXOpbie paOOXaJIH B paSJIMHHblX yCJlBOHilX, 

a B HCKOxopbix c j i y n a n x - xo j ibKO ; i aHHbie xexHHMecKHX x a p a K x e p n c T H K K0M6aHH0B. n03T0My 
n p i i H c n 0 J i b 3 0 B a H H H np0H3B0OTxejTbH0CXM B noKaaaxejiHX o u e n K H xexHHnecKoro ypoBHH 

xexHi iKH cjieziyex H c n o j i b s o B a x b pasHoro xnna KoppeKXHpoBKH z ĵik K0M6aHH0B 

H36HpaxejibHoro jxePicTBun h poxopubix. 

5. OxHOCHTej ibHLie n o K a s a x e j i H K a n e c x B a t cxhhkh 

LIEJÎB MexoOTKH OUCHKH ziaHHbix o napaiviexpax KOM^anna COCXOHX B onpeziejienHH Mecxa 
KOMÔaHHa oxHOCHxejibHO B c e n c o B O K y n H o c x H c y u i e c x B y i o i u H X K o n c x p y K U H H . n o 3 x o M y Ha 
nepBOM axane Hccjie/iOBaHHH npoBe^en c6op Bcex ^auHbix n o ^ocxynHbiM HcxoHHHKaM 
(KHHPH, cnpaBOHHHKH, /iHCcepxauHH, HHxepnex H X.A.) O napaMexpax KOMÔAHHOB. Jlnsi 
KA}K;IORO H3 XHHOB KOMÔAHHA BBIHHCJIHJIMCB HX YAEJTBHBIE NOKA3ATEJIH (k=^l,2...n), M E n -
HHCJTO y/iejibHbix noKaaaxejieH. KA)K>Q[biił H3 noKasaxejien npe/icxaBJi^ex CO6OH pasMepnyro 
BejiHHHHy, M 3aBHCHX ox xoro HJTH HHoro Bbiôopa pa3MepH0CTeH Bxo^iauiHx B noKasaxejieH 
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napaMerpoB KOMÓAHHA, HTO NPEACTASJIIIET CO6OH 5ojTbmoe HEYIT06CTB0, NOCKOJIBKY Ka^^BIH 
peayjibTaTHBHbiH ooKasaTCJib MO»:eT K0Jie5aTbCii BecBMa seaHHTej ibHO, a ero a a n n c b c yneToivi 
pa3MepH0CTH He oGjia/iaeT Harji>iAHOCTLK). 

0,5 

0.8 

X 

i 

0.1 

10 

SaBMCMMOCTb npOM3BOAMTe/lbHOCTM H pOTOpHblX KOM6aMHOB OT HpOMHOCTM HOpOA 

R̂  = 0.0621 

30 50 70 90 

ripoMHOCTb nopoA, MHa 
110 130 

Fig. 5.1. The actual output of moles depending on the strength of rock 

N 0 3 T 0 M Y c j i e a y c T nepeiiTH OT p a 3 M e p H b i x p e a y j i b T a T H B H b i x n o K a s a T e j i e n K OTHO-

CHTejibHbiM B S e s p a s M e p H O H (j)opMe. /^JIH 3Toro H A W E M ocpexiHeHHbiH n o BCCH Bb i6opKe H3 

r e H e p a j i b H O H c o B O K y n H O C T H n o K a a a T e j i b n o 4 J o p M y j i e : 
n 

(5.1) 
i=l 

Torz(a Ka>KAbiM k-TbiH oTHocHxejibHbm noKasaTejib MOHCHO BbiHHCjiHTb no 4JopMyjie c HC-

nonb30BaHHeM (5.3): 

A k - A j X , (5.2) 

TaKHM 0 6 p a 3 0 M , OXHOCHTEJIBHBIH n o K a s a T e j i b A ^ nosBOJiiieT cy;IHTI> o TOM, KaKoe MCCTO 

OTHocHTeJibHO reHcpajibHOH coBOKynnocTH KOMSannoB aanHMaex iŁannaH KOHKpeTHan 

KOHCTpyKUHH. 
n 

A (5.3) 
i=l 

TAKHM o6pa30M, OTHOCHTEJIBHBIH NOKA3ATEJIB A ^ HOSBOJIHCT CY^IHTB o TOM, KaKoe MECTO 

OTHOCHTejTbHO reHepaJibHOH coBOKynnocTH KOMÓauHOB 3aHHMaeT Aannan KOHKpeTHa^ 

KOHCTpyKUHH. 
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JTHTBHHCKHH T. T.: McTo^HKa pexpocneKTHBHoro anajiHaa... 

HTOÖH cyOTTt o TOM, KaK H3MeHJîK)TCiï oT^tejiLHbie HanpasjieHHiï r o p n o H TCXHHKH BO 

BpeMCHH, T.e. noJiyHHTb NPEXTCTABJIEHHE o pCTpocneKTHBHbix TeHitCHUHHX ee pasBHTKH, 
NEOÔXOAHMO pacHJicHHTb (noflpaa/iejïHTb) BCK) HMCîoinyroca coBOKynnocTb ^aHHtix no 
BpeMCHH, a saTCM c p a B H H T b HOJIYHEHHŁIE noKaaaxejiH M C J K ^ CO6OH. ILOCKOJILKY NPHBO^HMbie 

ziaHHbie He Bcerzca co/iep^caT HH(J)0pMau.Hî0 o BpeMCHH nanajia BbinycKa TOH HJTH HHOH 

KOHCTpyKUHH HJIH CC MO;iHÍ¡)HKaiíHH, npHHIJIOCB HOHTH Ha HCKOTOpOC BbIHy}KAeHH0e 
orpyöJicHHe pcTpocneKTHBHoro anaJTHsa pasBHTH« TexHHKH. 3TO ynpomcHHe CBCJTOCB K TOMy, 
HTO BMCCTO TOHHOFO yKasaHRH HCXO/IHOH ^aTbl paspaÖOTKH HJIH nO^BJICHHH KOHKpCTHOH 
MaUIHHH, yKa3bIBaJTCH BpeMCHHOH 0Tpe30K ( n e p H O A ) npOTH^eHHOCTbK) B 20 JICT, KOrjia 3Ta 
KOHCTpyKUHH CTBJia HSBccTHa. TaKHx nepH0j[0B 6biJio Bbi;iejieHo HCTbipe: 1920-1940; 1940-
1960; 1960-1980; 1980-2000 rr. 

Bo3HHKaeT Bonpoc: NOHCMY 6suia BbiÖpana xaKa î ^nHTCJibHocTb KajK/ioro nepnoAa? OTBCT 

Ha 3 T 0 T Bonpoc SAKJIIOHAERCH B TOM, HTO paaÔHBKa na NEPNO^ŁI - 3TO, B HSBCCTHOM CMBICJIE, 

/îHCKpeTH3aaH;ï 0Tpe3Ka BPEMCHH, Ha KOTOPOM Mbi HsynaeM O6PA3M>I TCXHHKH H, n03T0My, 
JllOÖOH Bbïôop HÖCHT yCJIOBHO-MCTO/ÍHHECKHH XapaKTCp. PASMCP Uiara ZiHCKpeTH3aUHH 
3aBHCHT OT KOJIMHCCTBa HOnajiaiOmHX B Ka^AŁIH nepHOÍl OÖpaSUOB TCXHHKH, a TaK^E OT 

TOHHOCTH aHajiH3HpyeMoro pe3yjibTaTHBHoro noKaaaTCJiH. n03T0My HHKaKHx anpHopHbix 
orpaHMHeHMM Ha Bbioop mara ^HCKPETHSAUHH BPEMCHH ne cymecTBycT, oojiee TOFO, 

MCTOIÏHKOH ÄONYCKAETCH BOSMO^HOCTB Bbiôopa pasjiHHHbix no OTHTCJIBHOCTH NEPNO^OB, na 
KOTopbie pasÖHTa speMennas uiKajia. 

npHH^TOe HaMH pasÖHCHHe yZtOÔHO TCM, HTO nepHOÄ ÄnHTejILHOCTbK) 20 JÏCT npHMCpHO 
COOTBCTCTByCT CKpblTOMy (jiaTeHTHOMy) nepHO^iy CMCHbl npHHIXHHHaJlbHblX XapaKTCpHCTHK 
FOpHblX MaiDHH H OÖOpy^OBaHHil, HOHBJieHHJÏ HOBbïX 06pa3U0B TCXHHKH. TaK, HCpHÔ Ï 1920-
1940 FF. (HanajTO MexaHHsaiíHH) xapaKTepHsycTCs npeoôJiaziaHHeM pynnoro Tpyjia H Majibix 
cpe;icTB MexaHH3auHH, noHBJicHHeM nepBbix FopHbix MamHH. BTopoH nepHoji 1940-1960 FF., 

HeCMOTpH Ha TH)Kejlbie HOCJIĈ ICTBUH BTOpofí MHpOBOH BOHHbl H BOCCTaHOBHTCJIbHOFO ncpHOJia 
ÄJIH HauieH cTpaHbi, saMenaTcjieH noHBJieHHCM ôojibuioFo KOJiHHCCTBa Mo;íH4)HKaij,HÍí ropHOH 
TexHHKH, HanpasjieHHOH Ha MexaHHsauHio OT^ejibHbix F o p n b i x n p o u e c c o B (oTÖOHKa, 
noFpysKa, TpancnopT). 3 T O T nepHO î mo^HO NASSATT nepHo^ioM MexanHsaiíHH oTítejibHbix 
FopHbix npoueccoB. IlepHO^ 1960-1980 FF. xapaKTepHsyeTCH co3ZïaHHeM KOMNJICKCOB H KOM-

ÖaHHOB pa3JIHHHOFO THna, KOF â 4)0pMHpyeTCH HanpaBJieHHC HOJIHOH M e x a H H 3 a U H H OCHOBHblX 
npoueccoB FopHOH TCXHOJIOFHH. HAKOHCU, nepHOÄ 1980-2000 rr. MO>KHO HA3BATB nepHoaoM 
Hanajia yHH4)HKAUHH Jiynmnx o6pa3UOB ropnoH TCXHHKH H nanaiia aBTOMaTHsaiíHH npoueccoB 
FOpHOH TCXHOJIOFHH. 

O o c K O J î b K y n p e ; i b i A y m H M H npeoöpasoBaHH^MH ÄJI» aHa j iHSHpycMOFO T H n a TCXHHKH 6biJiH 
ycTaHOBJTCHbi cpeOTHC OTHOCHTCJibHbie noKaaarejiH no BCCH ;i0CTynH0H BbiöopKC HS 

c y m e c T B y i o m e H F e n e p a j i b H O H COBOKYNNOCTH ;taHHOFO K J i a c c a MaiiiHH, TO n o c j i e 

H o p M H p o B a H H H 3 T 0 F 0 HOKasaTCJifl HO BCCM n c p H o ^ i a M c p a s y , Mbi n o j i y n a c M , coFJ iacHO (5.1)-
(5.3), HTO Bce noKasaTCJiH ycjioBHO ocpejiHeHHoro npe^cTaBHTejiH ^annoFO Kjiacca TCXHHKH 

Ö y ^ T paBHbl COTHHUe. TaKHM 0 6 p a 3 O M , Mbl c4)OpMHpOBaJIH COTHOOÖpaSHbm ypOBCHb 

OTCHCTa ÄJIfl H3MepeHH^ OTKJIOHCHHH HSyHaCMblX OTHOCHTCJIbHblX HOKasaTCJICH OT CpCOTCFO 

ypOBHÍÍ, KOTOpblH nOCJIC HOpMHpOBaHHJI CTaJI paBCH eXtHHHUe. 

Tenepb cjiejiyeT KaMRoro BbiiiejicHHOFO nepno^a BpeMCHH naiiTH CBOH, npncymne HM, 

aöcojiiOTHbie pe3yjibTaTHBHbie noKasaTejiH H3yHaeMbix oöpaauoB FopHbix MaiiiHH H ycpe^HHTb 
HX no AaHHOMy nepHO^ BpeMCHH, a saTCM pa3;íejiHTb na cooTBCTCTByiomHH aôconiOTHbiH 
pesyjibTaTHBHbiñ noKaaaTCJib, oömHH m^ Bcex nepno^OB. TCM caMbiM Mbi nojiynnM oucHKy 
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zlocTHrnyToro ypoBHH pasBHXHH TCXKHKH no anajiHsnpyeMOMy noKaaaxejiK) B ^lanHbin nepnoii 
B p e M C H H 

A k ( t i ) = X ^ ( t i ) A k (5.4) 

r ^ e Aj , (tj) ; Xj, (tj) - oTHOCHrejiŁHBiK H a5cojiK)THBiH pesyjiBTaTHBHbie k-noKaaaxej iH, 

ocpe^Hennbie no nepno^iy BpeMenH t/; (i = 1, 2, 3, 4). 
TAKHM O 6 P A 3 0 M , B 3TOM COCTOHT CYTB n p e a n o ^ e n n o H MCTOZIHKH pexpocneKTHBHoro 

aHajiH3a TENNEHUHH pa3BnTHji jiio6oro npoMbimjiennoro ns^^ejin^, oOpasua (B TOM HHCJIC 

ropnoH TexnHKH) no naMenenHK) BO BpeMemi oxHOCHTejibnbix pesyjibxaTHBHbix noKaaaTejien. 
VIEXO^LHKA NOSBOJIHCT NPOCJIEZTNTB NSMENENHE KA^JIORO noKaaaTCJiio B oT^EJIBHOCXH U JIARCH 

ouenKy ypoBHJi coBepmencxBa ne TOJIBKO OT^eJibno BSHTOFO o5pa3ua TCXHRKH HJIH 

n p o M b i m J i e n n o H npo^IYKUHH, no H COBOKYNNOCTH HX M0AH4)HKAUHH B SA^ANHBIH nepno^ 
BpeMenn no oTHomenmo K o6meMy ypoBmo TaKoro KJiacca npo^xyKunn (Mamnn) sa Bce BpeMH 
ero cymecTBOBannn. ^eM 5ojibme e/mHMubiaHajiH3HpyeMbin pesyjibxaTHBnbiH noKasaTejib, 
TCM Bbime KanecTBeHHbm ypoBenb TCXHUKH no 3T0MY noKaaaxejiio H naoGopoT. BA^Kno HMETB 

3 BwAy, HTO CpCAHHH OTHOCHTeiibHblH ypOBCHb paSBHTHa TeXHHKH, npHHHTblH 3a eOTHHuy, 
ilBJIHCTCH He HCM-TO SaCTblBmHM H a6cOJlK)THbIM, a nOCTOSHHO MCHHiOmHMCH B SaBHCHMOCTH 
OT nOKBJieHHH HOBblX 06pa3U0B TeXHHKH C BblCOKHMH TeXHHK0-3K0H0MHHeCKHMH 
napaMCTpaMH. 3TO HPHBOAHT K cooTBCTCTByiomeMy ysejinHenmo ocpezmennoro no BCCH 

Bbi6opKe KayKjioTO a6cojnoTHoro noKasaTeji^, HTO 3acTaBJiKeT cooTBeTCTBenno HSMenjiTbCH 
(B cTopony yMeHbrnennH) H Bce ocTaJibHbie OTHOCHTejibHbie noKa3aTejiH Tex MamHH, y KOTO-

pbix TexHHHecKMe napaMCTpbi He H3Meî HJiHCb.. 
rioCKOJIbKy MeTOflHKOH OUCHKH TeXHHHCCKOrO ypOBH« TOpHOH TCXHHKH 

iipei^CMaTpHBaeTCH o6pa5oTKa SoJibmnx MaccHBOB HH4)opMauHH o TexHHnecKHX ztaHHbix 
MHOFHX THHOB MamHH H OSOPY^IOBaHHH., TO 3;ieCb yMeCTHO npHMCHHTb H CymeCTByiOIUHe 
CTan^apTHbie cxaTHCTHHecKHe MexoAbi onpeflejieHHH snanHMocTH H npaBAono/io6HH 
nojiynaeMbix peKOMen^AUHII n BBIBOJIOB. 

NPOACMOHCTPHPYEM npHMeneHHe MCTOAHKH K o ^ O M Y H3 caMbix Gypno PA3BHBAK)mHxc>I 
B nocjieziHee BpeMH nanpaBjieHHH B ropnoM oSopy^oBanHH - K ropnonpoxo^HecKHM 
K O M S a H H a M . 

6. AnajiHS xen/ieHUHH pasBHXHH poxopHbix KOMGaiiHOB 

RIPO^eMOHCTpHpyeM npHMenenHe MCTOAHKH K OOTOMy H3 caMbix S y p H o PA3BHBAIOMHXC» B 

aocjieitnee BpeMK HanpaBJieHHH B ropHOM oSopy^OBaHHH - K r o p H o n p o x o ^ e c K H M 
=C0M6aHHaM. L i e j i b a n a J I H S a 3(|)4jeKTHHBHOCTH K O H T p y K U H H K0M6aHH0B COCTOHT B o n p e -

lejieHHH MecTa KOMSanna OTHOCHTejibno BCCH coBOKynnocTHcymecTByiomHx KoncTpyKUHH. 
.looTOMy Ha nepBOM 3Tane HccjieflOBaHHfi 6biji npoBCiieH c6op Bcex jiocTynnbix ^lannbix, B pe-
iyjibTaTe nero OTH poTopHbix KOMGannoB Bce iianHbie SMJIH CBe^ienbi B TaSjiHuy, B nepBoii 
lacTH KOxopoH noMemenbi o c H O B H b i e CBeAeHHH h3 HX xexHHHecKHX xapaKxepncxHK, a BO 

jxopoH - OTHOCHxejibHbie noKasaxejiH KaH<;ioro KOMÓaiłHa. 
Bce poxopHbie KOMSafebi pacnpe^ejienbi no rpynnaM, cooxBexcxByiomnM xoMy HJIH 

iHOMy nepHo^y pasBHXH^ ropnofł XCXHHKH. HO K A ^ ^ O H rpynne 6bijiH oupe^ejienbi /tJiK 
lamjxoro noKa3axejifl ero MaKCHMajibHoe, MHHHMajibHoe H cpe^Hee SNANEHHE no Bbi6opKe, 
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a xaKHe BbiHHCJieH K03(J)(J)HaHeHT BapnauHH. B KOHue TaSjiHuti npHBe^eHH 3TH nee SNEMENM 
ZUIK BCCH BblGopKH. H3 Ta6jlHUbI MOHCHO Cy/IHT&, KaK BO BpeMCHH HSMeHaJTHCb OTHOCHTeJIBHBie 
NOKAAAXEJTH KOMSAHHOB, HXO jiaex JTOCXAXOHHO co^ep^KaxejibHyio ocHosy jijin BLIBOAOB O na-
npaBJieHHH pasBHTH^ 3Toro BH^a ropHoii xexHHKH, 

B nepByio OHepe îb cjieztyex oxMexHxb HpesBLinaHHO miipoKHH pasGpoc Ka>KAoro H3 
noKasarejiew, nocKOJibKy Koâ Jiî ^̂ ^w^Hî  BapHauHH jioxomT r o 1,86. 3xo mo^ho oG-bJiCHHXi, 
SojitmHM pa3Hoo6pa3HeM KocxpyKUHH KOMSaHHos, cpeOT Koxopbix MHorne coiiep^ax He 
BHOJine yziaHHwe KOHCxpyKXHBHbie pemeHHH. B pnjie cjiyHaeB HHSKwe snaneHHs xoro HJIH 

HHoro noKasaxejifl Moryx 6i>ixb oG-bKcneHbi ocoSeHHOCXKMH HasHaneHH^ HJIH npHMeHeHHK 
K0M6aiiHa, HTO He snojine 0Tpa>KeH0 B CBOOTOH xa6jiHue H xpeGyex o c o 6 o r o paccMOTpeHiw. 

HanGojibiuHH HHTepec npe/icTaBjifleT H3MeHeHHe o5o6meHHoro KpHTepH5i AQ BO BpeMCHH. 
KaK BĤ lHO H3 rpac[)HKa (pHC, 3 ) , 3T0T KpHTepHH, B35ITblil B CpejIHeM n o BCeil BblSopKe, 

cymecTBeHHO B 0 3 p o c OT 0,5 B 20-40 rr. AO 1 ,2 B TeKymHH n e p H o j i B p e M e n n , T.e. 6oJ iee neM na 
1 4 0 % . 3 T O CBH^xeTejibCTByex o SAMETHOM n p o r p e c c e B pa3BHTHH p o T o p H b i x K 0 M 6 a t e 0 B , H 

BoepByK) o n e p e ^ b 3TO c j i e ; iyeT OTHecTH K cymecTBeHHOMy p o c x y HX eneproBOopy^ceHHOCTH, 
coBepmeHCTBOBaHHio OT^iejibHbix KOHCxpyKTHBHbix y3JiOB, a x a K ^ e K SoJ iee BbicoKOMy 
KanecTBy H3roTOBJieHHii. OTMCTHM, HTO Ha ;iaHHOM 3Tane HCCJIEAOBAHHII He 6biJiH y H T e n u 
Ba)KHbie (})aKTopw, BJiH^Tomne n a 34)4)eKTHBHOCTb npHMeHeHHH KOM6aHHOB, H B n e p B y i o 
o n e p e j i b - noKasaxe j iH na^e^cHOCTH, K03(}){^HUHeHT TOTOBHOCTH, Hapa6oTKa Ha OTKaa H / tp . , 
nocKOj i tKy B TexHHHecKOH xapaKxepHCTHKe K0M5aHHa TaKHX ;iaHHbix, KaK npaanjio, Hex. TeM 
He M e n e e , o 6 m e e npe^CTaBHeHHe o pa3BHTHH p o x o p H b i x K O M S a t e o B H3 pHC. 6 . 1 MOSKHO 

nojiyHHTb ( s ^ e c b He n p H B e ^ e n b i rpa4)HKH n o ocTajibHbiM noKasaxeji^iM K0M6aHH0B). 

A o 

1 , 8 

1 ,6 

1 ,4 

1.2 

1,0 

0,8 

0.6 

n 4 

0,2 

0,0 

'T' iwmm miimn' 

1920-40 1940-60 1980-2000 1960-80 
I l e p H O A t l paSBHTHH 

Y =0,5x'^®- y p a B H e H H e p e r p e c c H H , (x= l ,2 ,3 ,4 ) 
R = 0,21-flOCTCBepHQCTfc annpOKCHMaqHH 

Fig. 6.1. Variation of generalized criterion AQ rotary combines (moles) with the course of time 
AnajiHSHpyn nojiynenHbie peayjibxaxbi, mo^ho c^ejiaxb sbiBOAbi, HTO, HecMoxpn Ha 

nOCTOKHHblH pOCT 06o5meHH0r0 KpHTepHH 34)tteKTHBHOCTH y pOTOpHblX KOMSai^HOB, TCMH 
ero pocTa saMe^NIIETCH, HTO CBHAETCJIBCTBYCT o6 HcnepnaHHH pesepBOB COBEPUIEHCTBOBAHHJ? 

K O H C T p y K U H H . n03T0My 3KCTeHCHBHbIH u y T b BBCAeHHil O T ^ e J I b H U X y C O B e p O i e H C T B O B a H H H 

B KOHCTpyKUHK» K0M6afaa He Mo^ex itaTb Heo6xoAHOMro pocTa HX TexHHHecKoM 

626 



School of Underground Mining / Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2003 

3i})4)eKTPiBHOCTH. OTCio^a cjiciiyeT Ba^cHLiH BWBOfl 0 HeoGxo^HMOCTH nepexo^a na 
KanecTBeHHO HOBBIC TexHHHecKHe pemeHHH B KOHcrpyKUHH K0M6aHH0B. B nepsyK) onepe^b, 
HO HameMy MHeHmo, HX cjie^iyex o^HiiaTŁ B pemeHHH npo6jieMbi BsaHMO îeHCTBHH paapy-
maioiuHX opraHOB c MaccHBOM nopoA, B pasBHXHH HOBBIX KOHCxpyKUHH pe3U0B H mapomeK, 
npHMCHeHHH HOBblX MaTCpHaJIOB H CHOCOGOB paapymCHH^ HOpOA (ZliHHaMHHeCKHMH CTpyHMH 
BOflbl BblCOKOrO AaBJieHH^, BH6poaKTHHBHbIMH CHOCoSaMH BOS ÎCHCTBH^ HE MaCCHB H JXp,). 

JlHTepaxypa 

1] Garry G. Litvinsky. Problem eksplyatacji cienkich pokladow w ukraińskich kopalniach węgla 
kamiennego Zagłębia Donieckiego. Proceedings of the school of Underground Mining 2002. In-
temadonal Mining Fomm. Polish-Ukrainian Fomm. Polish Academy of Science. Cracow: Nauka-
Technika, 2002. Pp. 347-363. 
Keeney R.L., Raifia H, Decisions with Multiple Objectives: Preference and Value Tradeoffs. -
New York, 1976, "John Willey". 
Fai^x M.F. npHHSTHe p e m e u H H npH MHOPHX xpHxepHiix. - M.: SnaHHe, 1979. - 64 c. 

The method of retrospective analysis and criterias of an estimation 
of a technological level of a mining technique 

Abstract 

The general problems of the methodology of an estimation of a technological level of a 
mining technique are reviewed. Forming a set of the basic engineering indexs is justified. On 
the basis of the theory of a similarity and dimensions the indexs of a mining techniques which 
adequate a principle of invariancy at warping are formed. The method of application of retro-
spective analysis of variation of relative indexs is explained and the new generalized criterion 
of effectiveness a of mining techniques which are taking into account variation of output at 
different hardness of rocks is proposed. The analysis of the tendencies of progressing of rotary 
roadheaders (moles) is carried out by matching their generalized criterion of effectiveness. 

Recenzent: dr inż, Waldemar Korzeniowski 
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rappn r. JIHTBHHCKHH 
JloHÓaccKHM ropHo-Mexaji/iyprHHecKHR HHcrinyr, AJIHCBCK, YKpaHHa 

H a c T O H m e e H S y ^ y m e e npoxo/iHecKOH TCXKHKH 

KjiiOHeBbie cjiOBa 

2opHcm npoMbiiujieHHOcmb - npoxoduecKcm mexnuKa - KOMÓaun MIR - KOHcmpyKifm -

mexHUK0-3K0H0MUHecKue noKoaamejiu 

Pei|)epaT 

flan KpaxKHii HCTOPHHCCKHH 3KCKypc paaBHXKH npoxoAHecKoii TCXKHKH. Bckphxh 
npiicymHe eii HeAocxaxKii. Hsjiô efia iî ea npimunnpiajibHO HOBoił KOHCxpyKiiHH 
npoxoflHecKoro KOMGanna (J)poHTajii>Horo xnna, nosBOJiajomaH nepewxH Ha ypoBCHt 
poSoxHsauHH TexHOJiorHH coopyHceHHH noA3eMHbix Bbipa6oxoK paajiHHHoro HasHaneHHii. 
PaccMoxpcHbi ocHOBHbie KOHcrpyKTHBHbie oco6eHHOcxH KOM6aiiHa-po6oTa hoboxo 
rexHHHecKoro ypoBHH. 

1. BBe^eHHe 

PemcHne npo6jieM HHHOBauHOHHbix NPEO6PA30BAHHII B ropnoił NPOMBIMJIEHHOCXH 

HepaapbiBHO CBSSAHO c paapaSoxKOH ROPHONPOXOAHECKOH TCXHHKH H XEXHOJIORHH. B nac-
TOHIAEE BpeMK 06menpH3HaHH0, HTO KOMÓAHHOBBIH coocoS npoBe^EHHA ropHbix BbipaGoxoK 
iiBJinexcH HanGoJiee nporpeccHBHbiM, xaK KaK coBMemaex BO BPEMENN see ocHOBHbie 
npoueccbi H o5ecneHHBaex noxoHHOCTb ropnonpoxoAHecKoii TexHOJiorwH [1]. ITepBbie 
NPOXOAHECKHE K0M6AHHBI c MOMCHTA HX CO3AAHHH HA py6e^e 19 H 20 BE. HBHO HAMCTHJIH 

nporpeccHBHbie TEXHKHCCKHE HACH B no^SEMHOM cxpoHrejibCTBe HecMOxpn HA npHcymne HM 

KOHCXpyKTHBHbie H XeXHOJlOrHHeCKHC HCAOCTaTKH (rpOMOSAKOCTb, GoJlbUIHe xpyAosaxpaTbi Ha 
BcnoMoraTCJibHbie onepauHH, HH3KaK na^e^KHocTb, Majian pcMOHTonpHroAHOCTb H T.A.)-

nepBbie K O H C T p y K U H H npOXOAHeCKHX K 0 M 6 a H H 0 B (aMCpHKaHCKHH HHHCenep MaK-KHHJIH 
B KOHUe 19 B.) OCHOBHBajlHCb Ha H^ee BblCBepJIHBaHHH, OAHaKO TOJlbKO jLUIH pblXJIblX nopoA. 
3aTeM HanajiHCb nonbixKH c o s ^ a n n H K0M6aHH0B c Hcn0Jib30BaHHeM c x p o r a i o m e r o , y ^ a p H o r o 
II p e s u o B o r o p a s p y m a i o m e r o o p r a n a H s S n p a T e j i b H o r o MCTo^a oSpaSoTKH n o p o ^ H o r o 3a6oj! . 
B HacTOHmee BpeMH b KanecTBC p a 3 p y m a K ) m e r o HHcxpyMCHTa ophmchhiot peaubi (ajiji y r j i j i 
H c j i a6b ix n o p o A ) hjih m a p o i u K H pasjiHHHbix thoob zuiii KpenKHX xpynKHX nopo^. 

C y m e c T B y i o m H e npoxo^HecKHe KOMSaiiHbi MexaHH3HpyK)T n p o u e c c b i paspymeHH^i NOPOA 

B 3a6oe H n o r p y s K H OTSHTOH ropHOH Maccbi, O^HaKO K p e n j i e n n e BbipaSoTKH oc raeTc^ , KaK 

rrpaBHJlO, OJIOXO MexaHH3HpOBaHHbIM npOIieCCOM. K03{})4)HUHeHT MaUIHHHOrO BpeMCHH 
KOMSaHHOB OCTaeTCH HeAOnyCTHMO HH3KHM (0,25-0,30), K03(|)(|)HUHeHT HX HCnOJIbSOBaHHJI 

B npoMbimjicHHOCTH He npeBbimaeT 6 0 % . 
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2. HeAOCTaTKH cymecTsyiomHX KOMSaiÍHOB 

PaspaGoTKa KOHCXPYKIÍHH K 0 M 6 A H H 0 B no rany H c n o j i n n T e j i B n o r o oprana B nacTo^mee 
BpeMs Hítex no jiByu nanpaBJiennííM - KOMGannbi HsGHpaxejibHoro HJIH poxopnoro (6ypoBoro) 
^^encxBHH. riepBbie naxo^iHx npaMenenne B OCHOBHOM npn npoBCAeHHH BbipaSoxoK no 
nopoAaM neBHCOKOH KpenocxH (f<8), OHH 6ojiee MOGHJIBHBI, KOMNAKXHBI, oGjia^aiox MCHtinen 
MaccoH, yjioQnhi npn HeoGxoAHMocxn BAPLNPOBANNH CENENHJI BbipaGoxKH B mnpoKHx 
npeACjiax n npn PASACJIBHOH BBIEMKE ropnoro MaccHBa B 3a6oe. KoMñaííHbi 6ypoBoro xnna 
(poxopnbie) 6ojiee MoniHBie, Moryx pa6oxaxb B nopo^ax pasj imnoH Kpenocxn, no B BBipa-
SoxKax nocxoiiHHoro cenennji n xpe6yiox BBICOKHX n a n o p n B i x ycHjinn. 

OAHaKo GojiLuiHHCXBy KOMSannoB npncym pjiA cymecxBeHHbix neAocxaxKOB: 
- BbicoKHe HeypaBHOBemeHHbie PABHOAENCXBYTTOMNE H rjiaBHbie MOMCHXH CHJI, 

BOSHHKaiomHe npn BsaHMOAencxBHH nsSnpaxejibnoro HJIH ncnojinnxejibnoro 6ypoBoro 
oprana c nopoAon, HXO xpeGyex oGecnenenna ycxoHHHBOcxH KOMSafma, pesKO ycjio^Hnex 
H yxHJKCJiHex ero KoncxpyKumo; 

- xH^ejibie peAyKXopbi H yAajienne ABnraxejiH ox HcnoJiHHxejibHoro oprana npHBOAnx K ne-
O6XOAHMOCXH nepeAaHH BBICOKHX MOMCHTOB H ycHjiHH BAOJIB Bcero KOMSanna, HXO 

anaHHxejibHO yxajKeji^ex ero KoncxpyKUHio; 
- S o j i b m a s AJiHHa K 0 M 6 A H H 0 B , o c o G e n n o xjiacejibix XHHOB, o r p a n n H H s a i o m a K HJIH A e j i a i o m a a 

H E B 0 3 M 0 ^ H 0 H cro ManeBpeHHOCXb B BepxHKajibHOH H ropH30HxajibnoM nanpaBjieHHH, 
y c j i o ^ H H i o m a a p a 6 o x y B SOHC 3a6oH; 

- Heo6xoAHMocxb co3AanHa AHK HcnojiHHxejibHoro oprana ñojibuiHx Hanopnbix ycHJiHH Ha 
- 3a6oH, HXO xpe6yex MomHbix CHJIOBBIX KoncxpyKitHH H Hpe3MepHoro yBejiHHCHHH Maccbi 

KOMSAHHA, AOXOAHMEÍÍ AO 3 0 - 5 0 H 6 o j i e e X; 

- Maji0K0MiJ)0pxHbie ycjioBHH xpyAa B 3 a 6 o e : BBICOKAA s anbu ieHHocxb , uiyM, c x e c n e n n o c x b , 
noBbimeHHaa xeMnepaiypa H3-3a SOJIBIUOH ycxanoBJiennon MomnocxH ABHraxejien (AO 

3 0 0 - 5 0 0 K B x ) . 

riooxoMy pasBHXHe KOMGaíÍHOBOH xexHHKH npHBejio K cosAanmo MajioonpaBAannoro 
pa3noo6pa3Hi[ pa3JiHHnbix XHHOB, HesosMo^Hocxbio HX ncnoJibsoBanHa B MCHHIOIUHXCH 

ropHO-reojiorHHecKHx ycjiOBHJix, Hpe3MepH0 GojibiuHM Maji03(|)c[)eKXHBHbiM 3axpaxaM 
BpeMCHH H cpeAcxB n a MOHxa^-ACMonxa^ , noAroxoBHxejibno-saKJiiOHHxejibHbie o n e p a u H H . 
VcxpaHeHHe nepeHHCJiennbix ncAocxaxKOB H paspemenne BOSHHKUIHX XCXKHHCCKHX 

npoxHBopeHHH n p H pa3pa6oxKe KowGaHHOBOH XCXHHKH JIC^HX na nyxH K o p e n n o r o 
nepecMoxpa npHHUHnnaj ibHbix nojio^eHHH, Ha Koxopbix ocnoBaHbi KOHUCHUHH KOMGannoBOH 
xexHOJiorHH, H B nepByio onepcAb 3xo Kacaexca xnna HcnojiHHxejibnoro oprana. 

3 . H o B b l H K O M Ó a í Í H 4 » p 0 H T a J l b H 0 r 0 A C H C T E H H M I R - 0 C 0 6 e H H 0 C T H K O H C X p y K U H H 

OcHOBbiBancb na anajiHse xeHAenuHH pa3BHTHH ropHonpoxoAnecKOH xexHHKH, nporH03ax 
HO ee coBepmeHcxBOBaHHK) H xpeSoBannax ropnoro np0H3B0AcxBa [3], naMH pa3pa6oxaH 
HOBblH n p O X O A ^ e C K H H KOMÓaHH, KOXOpblíí, HO HaUieMy MneHHK), HBJIHaCb AOCXaXOHHO 
n e p c n e K X H B H O H H ynHBepcajibHOH KOHCxpyKUHCH, cnocoGen B oGospHMOM 6yAymeM 
o6ecneHHXb 34)(|> í̂̂ THBHoe H cKopocxHoe coopy^enne noAseMHbix Bbipa6oxoK pa3JiHHHoro 
nasnanenH« B mnpoKOM AHanasone ropno-reojiorHHecKHX ycjioBHH. 

OcnoBHbie HACH KOHCxpyKUHH K0M6aHHa ocHOBaHbi na npHHUHnax 4)poHTajibHoro 
pa3pymeHHH nopoA B 3 a 6 o e HcnoAHHxejibHbiM opranoM n o B o r o xnna, HXO, COBMCCXHO 
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c 0C06eHH0CTHMH HorpyaoHHO-TpaHcnopTHoro oprana, a TaK>Ke coeAHHCHUH H 4>opMbi 
3jreMeHT0B XOAOBOH nacTH OOSBOJIKCT no-HOBOMY pemHXb 6a30Bbie Bonpocbi KOMHOHOBKH, 

3Heproo6ecneHeHHH, nepeABHmeHHJi n pacnopa KOMSaiiHa npn BbinojiHeHHH MM OCHOBHWX 

npoxoAHecKHX onepauHH. KoMSaHH nojiynnji ycjioBHoe HasBanHe MIR (Mining Intelligent 
Roadheader). 

KOHCTPYKUHH K0M6AHHA noKasana na pnc. 3.1 H 4.1. HCNOJTHHXEJIBHBM opran K0M6AHHA 

BbinojiHCH H3 CKpemieHHbix Me^AY CO6OH CCKUHH 1, Ka^JIAN HS KOTOPBIX cjiaraercH HS ABYX 

UIHCKOB 2, saKpenJieHHbix na Kopnyce 3. U l n e K H 2 B CCKUHH HMCWT npoTHBonojio^nyio 
HABHBKY jionacrefi 4 H BPAMAIOTCH B pasHbie cxopoHbi. JIonacxH 4 CHA6^eHbi 
nopoAopaspyuiaiomHM HHcxpyMenxoM 5 B BH^C pesuoB, mapomeK HJIH ( H ) BbicoKonanopHbix 
HMiiyjibCHO-cxpyHHbix conen. 

A 

A 

PHC. 3.1. OSuiHH BHA npoxoAHecKoro K0M6aHHa MHP (J)poHxajibHoro rnna co uiHeKOBtiM 
HCnOJIHMTeJTbHbIM O p r a H O M 

Fig. 3.1. General view of a heading machine of MIR of a frontal type with an auger cutting head 
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B CTbiKe KopnycoB 3 HH^CKHX CCKUHH 1 BbinojiHCH n p o c M , K KOTOPOMY npHMHKaex 
norpysoHHO-TpaHcnopxHoe ycxpoHCTBO 7 B BHAC mHCKOBoro TpaHcnoprepa, BBIGNPAIOMERO 

paspymeHHyK) nopoAHyio Maccy h3 UOJX saSoH Bi>ipa6oTKH. 

XoAOBaji HacTb KOMGanna COCTOHT HS KaxKOB 8, mapHHpHO coeAHHeHHtix c pacnopHLiMH 
rHApoAOMKpaxaMH 9 , KOTOPMMH KaxKH 8 n p n ^ a x b i K npoTHBonoj ioJKHtiM cxeHKaivi 
BbipaSoTKH. Ha KaxKH 8, n p H HCOSXOAHMOCXH, Moryx 6bixb o^exb i ryccHHUbi . 

LUHCKH 2 HcnojiHHxejibHoro o p r a H a H LUHCKOBBIH x p a n c n o p x e p 7 cnaGiKCHbi 
HHAHBHAyaJIbHblMH oGljeMKblMH BblCOKOMOMeHXHblMH rHApOABHPaxeJlHMH 10, HOAKJIiOHeH-
HblMH C HOMOmbK) FHApOMarHCXpaJICH (yCJlOBHO He OKaSaHbl Ha pHCyHKax) K CHJIOBOMy 6jI0Ky 
rHApoHacocoB 11, Koxopbiii nepe^BHraexcH BCJICA 3a K0M6aHH0M no wepe paspymeHHH 3a6oH. 

P^H BblHOJIHeHHJI MOHXaaCHO-ACMOHXa^HblX H BCHOMOraxeJIbHblX ropHOnpOXOAHeCKHX 
onepauHH B 30He xexHOHorHHecKoro o x x o ^ a 3a6oH, B XOM HHCJIC KpenjieHHH H saMCHbi CCKUHH 

1 c j i y ^ H x 3a6oHHbiH M a H H n y j i a x o p 12, nepe^BHra iomHHCH n o M o n o p e j i b c o B O H A o p o r e 13 , 
Koxopaa saKpenjiena na KpoBJie Bbipa6oxKH 14. 
npoxoAHCCKHH K0M6aHH p a 6 o x a e x cjie^yiouiHM 0 6 p a 3 0 M . BcxpoenHbie B mHCKH oS-beMHbie 
BblCOKOMOMCHXHbie FHApOABHraxejIH, nOAKJTiOHeHHbie K THApOHaCOCaM 11, npHBOAHX HX BO 
BpaiucHHC c sa^aHHOH CKopocxbK). n e p c M e m c H H e KOMGanna B n e p e ^ c HcoSxoAHMbiM 
HanopKbiM ycHJiHCM oSccncMHBaiox KaxKH (hjih ryceHHUfai) 8, KOxopbie B p a m a i o x c n 
HHAHBHAyajibHbiMH FHApoMoxopaMH 1 B HanpaBJicHHH Ha 3a6oH, r i e p e M e u i e H H e KaxKOB 8 
H c p e s x p a B c p c b i n e p e ^ a e x c H n a CCKUHH UIHCKOB 1 Hcno j iHHxc j ibHoro o p r a n a , HXO c o s ^ a e x 
npH}KaxHe HX K 3 a 5 o i o . I I o p o A o p a s p y n i a i o m H H HHCxpyMCHX 5, saKpenj icHHbiH n a JionacxHX 4 
mHCKOB, Bcxynaex BO BsaHMOACHCXBHc c n o p o ^ a M H n o BCCH n J iomaAH 3a6oH H, ocymecxBjiHH 
KOMSHHHpoBaHHoe BosfleMcxBHC, HaHHHaex HX p a s p y m a x b . BnHXOBbie JionacxH 4 UIHCKOB 

n e p e M C i u a i o x orSHxyfo ropnyio Maccy K u e H x p y s a S o n , oxKyAa OHa nona^aex na noHBy, ^ a j i e e 
Hepe3 n p o c M 6 e e no^XBaxb iBaex niHCKOBbiH x p a n c n o p x e p 7 H y ^ a j i a e x HS 3a6oH B x p a n c -
n o p x H o e cpcACXBO. 

4. IIpeHMymecxBa HOBOFO npoxoAHecKoro KOMSAFTHA 

Bo3MoacHocxb paspymeHHH B 3a6oe nopo^bi K0M6HHHp0BaHHbiM nopoAopaspyuiaiomHM 
HHCXpyMeHXOM 5 (MCXaHHHeCKHM, - pe3UaMH HJIH mapOIUKaMH, - H HMHyJIbCHblM FHAPO-
cxpyHHbiM Hepe3 conjia) cHHMaex orpaHHHeHHH o6jiacxH npHMeHenHH K0M6aHHa no KpenocxH 
nopoA. Oco6eHHO 3(})4)eKXHBHO H c n o j i b s o B a x b OTH pesuoB nopoAopaspymaioineFo 
HHcxpyMCHxa 5 ajiMaaoxBepflOciuiaBHbie KOMHOSHUHH, paapaSoxannbie PiHcxHxyxoM 
CBepxxBcpAbix MaxepnaJTOB H A H VKpanHbi BMCCXO H c n e p n a B m e F O CBOH BO3MO)KHOCXH 

BOJib(J)paMOKo6ajibxoBOFo cnjiaBa. CXOHKOCXB K-aGpasHBHOMy H3Hocy H xcMnepaxype ajiMaso-
XBepflocnjiaBHbix pe3U0B PFI-ATn Bbinie o6biHHbix B 50-130 pa3 (OCOSCHHO B KpenKHX a6pa-
3HBHbIX HOpO^ax). 

PaCCMOXpHM HCKOXOpbie OCOSCHHOCXH npeAJIO^CHHOH KOHCTpyKUHH K0M5aHHa. 
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PHC 4.1. npoxoAHecKHH KOMSaHH MHP, BHA Ha 3a6oH BŁipa6oTKH no A-A na pHC. 3.1 
Fig. 4.1. Roadheader MIR, view on working face of a crossection on A-A in a fig. 3.1 

Bjiaro^apH TOMy, HTO HcnojiHHTejibHtiH o p r a n KOMSanna Bbinojinen H3 mneKOBbix CCKUHH 

1, AOCTHraCTCH BblCOKaJI KOMnaKTHOCTb, npOCTOTa KOHCTpyKUHH H peajIHSyeTCH MOAyJIbHblH 
npHHUHn KOMNOHOBKH THHOPASMEPOB K O M S a f a a . B p a m e H H e c n a p e n n b i x MHCKOB 2 B n p o -
THBonoJio>KHbie CTopoHbi, cnocoGcTBycT nojiHOH B3aHMH0M KOMnencauHH BpamaiomHX 
M O M C H T O B H a MCCTC H X B 0 3 H H K H 0 B e H H H . n p O T H B O H O J I O ^ H a H H a B H B K a J lOHaCTCH 4 H a m H C K a X 2 

c n o c o 6 c T B y e T n e p e M e m e n n i o paapymeHHOH OT6HTOH n o p o A H o n Maccbi B ueHTp, a 3aTeM n a 
HOHBY 3a6oH, HTO ynpomacT y^ajienne nopo^bi H3 3a6oH. To, HTO KajK^fciit mneK 2 cHaS^eH 
HHAHBH/iyaJIbHbIM FHApOABHraTeJieM, HCKJliOHaeT HeoSxOAHMOCTb B AOpOFHX H rp0M03AKHX 
p e ^ y K T o p a x , y n p o m a e x o x j i a ^ A e n n e ABHraxej iei i ^HAKOCTB, KOTopyio no^a iOT K n o p o ^ o p a a -
p y m a i o m e M y HHCTpyMCHTy 5 n a j i o n a c T ^ x 4 . PaSonaJ i ^ k h a k o c t b jxnn HMnyjibCHoro r n ^ p o -
CTpyHHoro pa3pymeHHH n o p o A OAHOBpeMCHHO o x j i a ^ ^ a e T MexauHHecKHH HHCTpyMeHT 5 (pe3-
Ubi HJIH m a p o m K H ) , rHApoABHraTejiH H n r p a e T p o j i b CHCTOMbi nbuienoAaBJieHHH. FIpoHHKHO-
BeHHe HbiJiH B 3a5oH BbipaSoTKH nojiHOCTbK) HCKJiiOHaeTCH BBHAy pa3pymeHHS[ HopoA c y n a c -
THCM BOAi>i, a TaK3Ke nepeKpbiTHCM B c e r o 3a6oH Ha6opoM CCKUHH. 
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CeKUHOHHaH HcnojTHCHHe paGoHcro oprana KOMGanna oGecneHHBacT 
B3aHM03aMeHHeM0CTb CCKUHIL, npOCTOTy HX TpaHCnopTa, M0HTa5Ka, SaMCHBI H ACMOHTa^a 
c noMombio 3a6oHHoro MaHHoyjiHTopa 12, B KOTopoM npcAycMOTpcHO NPHMCHCHHE CMCHHWX 

HHCTpyMCHTOB H HpHCnOCOÓJieHHH (rHApOraHKOBCpTbl, TaJIH, SaXBaTbl, CTpOHM H n p . ) AilH 
BBMOJIHCHHH Bcero KOMHJieKca BCNOMORATCJILHBIX H OSCJIY^HBAIOMNX pa6oT B 3a6oe, 
BKJIIOHAH TpaHcnopT H Kpenj icHHe . 

Bbino j iHeHHe n o r p y s o H H O - T p a n c n o p T H o r o ycTpoHCTsa B BH^C uiHCKOBoro T p a n c n o p T c p a 
npHBOAHT K y n p o m c H H K ) T p a H c n o p T H o i ł cxcMbi n e p c M e m c H H H CMecH p a s p y i n e H H O H n o p o A t i 
H BOAŁI, AeJiacT yAo6HLiM OTAEJIENNE BOJXU OT nopoAfci h e e n e p c K a n K y nacocoM, o c y m e n n e 
HOAOUIBŁI Bt ipaSoTKH, n o c j i e ^ y i o m y K ) n o r p y s K y n o p o ^ H B x p a H c n o p T H b i e ycrpoHCTBa. 
UIHCKOBŁIH T p a H c n o p r e p saHHMaeT Maj io MCCTa B ceneHHH BbipaGoTKH H n e p e A B H r a e x c n BCJICA 

3a HCnOJIHHTCJIbHblM OpraHOM KOMGaHHa. 
T o , HTO XOAOBan HaCTb K0M6aHHa (ABH^HTCJlb) BbinOJTHCH B BH^E OAHOTHUHblX KaTKOB 8 

(HJIH ryccHHu ; ) , saKpenjieHHbix Ha p a c n o p H b i x rHApouHJiHHApax, NOSBOJINER COS^ATB nepes 
mapHHpHbie T^RN BbicoKHe n a n o p H b i e YCHJIHH Hcnoj iHHTej ibHoro o p r a n a na 3A6OH NEAABHCHMO 

OT Maccbi KOMÓafiHa, o 6 e c n e H H T b n p o c T y i o H 34)4)eKTHBHyio c x c M y nepepacnpeAeJ i eHHH 
yCHJlHH B KOHCTpyKUHH ABHHCHTCJIH H HCHOJTHHTeJIbHOrO OpraHa. OAHOBpCMCHHO 3a CHCT 
CHMMcTpHHHOrO paCnOpa rHApOUWJlHHApOB B CTeHKH BblpaOOTKH KaTKH ABH}KHTejTH 
BbinojTHHiOT {J)yHKUHio BpcMCHHoro KpenjieHHH nopoAHbix o 6 H a ^ e H H H B Bbipa6oTKe 
HCHOCPEACTBEHHO 3a HcnojiHHTejibHbiM opraHOM, yAcpjKHBaH nopoity OT oSpymeHHS. TCM 
caMbiM HCKJnoHaeTCH naxo^ACHHe nepconajia B pacKpenJieHHOM n p o c T p a n c T B e H BcpoHTHocTb 
ero TpaBMHpoBaHHH. 

RIOCKOJIBKY JUIH KAHCAOH rpynnbi KATKOB ycTanoBJienbi HHAHBHAYANBHBIE RH^POABHRATEJIH, 

MO^HO BecbMa npocTO ocymecTBJMTb ynpaBJienne ABĤ ceHHCM KOMSaiiHa 6e3 npHMeHCHHH 
CJTO)KHbIX H AOporHX pC^yKTOpOB. TIOBOpOT K0M6aHHa OCymeCTBJlHIOT nyTCM HSMCHeHHH 
CKOpOCTH BpamCHHH rHflpOABHraTeJICH 10 y COOTBCTCTByiOIUHX KaTKOB. r i p H 3T0M KONiSaHH 
HMCeT BblCOKyK) MaHCBpeHHOCTb H CHOCOGCH OCyiUeCTBJlHTb nOBOpOTbl npH npOXOAKC 
Bbipa6oTKH B JTK)6OM HanpaBJieHHH (B TOM HHCJIC H n o BcpTHKajin) 6YKBAJTBH0 « n a MCCTC». 

C j i e ^ y c T oTMCTHTb B a ^ H o e TexHOJiornMecKoe n p e n M y m e c T B o npcAJiOKCHHoro KOMSaiłna -

B 0 3 M 0 ^ H 0 C T b CrO p 0 6 0 T H 3 a U H H . 3 T 0 CTaHOBHTCH TCXHHHeCKH AOCTH^HMMM G j i a r O ^ a p H 

NPOCTOTE YNPABJICHHH ABH^CHHCM KOMGANNA B NPOCTPANCTBC NYRCM HSMENENHH CKOPOCTH 

BpamCHHH paSJlHHHblX KaTKOB ABH^HTCJIK (B BCpTHKaJIbHOil H r0pH30HTaJIbH0H H J I O C K O C T H ) . 

OTCJIE^HBaHHC HanpaBJieHHH Bbipa6oTKH MO)KHO ocymecTBJiHTb JIH6O C noMoiubio Jiasepnoro 
yKasaTCJiH HanpaBJieHHH ( J I V H ) , HanpaBJicHHoro no Tpacce ABH^CHHH K0M6aHHa B MHincHb 
C AaTHHKaMH, COeAHHCHHblMH C MHKpOnpOUeCCOpOM, yiipaBJIHIOmHM rHApOMOTOpaMH 
ABHHCHTCJIH, J1H5O C nOMOIUtK) BCTpOCHHOrO B K0M6aHH MHHH-3BM C JIOKaJIbHbIM 

rnpoKOMHacoM. TAKAN CHCTeMa cnocoGna o6ecneHHTb TOHHOCTb npoxoAKH BbipaSoTKH jio 
MHJlJIHMCTpa, HTO B CBOK) OHCpe^b n03B0JTHeT HCpeXOAHTb Ha npHHUHnHaJIbHO HOBblH 
TCXHOJIOrHHCCKHH ypOBCHb HCnpepblBHOrO C03AaHHH B Bbipa60TKe SaiUHTHOił KpeHH-
06OJIOHKH Ha KOHTaKTe c nopoAofi. 
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Ta6n. 4.1. nporH03HLie TexHHKO-TexHOJiorHHecKHe noKasarejiH K0M6aiiHa MIR 

noKaaaTCJib SHaneHHe HJIH npe;ie;ibi HSMCNENHI! 
noKasare/iH 

OopMa BblpaSOTKH NPHMOYROJIBHAII HJIH 6JIH3KA;I K HCH 

pa3Mepbi BbipaSoTKH: 
UIHpHHa, M 
Bbicoxa, M 

OT 3,5 JXO 6,5 
OT 2 AO 5 

npe^eJibHaH npOHHOCTb nopOA na c^arae, MTla npH paapymeHHH, 
MexaHHHecKOM pesuaMH (sySKaMH), 
HMnyjIbCHOM THiipOCTpyfiHOM, UiapOUIKaMH 
CMCmaHHOM 

AO 120 
AO 200 
JXO 250 

Cnoco6 paapyuieHHH nopofl OpoHTajibHbiii, MexanHHecKHH 
H rHApocrpyftnbifl 

CnocoS norpy3KH ropHoR Maccbi UlneKOBbiM KOHBeiłepoM 

Cnoco6 nepeziBHJKeHHH 
KaTKaMH HJIH ryccHHuaMH, 
pacnepTbiMH B KPOBJIK) H NOHBY 

/iHawerp UIHCKOB HcnojiHHrejibHoro oprana, M 0,8-1,5 
CKOPOCTB BPAIIIEHHH UIHCKOB, O6/MHH 30-100 
CKOpocTb noAaHH KOMSaiiHa, M/MHH 

HasaSoii paSoKa;! 
ManeBpOBaH 

0,03-0,2 
AO 10 .0 

T h r npHBo;ia OSTEMHBLII CHAOBOH PHApOnpHBOA 

/laBJieHHe Macjia B mApocHcreMe AO 40 Mna 

/iaBJieHHe B PHApocrpyiiHOM conjie flolOO MHa 

VCHJIHE NÔ IAWH HA 3a6oii, MH 0,25-2,0 

YCHJIHC raiipopacnopa B nopo;iy, MH OT 0,5 AO 4 

PasMepbi K0M6AFIHA, M 
UIHpHHa H BblCOTa 
AnHHa BbiCMOHHoro oprana 
anHHa c iiBM>KHTejieM 

no pa3MepaM Bbipa6oTKn 
1,0-1,5 
3,0-4,0 

VcraHOBOHHafl MOIUHOCTB anepronoesfla, KBT 200-500 

Macca aaSoHnoii nacTH KOMSafiHa, T 4-10 

Macca MOHxajKHoro MOAynH, T A o l , 0 

Ox;ia5icaeHHe RH^POIIBHRATEJIEII H NBMENO;IABJIEHHE »CHAKOCTHOe 

CKOpOCTb npoxo/iKH, M/Mec. 400-800 

XpaHcnopT nopoiibi 
H3 3A60JI 
no Bbipa6oTKe 

uiaeKOBbifl KOHBeiiep 
KOHBe^ep 

Kpen/reHHC BbipaSoTKH cpaay 3a KOMSawHOM 
aHKCpa, Ha6pbi3r6eTOH c FHSKOH 
apMaiypofi H Ap. 

HHCJieHHbiH cocraB 6pHraAbi, Men 5-7 

MexaHH3auHH BcnoMoraTejibHbix npoueccoB 
3a6ofiHbiii MannnyAiiTOp Ha 
MOHopeAbce 

npOH3BO;iHTeJlbHOCTb KOM^aflHa no OTÓOHKe, T/MHH 1,0-3,0 

ripOHSBOflHTejIbHOCTb npOXO L̂HHKOB, M/CM 2,0-3,0 
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PasyMCCTca, co3AaHHe K0M6aHHa « M H P » Tpeôyex TexHOJionrHecKoro H KOHCTpyKTHBHoro 
pemCHHÎÎ HCCKOJItKHX BSaHMOyBJÏSaHHMX CHCTCM: 

- T H n a H paaMeniCHHii nopoAopaapymaiomero HHcrpyMCHTa na mHCKax: pesuoB, m a p o m c K , 

BMCOKonanopHHX CTpyn CMasMBarome-oxiia^Aaiome-paapymaïomeH JKHAKOCTH ( C O P ! ^ ) ; 
- OCHOBHblX MOAyJlCH KOMÔaHHa (yHHBCpcaJIbHOCTb, BSaHMOaaMCHHeMOCTb, npOCTOXa 

MOHTaîKa-AeMOHTa^a, S e s o n a c H o c T b H np.); 
- 3a6oHHoro rHApoMaHHnyjiHTopa na MOHopeubcax njiii BcnoMoraTcjibHbix o n e p a u H H ; 
- TpancHopTa paspymcHHOH nopo^H H3 SAÔON H MATCPHANOB B saôoii; 
- OXJIAHCAEHHH H NOBBIMCHHH KHA CHJIOBOFO RHAPONPHBOAA, OTBOAA Tcn j i a HS 3 a 6 o a ; 
- ynpaBJTCHHH KOMÔaHHOM B npocTpaHCTBc H oôecneHCHHe ero a^anTHEHOCTH; 
- KpearreHHH nopoAHbix oÔHa^cHHH cpaay nocjie KOMÔaHHa; 
- MOHTa)Ka H ACMOHTa^a KOMMyHHKauHH: 3HeprHH, CBHSH, ynpaBjicHHH, xpaHcnopTa, 

BCHTHJIHUHH, MaTCpHajIOnpOBOAOB, TpyÔOnpOBOAOB H Ap.; 
- ÔESONACHOCTH, oxpaHbi RPYAA, KOM({)OPTHOCTH, OCBEMCHIIH H A P . 

IlpeABapHTejTbHbie pacHCTbi noKasbiBaioT, HTO CTOHMOCTb KOMÔanna MMP ôyAcx 
OpHCHTHpOBOHHO COCTaBJTHTb 150 -200 TbIC. AOJÏJiapOB, HTO MCHbOIC HO CpaBHCHHK) C CymC-
CTByîOmHMH T H n a M H KOMÔaHHOB B 3 - 4 pasa sa CHCT OTCyTCTBHH CJI05KHbIX H AOporOCTOHIUHX 
peAyKTopoB, SHaHHTejïbHoro cHH^eHHJi Maccbi H DOAce coBcpmeHHoro pacnpeACJicHHH 
BHyTpCHHHX CHJT H MOMCHTOB B KOHCTpyKUHH, 

B VKpaHHe TOJTbKO B yrojTbHOH npoMbimjieHHOCTH emeroAHO n p n cjio}KHBmeMCH ypoBHC 
AOÔbIHH yrJIH 80 MJÏH. T HCOÔXOAHMO npOBOAHTb HC MCHCe 8 0 0 - 9 0 0 KM ropHblX BbipaÔOTOK. 
E C J I H O A H H KOMÔaHH CMO^CT npOXOAHTb B rOA no 5 KM ropHblX BbipaÔOTOK, TO OKCrOAHan 
noTpeÔHOCTb yrojibHoil npoMbinu iCHnocxH VKpaHHbi B KOMÔaiiHax paBna opHCHTHpoBOHHO 
2 0 0 miyK B ROA. O^HAACMAN ROAOSAA 3K0H0MHHECKAM 34)I^EKTHBHOCTB OT NPHMCHCHHH 

OAHoro KOMÔAHHA cocTaBiiHCT 4 0 0 - 6 0 0 TMC, AOJuiapoB (nepHOA OKYNACMOCTH cocTaBJiacT 
OKOAO 6 MCC.). B UeJlOM TOJlbKO HO yrOJIbHOH npOMbimJlCHHOCTH VKpaHHbl 3K0H0MHHeCKHH 
3(j)4)eKT COCTaBHT 8 0 - 1 2 0 MJIH. AOJIJiapOB B rOA. 

TaKHM o ô p a s o M , npeAJiojKCHHaH KOHcrpyKUHH npoxoAnecKoro KOMÔaHHa « M H P » 
4)pOHTaJIbHOrO T H n a co HCnOJlHHTCJIbHblM UlHCKOBblM OpraHOM s a CHCT HOBOfî 
KOHCTpyKTHBHOH KOMHOHOBKH H HCnOJIHHTCJIbHOrO OpraHa HOSBOJIHT ncpCHTH Ha ÔOJICC 
BbICOKHH: ypOBCHb MCXaHHSaUHH rOpHOnpOXOAHCCKHX paÔOT, 3(^(})eKTHBH0 H C BbICOKOH 
CKopocTbK) npoxoAHTb KanHTajibHbic H noAroTOBHTCJibHbie BbipaôoTKH B mnpoKOM AnanasoHe 
ropHo-reojiorHHccKHx ycjioBHH, 

5 . E b i B O A b i 

L KoMÔaiiHbi cACAycT npHSHaxb HanôoJiee nporpeccHBHbiM HanpasjieHHeM pasBHTHH ropnoH 
TCXHHKH, OAHaKO CyiUeCTByiOIUHC HX THHbl HC OTECHaiOT HpHHUHHaM poÔOTHSaUHH BBHAy 

CJIO^HOCTH OÔecnCHCHHH nOTOHHOPÎ TCXHOJÏOrHH BbinOJIHCHHH p a Ô O T H HCAOCTaTOHHOH 

ynpaBJ ïHCMOCTH B NPOCTPAHCTBC, 

2 . T p a A H U H O H H b i e KOHCTpyKUHH KOMÔaHHOB BO MHOrOM HCHCpnaJIH BOSMOmnbie n y T H 

c o B c p m c H C T B O B a H H H , a i i p H c y m n e HM HCAOCTaTKH n p e r o i T C T B y i O T m n p o K O M y 

npHMeHCHHK), npHHCM npHHUHHHaJlbHblM TCXHHHeCKH HpOTHBOpeHHCM B KOHCTpyKTHBHOM 

p a s B H T H H KOMÔaHHOB cACAycT cHHTaTb yAaJicHHOCTb ABHraTejTH OT paôoHcro o p r a n a , 

H c o n T H M a j i b H O C T b c H J i O B o r o B03AeHCTBHH Ha saSoH B n p o u e c c e p a s p y m c H K w nopoA-

636 



School of Underground Mining / Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2003 

3. r iepcneKTHBHbiM HanpaBj i enneM MOHCHO CHHTAXT KOMNOHOBKY KOMGanna B BHAC a r p e r a x a 
(J)pOHTaJIbHOrO AeHCTBHH, B KOTOpOM pa60HHH OpraH BbmOJlHCH B BH^e COBOKynHOCTH 

BpamaioiUHXcs mneKOB, CHa6aceHHbix nopoAopaapymaioiuHM HHCipyMeHTOM, npHBOA 
K O T O p L i x ocym;ecTBJieH no cxeMe «Crarop-Kojieco» sa cnex BCTpoennbix 
BbicoKOMOMenrnbix rnApoMOTopoB oG-bCMHoro rnAponpHBOAa. 

4. TexHOJiorHH npoBeAenn^ Bbipa5oTKH c npHMenenneM KOMGanna AOJi^na 
npeAycMaxpHBaxb n e n p e p b i B H y i o e r o paSory c nojiHbiM coBMomenneM BO BpeMenn Bcex 
npoHSBOACTBennbix npoueccoB (npnnuHn noroMnon oprannsaunn pa5oT), 
AHCTanuHOHHbie Konrpojib a ynpaBJienne c noMombio MHKponpoueccopoB, 
MaKCHMajibnyK) aAanraumo npn naMenenHH ropno-reojiorMHecKHx ycjioBnn, oSecnenenne 
npoBCAennH BbipaSoxKH co CKopocxbK) 30-40 M/cyx. 
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1] MajiesHH H.A. ropnonpoxoAHecKHe MauiHHbi H KOMnjieKCbi. - M . : He^pa . 1980.- 384 c. 
[2] JIHTBHHCKHH r . r . rtpoSjieMHLie Bonpocbi ropHO-noAroTOBHTejiBHbTX paSox/ B c6. nayn. xp., 

K):)KHO-POC. OXA. ATH PO: TexH0Ji0rnH H MexauHsauHH ropHonpoxoAHecKHx pa5oT. -
HoBonepKaccK: HoBonepK. roc. xexH. yn-x, 1997. C. 12-16. 

[3] I l expoB H . r . , POAHOHOB H.C. , C e o p o S a B . i l . TexHOJiorHfl Bpamaxej ibHoro SypenHH peauaMH 
c A m - yrojTb, 1992, Ko n 

The present and future of roadheader's engineering 

A b s t r a c t 

The brief historical digression of progressing of roadheader's engineering is given. 
BcKpbixbi The intrinsic to it deficiencies pointed at. The idea of a principally new construcdon 
of a heading machine of a frontal type is explained. It allows to proceed to a level of a robo-
tizing of know-how of a building of different assigning of underground workings. The basic 
design features of the roadheader - robot of a new technological level are reviewed. 
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Niektóre aspekty efektywności wykorzystania maszyn samojezdnych 
w kopalniach 

Słowa kluczowe 

maszyny samojezdne — wydajność - efektywność -wykorzystanie - kopalnia podziemna 

Streszczenie 

Wzrost wykorzystania i wydajności samojezdnych maszyn górniczych (SMG) jest jednym 
z najważniejszych sposobów obniżenia kosztów produkcji. Aby móc podjąć skuteczne działa-
nia w tym kierunku, konieczna jest regularna ocena i analiza aktualnego stanu za pomocą od-
powiednich wskaźników. W artykule omówiono podstawowe czynniki rzutujące na efektyw-
ność wykorzystania maszyn oraz sposoby ujęcia ich liczbowo. Przedstawiono 
i przedyskutowano różnorodne wskaźniki shiżące do tego celu. Oceniono ich wiarygodność, 
dokładność i przydatność pod kątem podnoszenia wykorzystania i wydajności SMG. 
W podsumowaniu zwrócono uwagę na konieczność prowadzenia ewidencji odpowiednich 
danych oraz dogłębnej analizy rezultatów. 

1. W s t ę p 

Zaostrzająca się konkurencja na światowym rynku surowcowym i przedłużająca się recesja 
w większości krajów wysokorozwiniętych, sprawiają, że ceny metali utrzymują się na niskim 
poziomie. W tej sytuacji, aby sprostać wymogom akcjonariuszy i przynosić oczekiwane zyski, 
firmy górnicze są zmuszone do stałego podnoszenia wydajności pracy i obniżania kosztów 
produkcji. Wysoką wydajność można osiągnąć między innymi poprzez intensywną mechaniza-
cję i automatyzację poszczególnych operacji a nawet całych procesów wydobywczych. Wy-
maga to jednak znacznych nakładów finansowych, zwłaszcza że maszyny i urządzenia są coraz 
bardziej skomplikowane i są często wyposażane w kosztowny osprzęt. Wiąże się to ze wzros-
tem kosztów ich zakupu oraz utrzymania. Nic więc dziwnego, że stanowią one wysoki procent 
kosztów ogólnych. Przykładowo, według Campbella [1995], udział bezpośrednich kosztów 
utrzymania maszyn w ruchu w przemyśle górniczym stanowi od 20 do 50% wartości dodanej. 

W tej sytuacji, aby nakłady ponoszone na nowoczesny sprzęt i technologie przynosiły 
oczekiwany efekt w postaci zwiększonej wydajności i obniżenia kosztów produkcji, ko-
niecznością staje się maksymalizacja wykorzystania posiadanego parku maszynowego i wyko-
nywanej przez niego pracy użytecznej. W artykule przedstawione zostaną pokrótce czynniki 
mające wpływ na efektywność wykorzystania samojezdnych maszyn górniczych (SMG) 

639 

mailto:Jacek.Paraszczak@gnin.ulaval.ca


Paraszczak J.: Niektóre aspekty efektywności wykorzystania maszyn samojezdnych ... 

i wskaźniki shiżące do jej oceny, korzyści jakie przynosi bieżące śledzenie i analizowanie 
wspomnianych wskaźników a także problemy związane z ich stosowaniem. Dla większej 
przejrzystości dyskusja prowadzona będzie pod kątem maszyn stosowanych bezpośrednio do 
produkcji przez kopalnie rud, to jest: wozów ładująco-odstawczych (ładowarek), odstaw-
czych, wiertniczych, a także kotwiących. Dla uproszczenia tekstu, w nawiązaniu do wymie-
nionych grup maszyn stosowane będzie określenie „samojezdne maszyny górnicze" (SMG), 
mimo iż pojęcie to jest znacznie szersze i obejmuje także inne grupy maszyn dołowych. 

2. Kategorie czynników rzutujących na efektywność i wydajność maszyn górniczych 

Na wstępie należy wyjaśnić co będzie rozumiane pod pojęciem „efektywność wykorzysta-
nia". Można je zdefiniować jako ilość faktycznie wykonanej przez daną maszynę w danym 
okresie sprawozdawcz)^! (na przykład w ciągu roku) pracy użytecznej w stosunku do tej którą 
teoretycznie mogłaby ona wykonać w tym samym czasie. Tak rozumiana efektywność wyko-
rzystania zależy od bardzo wielu czynników o silnie zróżnicowanym charakterze. Można je 
podzielić na trzy kategorie: 
1. limitujące dyspozycyjny czas pracy, 
2. związane z organizacją pracy, rzutujące na wykorzystanie maszyn w ich czasie dyspozycyj-

nym, 
3. związane z ilością i jakością wykonywanej pracy użytecznej. 

Dokładne poznanie tych czynników oraz miarodajna ocena ich wpływu na wykorzystanie 
SMG stanowią podstawę działań zmierzających do poprawy aktualnego stanu rzeczy. Służą 
temu między innymi odpowiednio sformułowane i oparte o wiarygodne dane wskaźniki oraz 
wnikliwa analiza otrzymanych rezultatów i występujących tendencji. Pozwala to na identyfika-
cję najistotniejszych problemów i w konsekwencji na podjęcie takich kroków zaradczych, 
które rokują nadzieję na najbardziej odczuwalną "poprawę. Wymienione powyżej kategorie 
czynników, najczęściej stosowane lub zalecane do stosowania wskaźniki oraz kwestie zwią-
zane z interpretacją wyników zostaną przedyskutowane bardziej szczegółowo w dalszej części 
artykułu. 

3. Dyspozycyjność SMG i związane z nią czynniki 

Jak wspomniano wcześniej, koszty zakupu i utrzymania nowoczesnych maszyn górniczych 
są wysokie. Mając na względzie minimalizację kosziu produkcji odniesionego do jednostki 
masy wydobytej rudy, wskazane jest aby maszyny były wykorzystywane w maksymalnym 
stopniu. W skali roku użytkownik (w tym wypadku kopalnia) dysponuje określoną liczbą go-
dzin pracy wynikających z ilości dni wolnych, liczby zmian produkcyjnych na dobę oraz go-
dzin na zmianę. Możliwości zwiększenia tego czasu s4 zazwyczaj bardzo ograniczone, choćby 
z uwagi na umowy zbiorowe, kodeksy pracy czy też przepisy BHP. Niestety, straty czasu 
związane ze zjazdem załogi na dół i jej wyjazdem, dojściem lub dojazdem do miejsc pracy, 
przerwami na odpoczynek, posiłki, itp., uniemożliwiają wykorzystanie SMG przez cały nomi-
nalny czas pracy. Z obserwacji autora wynika, że w warunkach kopalń polskich i kanadyjskich 
wspomniane straty wynoszą one około 2 godzin na zmianę. Istnieją wprawdzie możliwości ich 
ograniczenia, jak choćby przez automatyzację maszyn i urządzeń, względnie nawet całych 
procesów technologicznych, ale zagadnienie to nie będzie tutaj poruszane. 
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O tym do jakiego stopnia można wykorzystać daną maszynę w pozostałym (urealnionym) 
czasie pracy decyduje w dużej mierze jej dyspozycyjność. Daną maszynę uważa się za dyspo-
zycyjną, jeśli jest ona w pełni sprawna technicznie i może wykonywać pracę użyteczną zgod-
nie z założonymi parametrami konstrukcyjnymi. Awarie i usuwanie ich skutków, planowane 
naprawy oraz przeglądy okresowe powodują wyłączenie maszyn z ruchu. Łączny czas w jakim 
są one niezdatne do wykonywania zadań produkcyjnych zależy od szeregu czynników, tak 
związanych z samą maszyną (niezawodność, łatwość naprawy, częstotliwość i pracochłonność 
przeglądów) jak również z funkcjonowaniem służb serwisowo-naprawczych, a nawet admini-
stracji. Ilustruje to poniższy schemat (rys. 3.1). 

UREALNIONY CZAS PRACY 
(nominalny - 2 godz.) 

Maszyna 
SPRAWNA 

DYSPOZYCYJNA 

.El 
NIESPRAWNA 
NAPRAWIANA | 

Naprawa 
poawaryjna 

1. 

1 
Maszyna 

NIEDYSPOZYCYJNA 

I 

Planowany przegląd j. 
techniczny \ 

lub serwisowanie i 

Oczekiwanie 
na interwencję 

służb technicznych 

NIESPRAWNA 
NIENAPRAWIANA 

• 

L - - .. J 
Przestój z przyczyn 

technicznych 
Przestój z przyczyn 
administracyjnych 

Rys. 3.1. Składniki czasu niesprawności SMG 
Fig. 3.1. Components of unavailability dme 

Jest rzeczą oczywistą, że duży wpływ na dyspozycyjność danej SMG ma jej niezawodność. 
Częstotliwość występowania awarii zależy przede wszystkim od poprawności konstrukcji 
i jakości wykonania maszyny, ale także w znacznej mierze od warunków pracy, wyszkolenia 
operatorów oraz jakości wykonanywach napraw i przeglądów okresowych. Najczęściej stoso-
waną miarą niezawodności jest „średni czas pomiędzy awariami" (Mean Time Between Failu-
res - MTBF), Mimo że jest to miarodajny i przydatny wskaźnik [Blanchard i in., 1995; Camp-
bell, 1995; Paraszczak, 1999; Orava, 2001], rzadkością są kopalnie prowadzące jego ewiden-
cję. Warto tu wspomnieć, że częste jest utożsamianie niezawodności z dyspozycyjnością. 
W sytuacji gdy ta ostatnia jest niezadowalająca, odpowiedzialność za ten stan rzeczy jest zrzu-
cana na producenta. Chociaż kopalnie mają pełne prawo oczekiwać wysokiej jakości i nieza-
wodności zakupionych maszyn, to jednak stanowisko takie nie jest słuszne, bowiem użytkow-
nicy mają bezpośredni wpływ na szereg innych czynników rzutujących na dyspozycyjność 
(patrz niżej). 

Dyspozycyjność jest jednym z podstawowych wskaźników stosowanym przez praktycznie 
wszystkie kopalnie. Niestety, mimo istnienia odpowiednich norm (na przykład biytyjska BS 
4778 [1991]), stosowane w praktyce definicje są bardzo zróżnicowane i często nie przystają do 
siebie, uniemożliwiając jakiekolwiek porównania. Przede wszystkim, brakuje często rozgrani-
czenia tak zwanej dyspozycyjności „mechanicznej" i „operacyjnej" [Blanchard i in., 1995\ 
Pierwszą można zdefiniować w następujący sposób: 
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_ urealniony czas pracy - czas napraw - czas przeglądów 
A J ^ — 1 0 0 ^ ( 3 . 1 ) 

urealniony czas pracy 

Dyspozycyjność mechaniczna ujmuje liczbowo niezawodność rozważanych maszyn oraz 
stopień trudności utrzymania ich w stanie pełnej sprawności. Zależy ona między innymi od: 
- częstotliwości występowania i „wagi" awarii, 
- stopnia trudności wykonania prac naprawczych, remontowych i przeglądów (łatwość dos-

tępu do podzespołów, elementów i części, pracochłonność, itp.), 
- poziomu wyszkolenia służb serwisowo-naprawczych (czas trwania napraw i przeglądów), 
- wyposażenia stanowisk naprawczych, 
- motywacji pracowników. 

Jako wartość wzorcową firma Caterpillar sugeruje od 88 do 92% [Kuruppu i Gołosiński 
1998; Orava 2001]. Niestety, wskaźnik ten mimo swojej przydatności nie jest do końca miaro-
dajny. Jego wysoka wartość może być myląca, jako że rzeczywisty czas niesprawności maszyn 
wydłuża się znacznie o okresy przestojów i oczekiwania, tak jak ilustruje to rys. 3.1. Spośród 
możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy można wymienić między innymi: 
- zbyt długi czas oczekiwania na interwencję kopalnianych służb serwisowo-naprawczych po 

wystąpieniu awarii (zb>'t mały stan osobowy, problemy z łącznością, zła organizacja służb), 
- niedostateczna ilość stanowisk naprawczych, 
"" niezadowalające wyposażenie i oprzyrządowanie tychże stanowisk, 
- braki części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, 
- problemy z serwisami producentów. 

Łączny wpływ tych czynników jest uwzględniony we wskaźniku noszącym nazwę „dyspo-
zycyjność operacyjna" [Blanchard i in. 1995; Paraszczak 1999]: 

urealniony czas pracy - czas napraw - czas przeglądów - łączny czas przestojów _. 
Ą 100% ( 3 . 2 ) 

^ urealniony czas pracy 

Wartości liczbowe dyspozycyjności operacyjnej są o wiele bardziej miarodajne i użyteczne 
dla użytkownika, aniżeli dyspozycyjność mechaniczna. Jest bardzo istotne, aby w miarę moż-
liwości obliczane były wszystkie składniki czasu niesprawności maszyn (takie jak podane na 
rys. 3.1, lub opracowane według innej klasyfikacji).W miarę dostępności i wierzytelności da-
nych, można zasugerować stosowanie następujących wskaźników: 
- udział aktywnego czasu napraw w łączn3an czasie niesprawności, 
- udział przestojów z winy użytkownika lub serwisów zewnętrznych w łącznym czasie nie-

sprawności. 
Śledzenie powyższych wskaźników umożliwia identyfikację obszarów (problemów), które 

wywierają najbardziej niekorzystny wpł>^ na dyspozycyjność i w konsekwencji podjęcie 
odpowiednich kroków zaradczych. Niestety w praktyce rzadko spotyka się kopalnie, które 
posiadałyby dostatecznie szczegółową ewidencję. 

Mówiąc o podniesieniu dyspozycyjności, trzeba podkreślić znaczenie jakie ma wcześniej-
sze zaplanowanie prac serwisowo-naprawczych. Awarie, które ze swojej natury są przeważnie 
nagłe i nieprzewidziane, pociągają za sobą zazwyczaj długie przestoje spowodowane brakiem 
pracowników, zajętymi stanowiskami naprawczymi, czy też brakiem części zamiennych, co 
w efekcie końcowym pociąga za sobą spadek efektywności i wydajności maszyn. Jeżeli prace 
te są zaplanowane z odpowiednim wyprzedzeniem, można należycie przygotować stanowiska 
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pracy, zgromadzić potrzebne narzędzia, części i materiały eksploatacyjne oraz wyznaczyć do 
nich najbardziej kompetentnych mechaników. Pozwala to skrócić do minimum wspomniane 
wcześniej przestoje, !ub nawet całkowicie je wyeliminować. Ocenia się, że planowana czyn-
ność naprawcza pochłania trzykrotnie mniej czasu w porównaniu z przypadkiem gdy jest ona 
wykonywana w trybie nagłym, w następstwie nieprzewidzianej awarii [Salee, 1998]. Mając 
powyższe na względzie można zaproponować stosowanie dwóch wskaźników: 
- stosunek liczby interwencji planowanych do ogólnej liczby interwencji służb serwisowo-

naprawczych, 
- udział czasu (względnie nakładu robocizny) trwania planowanych przeglądów okresowych 

i napraw w całkowitym czasie trwania (lub łącznej robociźnie) wszystkich (czyli planowa-
nych i nieplanowanych) prac serwisowo-naprawczych. 
Kuruppu i Gołosiński [1998] oraz Orava (Hewitt/Caterpillar) [2001] podają że prace pla-

nowane powinny stanowić 80% ogólnej liczby interwencji. Niestety, jak wykazuje praktyka, 
kopalnie podziemne pozostają na tym polu daleko w tyle i nierzadko dyskutowana proporcja 
jest odwrotna [Paraszczak, 1999^. 

Mówiąc o nakładzie robocizny warto wspomnieć o innym interesującym wskaźniku, cha-
rakteryzującym pracochłonność napraw maszyn. Jest to liczba roboczogodzin poświęconych na 
w r̂  w j T i - U i i a i i i t / aL / i w i a v j w u a i i ^ i i i v j r a u a i u i i p i a w v j Z i U . a v Y v . x Z j _ y i i i u u i i i c a i u i i c i u u 

jednej godziny pracy maszyny w tymże okresie (MMH/OH: „maintenance man-ho-
urs/operating hours"). Dla tego wskaźnika Kuruppu i Gołosiński [1998] oraz Orava [200r 
podają liczbę 0,2 jako modelową. Nie ujmuje on wprawdzie strony kosztowej, ale może być 
mimo wszystko jednym z kryteriów wycofywania maszyn z ruchu. I tak na przykład wysokie 
wartości wskaźnika połączone z utrzymującą się tendencją wzrostową mogą wskazywać na 
bardzo zaawansowany stopień jej zużycia, poddając w wątpliwość celowość utrzymywania jej 
nadal na stanie. 

4. Wykorzystanie maszyn w ramach czasu dyspozycyjnego 

Wysoka dyspozycyjność operacyjna nie gwarantuje niestety wysokiej efektywności wyko-
rzystania SMG. Sprawna technicznie maszyna („dyspozycyjna") nierzadko nie wykonuje żad-
nej pracy użytecznej. Może się na to składać kilka przyczyn: 
- oddziały produkcyjne nie zgłosiły zapotrzebowania na daną maszynę, 
- maszyny nie skierowano do pracy z powodu braku operatora, 
- maszynę celowo zatrzymano w komorze maszynowej jako rezerwową na wypadek awarii 

innej jednostki tego t3^u skierowanej do produkcji, 
- maszyna oddana do dyspozycji oddziału produkcyjnego nie jest faktycznie v^korzystana, 

na przykład z braku urobku w przodku. 
Wykorzystanie SMG w ramach czasu dyspozycyjności może być scharakteryzowane za 

pomocą całego szeregu wskaźników. Zasadniczo można je podzielić na trzy grupy: 
1. związane z czasami pracy i przestojów, 
2. związane ze stanem liczbowym SMG, 
3. charakteryzuj ące wykonaną pracę użyteczną. 
Zostaną one omówione bardziej szczegółowo poniżej. 
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4.1. Wskaźniki związane z czasami pracy i przestojów 

Składniki czasu dyspozycyjności maszyn, służące między innymi do interpretacji dyskuto 
wanych dalej wskaźników są przedstawione na rysunku 4.1, 

Rys. 4.1. Możliwy rozkład czasu dyspozycyjnego maszyny 
Fig. 4.1. Possible distribution of machine available time 

Do scharakteryzowania czasów pracy i przestojów można wykorzystać następujące wskaź-
niki: 
1. średnie wykorzystanie maszyn: stosunek godzin pracy maszyny do całkowitego czasu dys-

pozycyjnego, 
2. średnie postoje dyspozycyjne: godziny postoju dyspozycyjnego do całkowitego czasu dys-

pozycyjnego. 
Pierwszy z nich jest wprawdzie bardzo adekwatny do określenia stopnia wykorzystania ma-

szyn, ale obliczenie go precyzyjnie może okazać się trudne. Dla maszyn wyposażonych licz-
niki „motogodzin", takich jak ładowarki czy wozy odstawcze, można z pewnym przybliżeniem 
przyjąć, że ich ilość odpowiada czasowi pracy użytecznej. Niestety, zazwyczaj nie jest moż-
liwe ustalenie ile z tego czasu silnik pracował na biegu jałowym. Jeszcze bardziej problema-
tyczne jest określenie czasu pracy wozów wiercących czy też kotwiących. Dla tych maszyn, 
godziny pracy silnika spalinowego nie są równoznaczne z wykonywaniem pracy użytecznej. 
Wozy wiertnicze bywają v/yposażone w liczniki tak zwanych godzin udarowych wiertarki 
(„percussion hours"), ale powstaje z kolei problem ujęcia czasu manewrów stanowiących nie-
odłączną część normalnego cyklu pracy. Zazwyczaj, dla maszyn które nie posiadają takich 
liczników prowadzona jest ewidencja „ręczna", polegająca na wpisywaniu czasu pracy maszyn 
przez operatorów na odpowiednich formularzach, potwierdzanych następnie przez sztygarów 
oddziałów produkcyjnych. Tego typu metody ewidencji oznaczają się niewielką dokładno-
ścią i trudnościami w zweryfikowaniu danych źródłowych. Należy jednak oczekiwać stopnio-
wej poprawy na tym polu, jako że stopień oprzyrządowania maszyn stale wzrasta i coraz wię-
cej obiektywnych danych jest rejestrowanych przez systemy „pokładowe". 

Drugi ze wspomnianych wskaźników jest bardzo przydatny do uzyskania „rozkładu czasu 
maszyny" w okresie sprawozdawczym (patrz rys. 3.1 i 4.1). Znajomość wszystkich składników 
tego czasu jest niezwykle pomocna w ocenie samych maszyn (niezawodność i dyspozycyj-
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ność), stopnia ich wykorzystania, sprawności służb serwisowo-naprawczych, serwisów ze-
wnętrznych, itd. Wskazane jest, aby wskaźnik ten dążył do zera. 

4.2. Wskaźniki ilościowe 

W analizie efektywności wykorzystania istotne są również wskaźniki nawiązujące do ilości 
maszyn. Można je stosować zarówno do oceny wielkości posiadanego parku maszynowego 
w stosunku do rzeczywistych potrzeb, jak również jako dodatkowe kryterium oceny służb 
serwisowo-naprawczych. W tej grupie można wymienić następujące wskaźniki: 
1. stopień realizacji zapotrzebowania na maszyny dołowe (WRZ), 
2. stopień wykorzystania maszyn będących na stanie (Wwm). 
3. stopień wykorzystania maszyn technicznie sprawnych (Wws)-
Ad. 1. 

Definicja pierwszego ze wskaźników jest następująca: iloraz średniej ilości maszyn przeka-
zanych do ruchu i średniej ilości maszyn zapotrzebowanych przez oddziały produkcyjne. Po-
winien on być obliczany dla poszczególnych grup maszyn, zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Teoretycznie, idealną wartością jest 100%. Interpretacja tego niewątpliwie przydatnego 
wskaźnika wymaga jednak ostrożności. Jeżeli osiąga on niskie wartości, uważane za nega-
tywne, przyczyny mogą leżeć po stronie ilościowej lub jakościowej maszyn (za mały stan 
w stosunku do potrzeb oddziałów produkcyjnych lub zbyt wysoka awaryjność), po stronie 
służb serwisowo-naprawczych (nienadążanie za tempem awaryjności maszyn i rytmem re-
montów planowanych) jak też mogą wynikać mogą wynikać z zawyżania zapotrzebowań na 
maszyny przez oddziały produkcyjne. W tym ostatnim przypadku, nie bez znaczenia jest fakt, 
że zapotrzebowania zgłaszane przez oddziały górnicze opiewają zazwyczaj na ilości sztuk, 
a nie na wielkość przewidywanej do wykonania pracy użytecznej. Aby uzyskać dokładniejszy 
obraz sytuacji konieczne staje się poszerzenie analizy o dalsze wskaźniki (patrz niżej). 
Ad. 2 i 3 

Stopień wykorzystania maszyn będących na stanie (WWM) jest definiowany jako stosunek 
średniej ilości maszyn przekazanych do ruchu do stanu ilościowego maszyn. W założeniu, 
powinien on odzwierciedlać stopień wykorzystania parku maszynowego, pomagając w ocenie 
liczby maszyn koniecznej dla wykonania zadań produkcyjnych. Z defmicji wynika, że nie jest 
on równoznaczny z dyspozycyjnością, aczkolwiek jego znaczenie jest zbliżone. W sytuacji gdy 
oddziały produkcyjne nie zamawiają wszystkich maszyn dyspozycyjnych (sprawnych), może 
on przyjmować wartości niższe niż dyspozycyjność. Niskie wartości wskaźnika, uważane za 
negatywne, mogą wynikać z jednej z dwóch podanych poniżej przyczyn: 
- zbyt wysoka liczba maszyn na stanie wobec zapotrzebowania na SMG ze strony oddziałów 

górniczych, 
- niska dyspozycyjność SMG wobec ilości maszyn na stanie. 

Wydaje się, że wątpliwości te można rozstrzygnąć wprowadzając podobny do dyskutowa-
nego wskaźnik „stopień wykorzystania maszyn technicznie sprawnych" (Wws)^ wyrażony jako 
iloraz średniej ilości maszyn przekazanych do ruchu i ilości maszyn sprawnych technicznie 
(dyspozycyjnych). Określa on jaki procent maszyn w pełni sprawnych jest faktycznie oddawa-
ny do dyspozycji oddziałów produkcyjnych. Analiza obu dyskutowanych wskaźników (WWM 
i Wws) łącznie, może ułatwić identyfikację niektórych źródeł problemów. Ilustruje to w sposób 
uproszczony tablica 4.1. 
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Tablica 4.1. Przykładowa interpretacja wartości wskaźników Wwm i ^ w s 
Table 4.1. Examples of interpretation of indicators Wwm i W^s 

Wartość Wwm Niska Niska Wysoka 
Wartość Wws Niska Wysoka Wysoka 

Ocena sytuacji Niekorzystna Niekorzystna Korzystna 
Problem Stan ilościowy SMG Dyspozycyjność maszyn 

Możliwe przyczyny 
Zbyt duża ilość maszyn 
na stanie w stosunku do 
potrzeb 

Zbyt wysoka awaryjność maszyn: 
• Niska jakość maszyn 
• Zaawansowany wiek maszyn 
• Trudne warunki pracy 
• Niedostateczne wyszkolenie operatorów 
Zbyt długie czasy oczekiwania na naprawy: 
• Problemy z zaopatrzeniem w części zamienne 
• Niedostateczna ilość stanowisk pracy 
• Za mało pracowników 

4.3. Wskaźniki charakteryzujące pracę użyteczną 

Praca uż34eczna wykonana przez SMG powinna być jednym z podstawowych mierników 
ich wydajności. Ta ostatnia może być obliczana: 
- dla danej grupy maszyn (na przykład ładowarek) jako iloraz wykonanej pracy użytecznej 

i ilości tychże maszyn oddanych do ruchu, 
- dla pojedynczej maszyny, jako ilość wykonanej przez nią pracy użytecznej w przeliczeniu 

na jedną godzinę pracy. 
Mimo pewnych zastrzeżeń (patrz niżej), takie wskaźniki są stosunkowo łatwe do interpre-

tacji i niezwykłe przydatne w ocenie wydajności maszyn dołowych. Oprócz swojej podstawo-
wej funkcji (bieżąca ocena wydajności), umożliwiają one również ocenę tendencji w tym za-
kresie. Wykorzystując tzw. „bencłimarking" (polegający na określeniu wartości odniesienia dla 
danego wskaźnika) można również ustalać zadania oraz cele do osiągnięcia w danym okresie 
i to zarówno dla służb serwisowo-naprawczych, jak i dla oddziałów górniczych (w sensie wy-
korzystania maszyn oddanych do ich dyspozycji). 

Mówiąc o pracy użytecznej, konieczne jest przyjęcie takich jednostek, które będą ją odda-
wać charakter zadań jakie wykonuje dana maszyna: 
1. dla ładowarek i wozów odstawczych: iloczyn pokonanej drogi i całkowitej masy użytecznej 

przetransportowanej w łyżce, czyli Mg*km, 
2. dla wozów wiercących: łączna długość odwierconych otworów, 
3. dla kotwiarek: ilość zainstalowanych kotwi. 

Celowość stosowania takich właśnie jednostek nie budzi wprawdzie wątpliwości, ale nale-
ży liczyć się z problemami związanymi z dokładnością i wiarygodnością danych oraz inter-
pretacją rezultatów. W S3^acji, gdy brak czujników i urządzeń rejestrujących interesujące nas 
parametry, wiele zależy od jakości ewidencjonowanych danych. Najkorzystniej sytuacja przed-
stawia się dla kotwiarek, jako że ilość zainstalowanych kotew powinna dać się określić w mia-
rę dokładnie. Zasadniczo, precyzyjne powinny też być dane odnośnie liczby odwierconych 
metrów bieżących, aczkolwiek zweryfikowanie prawdziwości danych nastręcza dużych trud-
ności. Bardziej problematyczna jest kwestia pracy użytecznej wykonywanej przez ładowarki 
i wozy odstawcze. Zastrzeżenia budzi zarówno określenie masy transportowanego urobku 
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jak i długości dróg odstawy. Po pierwsze, zazwyczaj nie ma możliwości technicznych automa-
tycznego zarejestrowania masy przewiezionego urobku. Po drugie, nie wszystkie wspomniane 
maszyny są wyposażone w liczniki kilometrów, co sprawia że pokonywane dystanse są okre-
ślane w sposób przybliżony, a możliwości weryfikacji są bardzo ograniczone. 

Ocz3^iście należy liczyć się z tym, że ilość wykonanej pracy użytecznej, a co za tym idzie 
pochodnych wskaźników, zależy w dużym stopniu od warunków pracy dyskutowanych ma-
szyn. Wozy odstawcze pracujące na dużych upadach, przy krętych drogach odstawy i przy 
wysokiej temperaturze będą niewątpliwie mniej wydajne niż maszyny pracujące na drogach 
poziomych, przy niższych temperaturach. Podobnie, średnica otworów i typ koronek oraz 
twardość, spójność i abrazyjność skał będą wpływać na postęp wiercenia. Dla kotwiarek istot-
ne jest czy w analizowanym oddziale (rejonie, kopalni..) stosuje się kotwie o jednakowej dłu-
gości. Jeśli tak nie jest, w anahzie powinno się uwzględnić nie tylko ilość instalowanych kotwi 
ale także ich sumaryczną długość. Nie sposób również pominąć bardzo istotnego czynnika 
jakim jest sprawność i wydajność samego operatora. Jego stan psychofizyczny, naturalne zdol-
ności, motywacja oraz stopień wyszkolenia odgrywają tu olbrzymią rolę. Według Wiebmera 
i Widdifielda [1997], w kopalniach podziemnych osiągana w praktyce wydajność jest niższa 
od obliczeniowej (teoretycznej) od 30 do nawet 45%. 

Mówiąc o wykorzystaniu SMG w ram.ach czasu dyspoz^^cyjności nie sposób pominąć inne-
go ważnego zagadnienia: charakteru prac wykonywanych przez daną maszynę. Zasadniczo, 
oczekuje się, że powinna ona wykonywać w pierwszym rzędzie zadania do których została 
skonstruowana. Czasem jednak gdy wymaga tego sytuacja, lub w wyniku niewłaściwej organi-
zacji pracy, maszyna musi wykonywać różnorodne prace pomocnicze, takie jak na przykład 
odholowanie innej maszyny, czy transport materiałów pomocniczych przez wóz ładująco-od-
stawczy. Choć nie sposób negować celowości takowych prac, to jednak nie jest to najbardziej 
efektywne i wydajne wykorzystanie SMG. Z punktu widzenia ewidencji danych w tym zakre-
sie trzeba powiedzieć, że rozgraniczenie pracy dla potrzeb produkcji (zgodnie z przeznacze-
niem maszyny) i „pomocniczej" jest bardzo trudne. Autor jest jednak zdania że istnieją sposo-
by ujęcia tego zagadnienia w sprawozdawczości. 

5. Podsumowanie 

Stałe podnoszenie wydajności i efektywności maszyn dołowych jest koniecznością, a nawet 
niekiedy warunkiem przetrwania wielu zakładów górniczych. Wobec mnogości i różnorodnoś-
ci czynników wpływających na efektywne wykorzystanie SMG, istnieją teoretycznie dziesiątki 
sposobów ich podwyższenia. Jest rzeczą oczywistą, że należy poszukiwać rozwiązań mogą-
cych przynieść najbardziej odczuwalną poprawę przy możliwie niewielkich kosztach przed-
sięwzięcia. Aby to osiągnąć, konieczne jest zrozumienie skomplikowanych powiązań pomię-
dzy różnorodnymi czynnikami i zjawiskami rzutującymi na efektywność wykorzystania SMG. 
Służy temu m.innymi wszechstronna analiza i interpretacja wartości dyskutowanych w arty-
kule wskaźników. Mając na względzie uzyskanie znaczących rezultatów, należy jednak unikać 
interpretacji poszczególnych wskaźników w oderwaniu od większej całości, jako że może ona 
dać zafałszowany obraz sytuacji. Jedynie kompleksowe podejście pozwoli na w miarę obiek-
tywną ocenę i poprawne zidentyfikowanie obszarów w których pożądane są działania zaradcze. 
W analizie takiej należy ująć następujące aspekty: 
- niezawodność SMG i czynniki od których ona zależy, 
- czynniki techniczne i organizacyjne związane z dyspozycyjnością maszyn, 
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- stopień wykorzystania posiadanego parku maszynowego, 
- wydajność (ilość wykonanej pracy użytecznej) maszyn oddanych do dyspozycji oddziałom 

produkcyjnym. 
W sytuacji, gdy możliwe jest obliczenie istotnych wskaźników wydajnościowych z zado-

walającą dokładnością pożądane jest wyznaczanie wartości odniesienia („benchmarks"). Mogą 
one posłużyć do wytyczania przyszłościowych zadań dla odpowiednich służb kopalnianych 
i serwisów zewnętrznych oraz powinny być porównywane z innymi zakładami górniczymi 
o podobnej działalności a także z kopalniami reprezentującymi wysoki poziom światowy. Jak 
wykazują liczne przykłady [Campbell, 1995], nie należy obawiać się również konfrontacji 
własnych wartości odniesienia z osiąganymi przez inne gałęzie przemysłu. 
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Selected efficiency aspects of mobile mining equipment utilization 

Abstract 

An increase of utilization and efficiency of mobile producdon equipment is one of the key 
means to reduce production cost in mining. In order to undertake the most appropriate actions 
to achieve it, it is critical to assess and analyze situation using adequate indicators. The paper 
reviews basic factors influencing overall equipment efficiency (GEE) and the v^ays to quandfy 
them. It presents and discusses different indicators used for this purpose. Their meaningfulness 
and usefulness with regard to an increase of utilization and productivity of the equipment are 
also addressed. In conclusion, it is stressed that adequate reporting of pertinent data and their 
subsequent complex analysis are critical in the process. 
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Development strategy in coal industry with reference to problems of 
countries in transition, especially in countries of former Yugoslavia 

Key words 

coal exploitation - development strategy - mine models — dtannins - scientific researchine -
professional education 

Abstract 

Mineral and energy resources in countries in transition and in region of former Yugoslavia 
are very significant. General reducing of production and stagnation of development define 
current condition of coal exploitation. In many countries of the world mining is passing 
through changes and all of them, according to their abilities and reality, have approached to 
solution of restructuring and adjustment to new circumstances. 

In order to avoid current irreclaimable stadium in coal mining in countries in transition and 
in region of former Yugoslavia, it is necessary to start planning of development and production 
from the point of detailed invented strategy; it is possible if we start from the analysis of 
current stadium and short term and long term prognosis considering new scientific and 
technical achievements and technologies of modern mine model implementation that is 
balanced with general strategic aims and potential of the country. 

1. Evaluation of condition in coal industry of the countries in transition 

1.1. The characteristic parameters of condition 

Beside the problems that exist in coal industry in leading European countries, in the coun-
tries in transition some specific problems appear, that additionally load the coal industry [8^. 
Those problems were treated by Economy Commission for Europe, through the special expert 
report of its Coal Committee for the following countries: Byelorussia, Bosnia and Herzegovina, 
Bulgaria, China, Czech Republic, Kazakhstan, FRY Macedonia, Hungary, Poland, Romania, 
Russian Federation, Slovakian Republic, Slovenia, Turkey, Ukraine and Yugoslavia. Accord-
ing to the report, all those countries in transition have faced to many negative factors in coal 
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industry, and the most important of them are: the slump of coal consumption, decreasing of 
state interest to participate in recovery of negative financial effects, investment reduction, 
greater care for living environment protection, need for reducing of number of employees and 
technical and technology lag. 

Reduction of coal consumption has caused the great production slump. In the mentioned 
countries the coal production in 1990 exceeded over a billion tons, while in 2000 it amounts up 
to 700 million tons. That is the production decrease of 30%, which caused 50% less employees 
in the branch, from over 2 million to a little bit more than 1 million employees, as well as the 
total number of objects (underground and surface mines) was reduced from 946 to 650. During 
the period of 10 years, the investment was reduced 70%, state participation was almost dis-
charged, and in 2000 it had the symbolic importance. Beside all these facts the predicted modi-
fications in energetic sector increase the incertitude in coal production, then it is clear that in 
the countries in transition, a special treatment must be given to the strategic questions. 

Therefore the current condition in each of the countries has to be registered, to provide the 
background for making of proper strategy of coal industry development and faster solving of 
basic tasks that have priority in any strategy. 

The basis for strategy in coal industry has to be strong enough to make the conditions for 
stable coal mine work, to reduce social tension and to accelerate the privatization process. The 
task becomes more difficult with arriving new division of energetic market in Europe, which 
will be the additional factor for the countries in transition to accelerate the law alteration, for 
faster transforming of each coal mine into technological, economical and financial competitive 
factor on the own and foreign market. 

Mining worldwide is in alteration process, from achieving progress in production and ap-
plied technologies in some countries, to reducing of production and retrograde technological 
processes that require new approach and solutions on each level. The alteration has encircled 
the countries of Western Europe (Great Britain, Germany), and also well-known and strong 
mining countries like Poland, Ukraine, etc. Everyone has started to search for the solution in 
restructuring and adjustment to new circumstances, [4, 5, 6^. 

The examples of many new achievements and solutions in coal exploitation are well known 
in practice of European countries [1, 2, 5, 7]. 

In most of the European countries the subvention of coal production during the next years 
is not predicted, but there is a significant capital for the shutdown of non-profitable and 
dangerous mines. Besides, some of the leading European countries will keep some kind of 
subvention for coal production with intention to save their own coal production in the future. 
The directives of Europe Union will be clear in 2002 when the Convention 3632/93/ECSC 
about subventions for coal and steel production lays off. There is a prognosis that the state 
subvention for the coal production is possible under the circumstance of non-deforming 
European inner coal market. It means that the countries that exploit the coal just for their own 
purpose without exporting it could proceed with subventions and protection of their own 
production. 

1.2. The characteristic parameters of condition in the countries of former Yugoslavia 

Mineral and energetic resources in the countries of former Yugoslavia (Bosnia and Herze-
govina (Federation of Bosnia and Herzegovina, Republic of Srpska); Slovenia; Federal Repub-
lic of Yugoslavia, etc) have great importance and variety. In their exploitation, underground 
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exploitation had a dominant influence and progress until the first half of 20^ century, while the 
surface exploitation had developed in the second half of the century. 

The energetic potentials of former Yugoslavia in coal reserves and hydro potential were 
represented with more than 90%, while the participation of crude oil, natural gas, uranium and 
regenerative energy resources were represented with up to 10%. In 1989 in former Yugoslavia 
it was produced 74.275.000 tons of coal, mineral coal participated with 293,000 tons, brown 
coal participated with 12.082.000 tons and with participation of lignite in amount of 
61.900.000 tons. 

Any of those former Republics, states today, i.e. each of their regions and parts are charac-
terized by different data at the moment, because each of them faced to general decrease in pro-
duction. 

In the former Yugoslav countries, the events, which we are all familiar with, caused the de-
crease in production of coal and therefore also the changes in energy balance. Solutions for this 
new status is in scientific verification that with existing energy resources and new technical-
technological achievements and modern mine models, required coal consumption in our coun-
try's energetic can be provided. 

The present condition in mining of energetic minerals in the countries in transition in the 
region of former Yugoslavia (exccpt Slo\'enia) is characterized by general decrease in produc-
tion and suspension of development, including retrograde direction of almost all technical-
technological phases and exploitation and processing operations. Mines are brought into such 
financial situation that, if no energetic measures for its stabilization and development were not 
taken, for most part of them elimination would be unavoidable. 

In the past decade, developing trend of exploitation of mineral deposits was stopped and 
that is mutual feature for all countries of former Yugoslavia. Mining mechanization and 
equipment were not improved, no new mines were opened, even some reconstructions of mines 
were not completed, and domestic machine industry lost the character of a reproduction unit, 
some of the specialized personnel left the machine industry, and generally tough financial 
status had destructive influence on both geological researches and scientific-research activities. 

In Federal Republic of Yugoslavia and Bosnia and Herzegovina, at the present moment, ba-
sic characteristic parameters in the field of mining with surface and underground exploitation 
of energetic minerals are as follows: 
- deep excavation levels are realized, 
- worn-out existing models for underground production system which requires new methods 

for opening, reconstruction and investment, 
- great delay in investment uncovering of gangue at surface exploitation, 
- retrograde processes in technology for underground exploitation and returning to traditional 

semi-mechanized technologies, 
- production and productivity decrease, 
- lack of investments, 
- necessity for mines' restructuring. 

It is confirmed that the deeper the exploitation level is, the more complicated exploitation is 
required. Old models are worn out, preparatory facilities are very big, length is also great, and 
excavation space is very tight so they are financially unconstructive and as such has to be dis-
carded. New model requires new approach and radical turn in exploitation of mineral ore de-
posits in production area, scientific-research activities and all levels of education. New model 
requires new methods but also large investments. 

651 



Stjepanovic M. i in.: Development strategy in coal industry... 

In order to overcome existing negative situation in mining industry, it is necessary to exam-
ine and innovate strategic and program objectives in this field for all levels of special, scien-
tific, social, economical and state institutions of the countries in transition and the former 
Yugoslav countries. 

L3. Condition and potentials in coal industry in the countries of former Yugoslavia 

L3.1. Condition and potentials of coal mines in Federal Republic of Yugoslavia 

In Federal Republic of Yugoslavia, in Republic of Serbia geological reserves of coal, with 
78% of lignite, are concentrated in 4 great coal basins: Kolubara, Kostolac, Kosovo and Meto-
hija. In Kolubara basin the coal reserves amount 3,1 billion tons, and in Kostolac basin 637,5 
million tons. In Kosovo basin the coal reserves amount 11,5 billion tons, and in Metohija basin 
2,73 billion tons. Perspective thermo energetic development of Serbia was based on coal con-
sumption from Kosovo basin, but that fact seems impossible at the moment due to uncertain 
political situation and that demands review of total strategy of energetic development of Serbia. 

Geological reserves of mineral coal, brown coal and brown-lignite coal are estimated to 
around 1 billion ions spread over the complete territory of Serbia and they are mostly deter-
mined for the underground exploitation. 

Almost 70% of all coal reserves could be excavated by surface methods of exploitation. 
The energetic system of Republic of Serbia includes also the underground coal mines, that 

are now considering the solutions for improvement of technical and economical parameters, 
[14]. 

The mines are in constitution of EPS (Electric Power System of Serbia) as JPPEU (Public 
Firm for Underground Coal Production). Total reserves for underground exploitation in active 
and inactive mines amount 452.700.000 t of A+B+Ci category, while the reserves of C2 cate-
gory are estimated to 297 million tons. 

In order to find out the possibilities of modernization and improvement of underground 
coal mine production in Serbia, several studies are developed during the last decade, and the 
most important of them are: 
- Searching for possibilities of further coal underground production in Serbia (RGF (Mining 

and Geology Faculty in Belgrade, Ugaljprojekt (Coal project) and RI (Mining Institute -
Belgrade, 1991), and 

- Program of restructuring of underground coal mines in Serbia (lEECL - International Eco-
nomic and Energy Consultants Limited from England and Economy Institute - Belgrade, 
1993). 
According to those studies all mines, after the restructuring, could reach the production of 

1,5 million tons per year. In the studies it is estimated the annual consumption of quality coal 
in Serbia for the purposes of industry and consumption in general in next 15 years, up to 2,1 
million tons. Considering the maximal possibilities of 8 underground coal mines that are active 
today, the studies represented deficit of over 600.000 tons per year. 

With reference to the results of the studies, the Program of general energetic minerals mines 
restructuring has started for each of the mines in Serbia. Those programs of restructuring are 
done by unique type of program task, which was the subject of professional judgment, for each 
of the mines. 

Regarding to the Program of restructuring, for each of those 8 underground technology ac-
tive mines, there was the Investment program with immediate realization in the first faze. Af-
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terwards, there came a period of irregular and insufficient financial flow for those purposes, 
which caused further decrease of mine development to the minimum of maintenance and con-
tinuity of work. The direct consequence was production decrease and also the unsatisfied econ-
omy condition of the workers. It means that the predicted deficit of coal increased to around 
1,4 milhon tons per year, because the current production possibilities of all underground active 
mines amount 600.000-700.000 tons per year. 

1.3.2. The condition and potentials of coal mines in Bosnia and Herzegovina (Federation of 
Bosnia and Herzegovina, Republic of Srpska) 

In Bosnia and Herzegovina (FBiH, RS) there are significant appearance of mineral and 
brown coal and lignite. 

The reserves of mineral coal are very small („Jasenica" deposit on Majevica), and the ex-
ploitation conditions are very difficult so there is no excavadon. 

Brown coal deposits in BiH are mostly concentrated in the basins of: Middle Bosnia, Bano-
vici, Djurdjevik, Mostar, as in Kamengrad and Ugljevik (RS). In those 6 basins it is concen-
trated 1.034x10^ t of registered brown coal reserves or 95% of complete reserves. 

The lignite in BiH is concentratcd in 5 main basins: „Kreka", ,J^ivno", „Duvno", and also 
„Gacko" (RS) and „Stanari" (RS), where there are around 2.026x10'^ t of registered reserves. It 
is pardcularly important Kreka basin of quality lignite, because there are 1.141x10^ t or 55% of 
complete registered lignite reserves in BiH. 

According to data [9], before the war started (1990), the mines in FBiH produced around 12 
million tons of coal, with almost 27.000 of employees. 2/3 of coal was excavated by surface 
and 1/3 by underground mining. 

During the war coal production fall to 10% of the production before the war. Today, the 
achieved level is 40% of the coal production before the war, because the consumption in the 
country is rapidly reduced and the basic industry is almost destroyed. The current electric en-
ergy consumption needs are satisfied. So, there is no need to increase the coal production but to 
keep the achieved level and to start the implementation of mine modernization program with 
reference to social consequences of the process, because the half of a great number of the em-
ployees is sufficient. 

In FBiH, solution of coal mine optimization and modernization problem, is given through 
the restructuring program that encircled the following aspects of mining companies business: 
market, technical and technological, organizational, ecological and sociological, so the mines 
could become modern and ready to take part in free market and independent economy. 

To lead the mentioned process in this branch of industry systematically and methodical, and 
to avoid any kind of stress, especially the social one, USA Government assured The Feasibility 
Study for Coal Mines in FBiH (FS) for the sake of FBiH Government, through the work of US-
TDA. Marston firm made FS, and it was completed and passed on in July 2000. USA Labor 
Ministry (US-DOL) made The Recommendation for Moderation of Social Consequences of 
Coal Mines Restructuring in FBiH, based on FS. 

Those materials has never been implemented, but used for the purpose of Program of mod-
ernization of coal mines in FBiH (PM), made in 2002. According to the analysis, coal con-
sumption in FBiH till 2015 will reach 7,8 million tons. 

Republic of Srpska participates with 19% in total coal reserves of FBiH [10]. Thermo ener-
getic potential of RS is based on significant reserves of brown coal and lignite, concentrated in 
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4 basins: Gacko, Ugljevik, Stanari and Miljevina. Less quantity of coal reserves is concentrated 
on other locations. The reserves that represent the base of coal production in Republic of 
Srpska amount 1.160 million t of geological reserves, i.e. 751,8 million t of registered reserves. 
In 2000. the realized production of the mines was around 3 million tons of coal, which repre-
sent 45% (Gacko), i.e. 75% (Ugljevik) of production before the war. For energetic system of 
RS it is necessary to produce another 3 million tons of coal. Nonentity of development strategy 
of energetic sector in RS affects the compatibility in energetic development, as well as the coal 
mines development. 

1.3.3. The condition and potentials of coal mines in Republic of Slovenia 

Referring to data [11], since 2001 in Republic of Slovenia it was allowed to estabhsh Hold-
ing of Slovenian electric power plants. Holding includes: hydro plants on the Drava, the Sava 
and the Soca river, thermal power plants Brestanica and Sostanj, and the lignite mine Velenje. 

According to estimation, the lignite mine Velenje will continue its work till 2023 as the 
thermo energetic blocks in Sostanj. Brown coal production will be stopped in 2007 because of 
the closure of the mines Trbovlje and Hrastnik. 

Exploitation reserves of lignite in Slovenia amount around 200 million tons. Slovenia will 
also import the coal, for the sake of general consumption, as well as for the industry that con-
sumes domestic coal but in limited quantities because of the ecology factor. 

Electric power production in Slovenia is not based only on imported coal, in order to avoid 
the export dependence. 

In lignite mine Velenje it is necessary to continue and to finish the process of restructuring 
that has been started 10 years ago. In lignite mine Velenje for several years the restructuring 
process has been intensified in order to reduce the coal exploitation costs as much as it's possi-
ble without a quick decrease of employees, and to obtain compatibility with the states of Euro-
pean Union. 

Restructuring of program "coal production" is defined thus to realize following main aims: 
- increase of annual productivity for minimum 4%, 
- reorganization and segregation of all activities that are not directly connected to coal ex-

ploitation, in order to realize greater part of income every year on the market out of parent 
company, 

- decrease of coal price for 2%, 
- to employ up to 40 scholars of company every year, 
- to avoid dismissing of employees in order to reduce social problems, 
- mechanization of technological process of coal exploitation with maximum of work safety. 
Those aims are successfully realized and that fact is obvious through the following data: 

1990 2000 
Lignite production: 4.210.000 t 3.804.000 t 
Number of employees in production: 5.189 2.861 
Number of employees in subsidiaries: 0 L073 
Total employees' number: 5.210 3.980 
Total length of stope: 716 m 302 m 
Excavation rate: 36,12 t/day 91,20 t/day 
Productivity (t/employee/day): 3,33 5,71 
Number of stopes: 8,37 2,68 
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There were successfully formed 6 new firms - subsidiaries, i.e. several new programs were 
segregated from the program „coal production": finishing of lumber, organized food supplying, 
nourishment, maintenance of residential objects, quarry, telecommunication activities, electro 
and mechanical repair, making of safety means, objects protection, building, as well as the 
maintenance of fire brigade and rescue equipment. 

In 2002 it is planned to segregate and intensive reorientation of other activities, such as: 
projecting, geomechanics, surveying, accounting services, professional and education activities 
and copying. There is a plan for the last faze for realization of minimum 55% of all incomes of 
employees out of the parent system, for the purpose of regular business of the subsidiaries. 

¡3.4. The condition and potentials of coal mines in Republic of Croatia 

According to data [12], the condition in coal industry of Republic of Croatia is specific 
comparing with neighbouring countries, and the main cause is insufficient coal reserves in that 
region. 

In 1999 the last coal mine "Tupoljak" was shut down. 
In 1974 Croatia made contracts for building and delivery of electric energy from Serbia to 

Bosnia and Herzegovina. There v/as a contract for building of therm.al pov/er plant on coal v '̂ith 
annual delivery of 3.566 GWh of electric energy that was enough to cover 24% of electric en-
ergy consumption in 1990 in Croatia. Regular delivery was interrupted in 1992 by war actions, 
but those difficulties are still present and they obstruct the cooperation. 

Croatia and Slovenia built by joint investment (50% and 50%) a nuclear power plant 
„Krsko" which started the regular activity in the beginning of 1983, with nominal power of 
664,5 MW and annual production from 1.850 to 2.227 GWh/year of electric energy for Croa-
tian energetic system. Croatia used electric energy from nuclear power plant „Krsko" till the 
first half of 1998. when it was canceled. Disagreement about nuclear power plant „Krsko" is 
still subject of negotiation between these two countries. 

In Croatia from 1970 a thermal power plant works in Plomin, power llOMW, that used 
coal from ,JR.asa" mine, and in 1985 the building of second block of 215 MW power started at 
the same place. In 1991. the building was stopped by war actions, and in 1997 it was continued 
(HEP and RWE in joint investment 50% of participation each). In 1999 thermal power plant 
Plomin 2 had probation, and in 2001 it worked 5.297 hours with average working power on 
generator of 188,8 MW with coal consumption of 350.410,9 t. The coal is transported by ship 
from Columbia, China, Indonesia and Venezuela and in Plomin bay it is debarked and stored 
on thermal plant dump. 

After the war the research for building of thermal power plant that will use the imported 
coal, continued at the sea shore (Lukovo Sugarje, Obrovac). Croatian Parliament decided in 
1999 to stop any kind of building or research or investigating the possibility of building of 
thermal power plants on coal, as well as the nuclear power plants in Croatia until 2015 and that 
decision interrupted every activity connected to thermal power plants building. 

2. Strategic planning of development and production 

In production of energetic minerals it is necessary to define short-term and long-term real 
requirements for coal production, as strategic resource, for thermoelectric power plants and 
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other consumers. Regarding the connection between exploitation of energetic mineral re-
sources with total requirements in energetic system (hydro-energy and other resources), real 
potentials for energy from coal have to be realized with society and state interest to the degree 
which covers total required energy. To achieve this, large investments and restructuring is re-
quired, and if mines cannot be self-dependant then there is a question of their existence. 

Finding solutions for strategic problems related to exploitation of mineral materials should 
be performed starting with coal basins and deposits in general, to selection of specific adequate 
technological processes regarding the following logical sequence [7]: 
1. Perspective recognition of the necessity for coal energy for a period until 2005, 2015, and 

so forth. 
- Evaluation of development of capacities and production of coal. 

Evaluation according to the investment possibilities, 
- Evaluation according to the resource potentials, 
- Evaluation of domestic and foreign markets. 

2. Situation and potentials of resources 
- Present condition of total balance and exploitation reserves, 
- Research degree and program for additional researching of minerals, 
- Coal reserves in basins, mines, layers, 
- Coal reserves in deposits and layers which are not opened and possibilities for devel-

opment of new capacities, 
- Evaluation of reserves for exploitation with surface and underground excavation tech-

niques, 
- Evaluation of reserves for implementation of new non-traditional technologies for exca-

vation (underground coal gasification, coal combustion, hydro-derivation etc). 
3. Development of technologies for coal exploitation 

- Selection of layers and evaluation of reserves for application of specific traditional 
(classical) technologies in particular mines and deposits, 

- Possibilities for development and application of mechanized technologies with automa-
tion and robotizing of technological processes. 
Development and application of technologies and methods for short excavations, 

- Development of technologies for excavations with easier mechanization, with filling of 
excavated areas, etc. 
Development and application of new non-traditional technologies (physical-chemical 
processes). 

4. Model and structure of existing mines with evaluation of possibilities for concentration for 
facilities (mines) and excavation techniques 
- Existing models and structure for open pit and underground mines, 
- Possibilities for simultaneous operations in surface and underground mines. 

Concentration of mines with minerals preparation, 
- New model of highly-mechanized mine up to so-called „intelligenf mine. 

5. Programs for scientific researches for determination of strategy for technological develop-
ment of coal exploitation (from applied and developing to concrete project solutions). 

6. Accompanying infrastructure, organization, institutions. 
7. Personnel. 

Basic approach to recognition of development strategy in coal industry in the countries of 
transition must have the following logical sequence [8]: 
1. Defining of current condition: 
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- Coal reserves condition for each sort of coal and in total quantity of the country, 
- To form geological cadastre for existent coal deposits, 
- Review of existent law regulative in the field of mineral exploration and giving explora-

tion concessions, 
- Actual condition of coal industry with the review of physical volume of production of 

each mine and in total of the country, with the review of effects, final products prices 
and the estimation of economy for each of the mines, 

- To form cadastre of active coal mines, 
- The review of scientific and skilled organizations in mining and geology, 
- Survey of education of scientific and professional personnel for the purpose of mining 

and geology. 
2. Background for development strategy: 

- Defining of rebalanced coal reserves, by methodology of International classification of 
minerals (UN Framework Classification) 

- Survey of coal deposits that could be a subject of exploration concessions, with tech-
noeconomical evaluation, 

- Defining of current value of the capital for each of the coal mines. 
Classification of the existent coal mines on mines that could work profitably after 
proper restructuring and mines that could not stand the market rules, 

- Defining cooperation with world and European organizations (UN, UNCTAD, UNIDO, 
UNDP, World Bank, MMF) meaning to get their support and to improve coal mines 
business and to direct the investment, 

- To form single and centralized information systems in mining and geology. 
3. Strategy tasks: 

- Identification of investment possibilities for each coal deposit and for the country in to-
tal, 

- To carry out the feasibility study for each of the coal mines that could work profitably 
and for each mine that could work profitably, after proper restructuring, 

- To carry out the closure projects of mines that could not stand the market rules, with 
suggestions for mine resources usage after its closure, and with regular solutions for the 
dismissed employees, 

- To carry out the regulative documentation, according to developed countries, for coal 
deposits exploration, for mine building investment, for mine building itself as well as 
for the surveying of mine work during its life of exploitation, 

- Defining of long-term and short-term scientific and research work in sense of strategic 
improvement of mining and geology (research of new technologies, methods and proce-
dures, and to obtain transfer of modem flows in those fields), 

- Defining of providing of scientific and skilled personnel for the purpose of mining and 
geology, with reference to world and European standards. 

3. Definition of scientific-research activities in the countries in transition, especially in 
the countries of former Yugoslavia 

In domain of scientific-research activities in the field of mining and geology (FBiH, Ser-
bia), which is mostly disintegrated, it is required to redefine and determine strategic objectives 

657 



Stjepanovic M. i in.: Development strategy in coal industry... 

according to the requirements of mining development in all its segments, which would improve 
already achieved degree of operations in the country with world accomplishments transfer. 
a) In that sense, it is required to observe more closely the necessity for reorganization of insti-

tutions (institute and project organizations), which would be adapted to new objectives with 
much better equipment for institutions and personnel qualification. 

b) For further development of mining, it is required to use new technical improvements and 
new technologies. In this development process, computer-integrated technologies will have 
significant role since they integrate engineering knowledge in computer science, informat-
ics, applied robotics, automations and process operations, management, education etc. Such 
approach leads towards the development of information-operating systems for multiple-
rated logic, with installed functions for artificial intelligence and high surveying-operative 
efficiency. The result of this concept is also the idea of development of "intelligent' mining 
machines (robots). In the vision of near future, mining engineer will be able from his com-
mand centre to provide by computers all technical and technological orders and instructions 
to operative-executive areas (sites) in mine, for performance of working operations such as 
drilling, mining, loading, transportation, depositing, accessory operations etc. [5], Within 
those trends, application of satellite systems for global positioning is becoming more im-
portant. Application of this system in mining industry enables locating, in real time, m.a-
chine positions and equipment on open pits, monitoring of performance dynamics for min-
ing work, precise navigation of machines etc. 
Leading world manufacturers of mining equipment and machines give large contribution to 
the investigations and funding of development of these „intelligent" machines. Such exam-
ples are intelligent trucks-dampers, and other machines, [5]. The most recent researches 
and intensive cooperation between mines and manufacturers of mining machines enabled 
the new conception in application of automated computer-operating processes with the ob-
jective to increase the productivity and work safety in mines. (For example, research pro-
ject ,Jntelligent mine" which was investigated for 8 years and whose results of investiga-
tion program were applied in many mines in Finland, [V. 

c) Current traditional technologies for underground exploitation of minerals cannot influence 
significantly the increase of productivity and economic feasibility of production due to ex-
haustion of technological schemes and models, very long mining facilities network and 
multi-operational processes for recovery. 
Therefore, special importance in the strategy of future exploitation has the investigation and 
application of alternative technologies (drilling exploitation, underground metal leaching, 
underground metal gasification, specific methods for biotechnology etc.). 
In the conditions of mineral deposits exploitation in Serbia, these strategic objectives noted 
under a, b and c are to be performed gradually and by phases; starting from implementation 
of mechanization of larger capacity into technological processes of mineral exploitation, 
then their automation and robotizing and in the future creating the conditions for applica-
tion of the so-called „intelligent mine" model. 

4. Education 

In the field of education of mining technicians, engineers, scientific workers and other 
professions in the sphere of mining in Yugoslavia, it is necessary to make some deep changes 
in educational-scientific programs for schools and universities, since the requirement and 
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strategic objective for achievement of the model for modern mechanized mine, and especially 
'intelligent mine' and new alternative technologies, set task for radical changes for obtaining 
special knowledge. This implies also rationalization processes for educative school systems, 
better-equipped institutions, schools, faculties and higher evaluation of personnel potential. On 
all these matters, it is required to establish a consensus of many institutions and agreement & 
decision making authorities. 
a) Post-graduate master and professional studies at faculties for mining need to be more 

directed towards main strategic objectives for development of practice and science in 
mining industry. 

b) Development of other forms of personnel education in the field of mining for worldwide 
markets on foreign partners demand. 

c) Education of personnel abroad. 
d) Lectures upon invitation to foreign institutions, as well as world and European experts' 

lectures in our country. 
e) Present system for conferences and symposiums organizing is quite often uncoordinated, 

placed within narrow frames and disciplines where one cannot see strategic vision or main 
objective. Therefore, it is necessary to provide new frames and contents for this activity. 

f) It is also necessary to intensify previously fruitful and momentarily stopped international 
cooperation with foreign developed institutions and organizations in the field of mining and 
geology. 

g) Achieved degree of mining techniques and technology in specific historical periods should 
not be forgotten. They are at the same time product of complex social conditions in which 
exploitation processes took place, an therefore it needs to be institutionally immortalised 
not only through important annual gatherings, but through historical mining museums with 
exhibits and monographs, and to provide a lesson and direction for future generations in 
their aiming towards development and perfection. 

5. Conclusions 

Conclusions of the previous observations could suggest following short directives in order 
to solve problems in coal industry in the countries in transition, especially in the countries of 
former Yugoslavia, i.e. Federal Republic of Yugoslavia: 
a) It is necessary right away to make a detailed strategy for the field of mineral exploitation by 

state and other relevant organs in Serbia, which would configure orientation for restructur-
ing of mines according to strategic interests of the state, social politics and market-
orientated economics, as well as implementation into general currents of European eco-
nomical integration. 

b) To form suitable strategy, it is necessary to perform more detailed analysis of previous 
condition in the field of mining, as a basis for evaluation of market perspective for each de-
posit with regard to raw material bases at disposal and in accordance with strategic objec-
tives for development and production 
The main aims of development strategy are: 
- intensive exploration of coal deposit for the purpose of getting energy from own re-

sources, 
- rational usage of available coal reserves, with accordance between the production level 

and greater ecological demands. 
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- directing of the complete policy to such financial and market directions that will brin^ 
new impulses to the coal industry, especially by removing of disparity in the field oi 
prices and by acceptable credits and loans, 

- the choice of the most favourable system of property transformation, that will be attrac-
tive for investments and to lead the coal industry into zone of profit and complete mar-
ket economy, 

- to achieve accordance between the rules and standards with greater need for protectior 
of human environment, 

- development of mining technique and technology in order to accomplish maximal effi-
ciency of technological processes by application of informatics technology and specific 
management that will make the production price per product unit real and rational.. 

c) There have to be made decisions at the level of state that will determine the mines with per-
spective in reference to more available reserves, coal quality, prices, ecology, safety and 
human treatment of the employees. 
It is necessary to invest in mines and make them efficient in technological and organiza-
tional way to fulfil those conditions so they could work successfully in the future. The other 
mines, out of those conditions, should be shut down. During the closure process the state 
should have active role, i.e. to obtain means through the state budget for the restructuring oi 
the region where the former mine is situated. 
The state should be an owner of those mines planned to be closed and for the active mines 
it is necessary to define the owner as soon as it's possible. 

d) Despite the delicate situation in the field of energy supply and production in the countries 
in transition, especially about the prices and ecology, coal will remain for a long time a sig-
nificant resource for electric energy production. In the future the rich countries will dictate 
the conditions of energy market funcdoning, while the energetically weak countries will be 
forced to protect their interests by all means and to avoid great dependence of import. 

e) Restructuring of mines is a process that cannot be realized in a short period. In spite oi 
many difficulties connected with this process, it must be realized completely, with all aims 
fulfilled and to be revised through the time because there is no clear development program 
in this field at the moment. 

f) Once again there must be emphasized the importance of analytical and gradual insight and 
reorientation for obtaining of higher degree in domain of exploitation of mineral ores from 
current traditional model of mines to higher level of modern mechanized and automation 
model of mines with larger development and application of new alternative technologies 
(drilling exploitation, underground gasification of coal, leaching etc.). 
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Strategia rozwoju przemysłu węglowego w nawiązaniu do problemów 
krajów w trakcie przemian, zwłaszcza krajów byłej Jugosławii 

Streszczenie 

Zasoby surowców mineralnych i energetycznych w krajach w trakcie przemian i w regionie 
byłej Jugosławii są niezwykle istotne. Powszechna redukcja produkcji oraz stagnacja postępu 
określają bieżący stan eksploatacji węgla. W wielu krajach na świecie górnictwo ulega prze-
mianom i we wszystkich, w zależności od zdolności i możliwości, zmierza do rozwiązań re-
strukturyzacyjnych i doprowadzenia do zaistnienia nowych warunków. 

Jest niezwykle istotne dla krajów w trakcie przemian w rejonie byłej Jugosławii, aby zacząć 
planować rozwój i produkcję w górnictwie węglowym wg punktów szczegółowo opracowanej 
strategii; jest to możliwe, jeżeli zacznie się od analizy aktualnej sytuacji, krótko- i dhigotermi-
nowych prognoz opartych na nowych dokonaniach naukowych i technicznych oraz technologii 
nowego modelu górnictwa, która jest równoważna z generalnym celem strategii i potencjału 
kraju. 

Recenzent: dr inź. Jerzy Kicki 
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Wpływ temperatury na wybuchowość mieszaniny gazów palnych 

Słowa kluczowe 

pożary podziemne - wybuchy gazów - temperatura mieszaniny wybuchowej 

Streszczenie 
I 

W dotychczasowej praktyce oceny pól pożarowych, nie uwzględnia się wpływu temperatury 
na wybuchowość mieszaniny gazów palnych; mimo, że w niektórych pozycjach literaturowych 
wymieniono wpływ temperatury na wybuchowość poszczególnych gazów. W niniejszym 
artykule autor przeprowadził analizę wpływu temperatury na wybuchowość mieszaniny gazów 
palnych w polach pożarowych w aspekcie teoretycznym i doświadczanym. Dane 
doświadczalne zostały zaczerpnięte z literatury. 

1. Wstęp 

Wybuchem mieszaniny metanowej nazywa się gwałtowne v^a l en i e mieszaniny 
zawierającej stężenie metanu w granicach wybuchowości, przy czym płomienie metanu 
rozprzestrzeniają się z prędkością mniejszą od szybkości dźwięku, a ciśnienie fali wybuchowej 
jest większe od 0,15 atm. Widać stąd, że warunkiem wybuchu jest samodzielne 
rozprzestrzenianie się płomieni metanu, co można zachodzić przy stężeniach metanu w grani-
cach wybuchowości. Przy stężeniu poniżej dolnej granicy wybuchowości za mało jest metanu, 
by mógł nastąpić wybuch, zaś przy stężeniu metanu powyżej górnej granicy wybuchowości za 
mało jest tlenu w mieszaninie metanowo-powietrznej, aby mógł powstać wybuch. Palenie się 
bowiem metanu w tych granicach zawartości wytwarza temperaturę v^starczającą na ogrzewa-
nie sąsiednich warstw mieszaniny wybuchowej do temperatury zapłonu, tzn. że temperatura 
mieszaniny wybuchowej znajdującej się przed czołem płomieni osiąga temperaturę zapłonu na 
skutek mieszania i podgrzania. [Czechowicz 1972' 

Najniższa temperatura, w której ciepło powstające z reakcji chemicznej jest większe niż 
ciepło odprowadzone do otoczenia nazywa się punktem zapłonu. Przy temperaturze niższej od 
punktu zapłonu mieszanina gazów palnych nie ulega zapaleniu. Zatem jednym z niezbędnych 
warunków, w których mieszanina gazów pali się jest wystarczająca prędkość ciepła powstają-
cego z reakcji. Prędkość ciepła powstającego z reakcji jest proporcjonalna do prędkości reak-
cji, która jest proporcjonalna do iloczynu stężeń poszczególnych gazów biorących udział 
w reakcji. Więc ten iloczyn powinien być większy od pewnej wielkości, czyli dokiej granicy 
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wybuchowości. Dolna granica wybuchowości przedstawia najniższe stężenie objętościowe 
mieszaniny gazów palnych, a górna granica najwyższe stężenie. 

Na wielkość ciepła powstającego z reakcji i odprowadzonego do otoczenia wpływa wiele 
czynników, takich jak: stężenie, ciśnienie, gradient temperatury, pojemność cieplna, przewod-
nictwo cieplne, stan przepływu mieszaniny gazów, itd. Więc granice wybuchowości i tempe-
ratura zapłonu dla mieszaniny danego gazu palnego z tlenem nie są stałe. 

W związku z tym należy przy rozpatrywaniu stopnia wybuchowości mieszaniny metano-
wej poszerzać granice stężenia CH4 w zależności od temperatury, w jakiej się ta mieszanina 
znajduje. W praktyce może to zachodzić w otamowanych polach pożarowych lub w wyrobi-
skach, gdzie płyną gorące gazy pożarowe, do których wydziela się metan z górotworu. W obu 
bowiem przypadkach metan wydziela się do atmosfery o podwyższonej temperaturze. Trzecim 
przypadkiem może być skierowanie z powrotem do ogniska pożaru gorącej mieszaniny metanu 
i gazów pożarowych. 

2. Wpływ temperatury na granice wybuchowości gazów palnych 

Spalanie gazowe jest rodzajem reakcji chemicznej z udziałem tlenu. Zakłada się, że gaz 
palny G oraz tlen O2 biorą udział w reakcji chemicznej w postaci palenia i przekształcają się na 
produkt P z wydzieleniem ciepła czyli 

G + O 2 (2-1) 

Jeżeli a,b,c przedstawiają stężenie molowe (liczba cząstek w jednostkowej objętości) od-
powiednio gazu G, tlenu O2 i produktu spalenia P to otrzymuje się prędkość reakcji: 

dc 
— = Kxaxb (2.2) 
dt 

gdzie: 
t - czas; 
K - stała szybkości reakcji, według Arrheniusa. 

K = c,e (2.3) 

gdzie: 
E - energia aktywacj i dane j substancji; 
T - temperatura; 
R - uniwersalna stała gazów. 

# • • 

Przy jmując stężenie obję tościowe a, b , c zamiast stężenia molowego a, b, c; mamy co 

następuje: 

a 
n . p . 
^ - a , b = b (2.4) 

RT RT 
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więc 

dt 

/ ^ 

K' 
P 

\ RT J 
-ab (2.5) 

Ze wzoru (2.3) widać, że stała prędkość reakcji iT wzrasta w miarę wzrostu temperatury 
w pewnym zakresie. Gdy T»E, K osiąga największą stałą wartość i nie wzrasta dalej wraz ze 
wzrostem temperatury. Natomiast ze wzoru (2.5) wynika, że prędkość reakcji jest odwrotnie 
proporcjonalna do temperatury w drugiej potędze Dlatego, że energia aktywacji E posiada 
wysoką wartość gdy T wzrasta, to K wzrasta znacznie więcej niż wielkość zmniejszona przez 

o 

T . Więc temperatura ma pozytywny wpływ na prędkość reakcji gazów palnych. 
Wybuch jest efektem gwałtownej reakcji chemicznej gazów z tlenem o dużej prędkości 

przebiegu. Im większa jest prędkość reakcji mieszaniny gazów z tlenem, tym większa skłon-
ność mieszaniny do wybuchu. Natomiast prędkość reakcji w pewnym zakresie wzrasta w miarę 
wzrostu temperatury. Zatem temperatura wpł3^a na wybuchowość mieszaniny gazów. Przy 
wysokiej temperaturze mieszanina otrzymuje dużą energię z zewnątrz, jednocześnie prędkość 
reakcji wzrasta, co powoduje wydzielanie dużej ilości ciepła w jednostce czasu przy małym 
udziale gazów palnych albo tlenu biorącego udział w reakcji. Więc pod wpływem temperatury 
dolna granica wybuchowości obniża się, a górna granica podwyższa, czyli zwiększa się zakres 
granic wybuchowości w miarę wzrostu temperatury. 

W tablicy 2.1 zestawiono granice wybuchowości wybranych gazów palnych w zależności 
od ich temperatury. 

Tablica 2.1. Granice wybuchowości mieszaniny gazów palnych z powietrzem w różnych temperaturach 
(warunki w czasie testowania: pionowy przewód, propagacja płomienia w dół, standardowe ciśnienie 

atmosferyczne) [Zhou 1996] 
Table 2.1. Explosion limits of mixture of gases with air at different temperatures (test conditions: 
in a vertical pipe, flame propagation downwards, at a standard atmosphere pressure) [Zhou 1996] 

Temperatura CH4 H2 CO 
C2H4 

% % % % 
Dolna Górna dolna górna dolna górna dolna Górna 

17 6,3 12,9 9,4 71,5 16,3 70,0 3,45 13,7 
100 5,95 13,7 8,8 73,5 14,8 71.5 3,20 14,1 
200 5,50 14,6 7,9 76,0 13,5 73,0 2,95 14,9 
300 5,10 15,5 7,1 79,0 12,4 75,0 2,15 17,9 
400 4,8 16,6 6,3 81,5 11,4 17,5 2,5 » • » 

Według [Vidal 1962] przy temperaturze otoczenia (normalnej) granica wybuchowości 
mieszaniny jest 6 do 16% CH4. Gdy mieszanina wybuchowa ma temperaturę podwyższoną 
wówczas dolna granica wybuchowości metanu obniża się następująco: 

przy temperaturze mieszaniny 100°C - do 5,5 % CH4; 
przy temperaturze mieszaniny 175 °C - do 5,0 % CH4; 
przy temperaturze mieszaniny 250 °C - do 4,5 % CH4; 
przy temperaturze mieszaniny 600 °C - do 3,5 % CH4. 
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Przy dalszym wzroście temperatury dolna granica nie ulega już zmianie. Górna granice 
wybuchowości przedstawia się następująco: 
„ przy temperaturze mieszaniny 600°C wzrasta do 16,4 % CH4; 
_ przy temperaturze mieszaniny 700°C wzrasta do 18,75 % CH4; 
_ przy temperaturze mieszaniny 800°C wzrasta do 29,00 % CH4. 

Niejednakowe wyniki podane w literaturze [Vidal 1962; Zhou 1996] wynikają z różnych 
warunków doświadczenia. 
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Rys. 2.1 Zależność dolnych granic wybuchowości niektórych gazów palnych od temperatury pierwotnej 
według tablicy 2.1 

Fig. 2.1 The dependence of low explosion limit of some gases to temperature according to table 2.1 
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Tablica 2.2. Granice wybuchowości mieszaniny gazów palnych z powietrzem 
przyjmowane w kopalniach węgla 

Table 2,2. Explosion limits of mixture of gases with air adopted in coal mines 

CH4 H2 CO CmHn 
% % % % 

dolna górna dolna Górna dolna górna dolna Górna 
5 15 4 74,2 12,5 74,2 2 15 

W kopalniach przyjmuje się granice wybuchowości gazów palnych, które zostały okre-
ślone pod warunkiem propagacji płomienia do góry. Granice wybuchowości w przypadku pro-
pagacji płomienia do góry są mniejsze niż w przypadku propagacji płomienia na dół. 

Z rysunku 2.1 widać, że zależność granic wybuchowości od temperatury jest liniowa. 
Granice wybuchowości danego gazu w obydwu przypadkach posiadają ten sam gradient od 
temperatury. Więc przez równoległe przesunięcie linii w rysunku 2.1 na dół lub w górę o wiel-
kość różnicy granic wybuchowości danego gazu w temperaturze 25°C można otrzymać zależ-
ność dolnej i górnej granicy wybuchowości danego gazu. Dla gazów wyszczególnionych 
w tablicy 2.1 dolna granica wybuchowości przedstawia się następująco: 

CH4: 

C2H4: 

H2: 

CO: 

; ; = - 0 , 0 0 4 • r + 5 , 1 0 

ji; = - 0 , 0 0 2 • r + 2 , 0 6 

= - 0 , 0 0 8 • r + 4 , 2 0 

7 = - 0 , 0 1 3 - 7 + 1 2 , 1 8 

(2.6) 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 

3. Wpływ temperatury na wybuchowość mieszaniny gazów palnych 

Według zasady Le Chateliera: 

R Pi P2 1 Ą 2 . + 
u L L 

+ 
1 L n 

gdzie: 

(3.1) 

Pi - udział objętościowy i-tego składniku w mieszaninie gazów palnych; 
Li - granica wybuchowości i-tego składniku w mieszaninie gazów palnych; 
Pr - stężenie objętościowe mieszaniny gazów palnych; 
Lr~ granica wybuchowości mieszaniny gazów palnych. 
Z w/w wzoru (3.1) otrzymuje się wzór do obliczenia wartości wskaźnika alarmującego L 

dla mieszaniny gazów pahiych występujących w kopalniach węgla kamiennego, czyli wskaź-
nika niebezpieczeństwa wybuchu gazów pożarowych: 

, CO CH4 
L = + ^ 

12,5 
gdy L > 0,6, mieszanina jest wybuchowa. 

(3.2) 
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Jeżeli uwzględnia się wpływ temperatury na wartość wskaźnika alarmującego L, wzór 
przyjmuje następującą postać: 

L CO cą K CJi„ 
- 0 , 0 1 3 - 7 + 1 2 8 1 - 0 , 0 0 4 - r + 5 , 1 0 - Q 0 0 8 - 7 ' + 4 , 2 0 - 0 , 0 0 2 - 7 + 2 , 0 6 

(3.3) 
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Rys. 3.1 Wpływ temperatury na wybuchowość mieszaniny gazów palnych 
Fig. 3.1 Influences of temperatures on explosibility of gases mixture 

- 1% CO, 1% CH4, 1% H2, 1% ), linia 2 - 0% CO, 1% CH^, 1% H2, 1% 
- 1% CO, 0% CH4, 1% H2, 1% C A X linia 4 - 1 % CO, 1% CH4.0% Ha, 1% C^Hn 

linia 5 - 1 % CO, 1% CH4, 1% H2, 0% C A 
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Rys 3.2 Wpływ temperatury na wybuchowość pojedynczych gazów 
Fig. 3.2. Influences of temperatures on explosibility of some single gases 
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Rys. 3.3. Wpływ temperatury na wybucliowość gazu wodoru H2 o różnym stężeniu 
Fig. 3.3. Influences of temperatures on explosibility of hydrogen with different concentrations 

669 



Yuan S.: Wpływ temperatury na wybuchowość mieszaniny gazów palnycłi 

Na rysunku 3.1 przedstawiono wpływ temperatury na wybuchowość mieszaniny gazów pal-
nych, uwzględniając stężenia: 
- linia 1:1% CO, 1% CH4, 1% H2,1% CJ l^ ; 
- linia 2: 0% CO, 1% CH4, 1% H2,1% 
- linia 3:1% CO, 0% CH4, 1% H2, 1% CJ l^ ; 
- linia 4: 1% CO, 1% CH4. 0% H2, 1% C^Hn; 
- linia 5: 1% CO, 1% CH4, 1% H2, 0% Cn,Hn. 

Z rys. 3.1 i 3.2 widać, że wybuchowość mieszaniny szybko wzrasta w miarę wzrostu tempe-
ratury, Zauważyć można również, że CO posiada najmniejszy, a H2 największy wpływ na wy-
buchowość mieszaniny. Wodór jest bardzo wrażliwy na zmianę granicy wybuchowości pod 
wpływem temperatury. Przy temperaturze 500°C wskaźnik alarmujący L mieszaniny gazów 
wybuchowych z udziałem wodoru osiąga największą wartość. Udział węglowodorów w mie-
szaninie podnosi stopień wybuchowości, a udział wodoru przyśpiesza wzrost wskaźnika wybu-
chowości w miarę wzrostu temperatury mieszaniny. Obecność H2 albo CmHn w mieszaninie 
podnosi poziom wybuchowości mieszaniny (wskaźnik L) pod wpływem ciepła, zwłaszcza gdy 
temperatura przekracza 200°C. 

Z rys. 3.3 widać, że wodór przy różnym stężeniu w temperaturze 500°C osiąga największą 
wartość wskaźnika alarmującego. Jeżeli stężenie wodoru wzrasta to zwiększa się wskaźnika 
alarmującego i tym samym wzrost temperatury posiada większy wpływ na jego wybuchowość. 
Przy temperaturze 500°C, nawet bardzo mały udział wodoru w mieszaninie grozi wybuchem. 

4. Wnioski 

4.1. Temperatura mieszaniny gazów palnych wpływa na jej wybuchowość. W miarę wzrostu 
temperatury zakres granic wybuchowości zwiększa się. 

4.2. Obecność CO ma najmniejszy wpływ na wybuchowość mieszaniny, a H2 ma największy 
wpływ pod względem wrażliwości na temperaturę. 

4.3. Udział węglowodorów podnosi, a udział wodoru przyśpiesza wzrost wybuchowości mie-
szaniny gazów w miarę wzrostu jej temperatury. Obecność H2 albo CmHn w mieszaninie 
podnosi poziom wybuchowości mieszaniny (wskaźnik L) pod wpływem ciepła, zwłaszcza 
gdy temperatura przekracza 200°C. 

4.4. Wodór przy różnym stężeniu osiąga największą wartość wskaźnika alarmującego L 
w temperaturze 500°C, natomiast im większe stężenie wodoru, tym większa wartość 
wskaźnika alarmującego i tym większy wpływ temperatury na jego wybuchowość. 

4.5. Wybuchowość wodoru jest bardzo wrażliwa na zmianę temperatury. Przy temperaturze 
500°C, nawet bardzo mały udział wodoru w mieszaninie grozi wybuchem gazów. 

4.6. W analizie stanu pól pożarowych powinno uwzględniać się wpływ temperatury na wybu-
chowość gazów pożarowych. 

4.7. Wybuchowość gazów posiada ograniczoną granicę, nie może bezgranicznie zwiększać się 
w miarę wzrostu temperatury. Przy bardzo wysokiej temperaturze gazy palne ulegają 
zapaleniu, a nie wybuchowi. W tym przypadku wskaźnik alarmujący L nie odnosi się do 
ich wybuchowości, a jedynie do oceny intensywności ich utleniania. Potrzebne są dalsze 
badania w celu określenia granic wybuchowości poszczególnych gazów i mieszaniny 
w zależności od ich temperatury. 
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4.8. W niniejszym referacie przedstawiono analizę zmiany granicy wybuchowości gazów 
w zależności od ich temperatury w zakresach niskich stężeń gazów (do 1% obj.). Pomimo, 
że pod wpływem wysokiej temperatury wskaźniki alarmujące przekraczają wartość 0,6, to 
nie można mówić o wybuchowości mieszaniny gazowej. Poniżej dolnej granicy 
wybuchowości gazy nie wybuchają, a wskaźnik alarmujący oznacza jedynie tendencję 
zmiany natężenia reakcji chemicznej gazów z tlenem. 
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Influence of temperature on explosibility of mixture of burnable gases 

Abstract 

In practice of analysing fire fields in coal mines it has not been taken into account that 
temperatures influence explosion ability of mixture of burnable gases, but in some literatures 
it's mendoned that temperatures influence explosion ability of some single gases. In this paper 
the author tried to analyse temperature's influences on explosion ability of gas mixture in fire 
fields from theoretical and practical aspects. 
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