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Najważniejszą w świecie rzeczą nie jest to 
gdzie teraz jesteśmy, lecz dokąd zmierzamy. 

(Oliver Wende/l Holme) 

Przed nami Szkoła Trzynasta. Jak już wielokrotnie pisałem - ostatnia kiedy, Folska pozo
staje poza strukturami Unii Europejskiej , największego we współczesnym świecie organizmu 
gospodarczego; a jednocześnie Szkoła, której towarzyszy coraz bardziej widoczne nasze 
międzynarodowe przedsięwzięcie, jakim jest International Mining Forum. Materiały Forum 
ukażą się w odrębnym tomie w renomowanym wydawnictwie A.A. Balkerna Publishers, które 
kolejny raz zmienia właściciela (obecnie Taylor & Francis Group, Londyn). 

Trzynasta Szkoła obejmuje wiele interesujących działań wykorzystujących ogromne moż
liwości, jakie stwarza świat multimediów: 
- prezentacja szczegółowego programu i stopnia realizacji przygotowania obrad Szkoły na 

stronie internetowej, 
- codziennie wieczorem w trakcie trwania Szkoły - bogaty serwis fotograficzny dostępny na 

stronie internetowej Szkoły http://www.szkola.min-pan.krakow.pl, 
- prezentacja najciekawszych wydarzeń, jakie miały miejsce w trakcie obrad, na stronach 

portalu www.teberia.pl 
- możliwość obserwacji przebiegu obrad Szkoły na ekranach monitorów. 

Trzynastej Szkole towarzyszy też powstanie wspomnianego portalu internetowego 
teberia.pl. Jeszcze kilka miesięcy temu wielu uśmiechało się z politowaniem i ostrzegało 
przed kolejnym szalonym pomysłem. Pytali - jak można tworzyć portal nie mając dużych 
pieniędzy . A jednak jest i powoli się rozwija wychodząc naprzeciw tym tendencjom, z których 
tak naprawdę jeszcze nie zdąjemy sobie sprawy, a tylko niewielu o tym pisze; ot chociażby 
Jeremy Rifkin w książce "Wiek dostępu . Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za 
kaź:dą chwilę życia". Książka ta ukazała się nie tak dawno w serii Poza horyzont w Wydawnic
twie Dolnośląskim. 

Czy chcemy czy nie, wkraczamy w wiek dostępu kiedy to zmieniają się kanony gospodarki, 
kanony edukacji, ale także i nauki. Jeremy Rifkin we wspomnianej książce pisze tak: "Wiek 
dostępu przynosi ze sobą nie tylko nowe narzędzia organizacji życia społecznego, lecz także 
nowe definicje istoty ludzkiej. Na początku obecnej ery musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, 
co to jest dostęp - nie tylko w dosłownym wąskim sensie dostępności technologii i danych, lecz 
raczej w szerszym znaczeniu, mianowicie celowości. W wieku własności można znaleźć 
pouczającą analogię. Wąskie rozumienie prawno-ekonomiczne tego, co jest .,moje", a co 
.. twoje", zawsze decydowało o budowaniu stosunków międzyludzkich, lecz ogólne ramy dla 
wyjaśnienia metafizyki ludzkiej egzystencji dawała głębsza refleksjafilozoficzna celu własności 
i jej roli, określającej istotę charakteru człowieka i funkcjonowania społeczeństwa. Różne 
filozofie towarzyszące erze stosunków własnościowych i transakcji rynkowych miały swój 
udział w określeniu sensu tego stulecia. Podobnie nowe technologie telekomunikacyjne i sieci 
tworzone za ich pomocą to nie cel sam w sobie, lecz tylko bramy i portale prowadzące do 
nowych koncepcji życia człowieka w tym stuleciu" . 

Co to będzie oznaczało w naszym przypadku? Już wkrótce stworzenie określonej bibliogra
fii według nazwiska autora czy teź: określonej tematyki na bazie materiałów Szkoły (przypo
mnę, że juź: wkrótce będzie to ponad 1000 referatów i wykładów), będzie trwało kilkadziesiąt 
sekund, w przyszłości stworzenie bibliografii na bazie podstawowej literatury górniczej (mię-



dzy innymi: Przegląd Górniczy, Wiadomości Górnicze, Rudy i Metale Nieżelazne) niewiele 
więcej. 

Ale wróćmy do obrad Szkoły. Tradycyjnie w trakcie jej trwania wysłuchamy referatów i pre
zentacji promocyjnych oraz komunikatów w różnych sesjach tematycznych: 
- nowe techniki i technologie w eksploatacji podziemnej złóż, 
- eksploatacja złóż w warunkach zagrożeń naturalnych, 
- człowiek i środowisko - wyzwania XXI wieku, 
- informatyka w przemyśle wydobywczym, 
- zarządzanie bezpieczeństwem pracy w kopalniach. 
Łącznie w trakcie obrad Szkoły zostanie wygłoszonych ponad sto referatów. 

Wierzę, że tej powodzi referatów, rozwiązań technicznych i multimedialnych będzie towa
rzyszyć wspaniała, serdeczna, przyjacielska atmosfera, która jest nieodłączną cechą każdej 
Szkoły . 

Kraków, luty 2004 r. 
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Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
Szkoły Eksploatacji Podziemnej 

Jerzy Kicki 



Wspomnienia 
o Profesorze Antonim Goszczu (1936-2003) 

W dzisiejszym rozpędzonym świecie nie ma dla śmierci miejsca. Współczesny świat za
chorował na wieczną młodość, wyrzucamy śmierć z naszych myśl i. Prawdę mówi stary grecki 
aforyzm: Zło najstraszniejsze - śmierć - nie dotyka nas wcale, bo póki my jesteśmy, nie ma 
śmierci, a kiedy się ona zjawia, nas już nie ma. Dotyka jednak tych, którzy zostają. 

Moje wspomnienie jest wspomnieniem o Kimś, kto pozostał w naszej pamięci jako sym
patyk i przyjaciel Szkoły, jeden z najwierniejszych jej uczestników; używając języka młodzie
żowego- fan Szkoły . Często pojawiał się nagle, wcześniej dzwoniąc : "Jurek, wpadnę na dwa 
dni, wybacz, ale tylko dwa dni mogę być" i... był. 3 września 2003 roku odszedł od nas nagle, 
tak jak się pojawiał ... 

Wśród wielu publikacji, których był autorem, kilka znalazło się w materiałach Szkoły. 
W roku 1999 w Bibliotece Szkoły ukazała się Jego książka: "Elementy mechaniki skał oraz 
tąpania w polskich kopalniach węgla i miedzi". Kolejne wydawnictwo towarzyszące obradom 
obecnej Szkoły jest jej kontynuacją. "Problemy zagrożenia sejsmicznego i zagrożenia tąpa
niami w kopalniach podziemnych" były istotą Jego zainteresowań naukowych. Ilustracją po
dejmowanych przez Niego działań może być znany aforyzm filozofa greckiego Demokryta: 
,,Nic nie powstaje bez przyczyny, lecz wszystko z oznaczonego powodu i konieczności" . Tej 
przyczynie zakodowanej w górotworze poświęcił zasadniczą część swoich poszukiwań nau
km •ych. 

Jak zaczęła się Jego wielka przygoda na scenie nauki, której oddał ogromną część swojego 
życia? 

Dyplom magistra inżyniera Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego Akademii Górniczo
Hutniczej w Krakowie, wręczony Mu w 1958 roku, otworzył przed Nim możliwości połącze
nia w przyszłej karierze zawodowej Jego zdolności do nauk ścisłych z szerokimi zainteresowa
niami humanistycznymi, pasji naukowca-badacza z wielkim umiłowaniem Ziemi i Natury, 
talentu pedagoga z ogromną życzliwością dla ludzi. Zanim jednak Jego niezwykła pracowitość 
i wszechstronna wiedza zaowocowały przedstawieniem osiągnięć naukowych w około 200 
publikacjach oraz dwóch autorskich monografiach, pierwsze lata pracy zawodowej poświęcił 
zdobywaniu doświadczenia inżynierskiego w przemyśle . Były to dwa lata spędzone w Przed
siębiorstwie Geologicznym w Katowicach, a następnie piętnaście lat pracy w KWK "Paryż" 
w Dąbrowie Górniczej na stanowisku geologa górniczego oraz zastępcy głównego inżyniera do 
spraw naukowo-technicznych. Wyznając zasadę, że w pracy wewnętrznej wakacji nie ma, 
praktykę zawodową uzupełniał równoległym zdobywaniem drugiego dyplomu na Wydziale 
Górniczym AGH - magistra inżyniera górnika o specjalności eksploatacja podziemna złóż 
( 1969). Wiele lat później Profesor wspominał o swoim doświadczeniu inżynierskim nabytym 
w przemyśle, jako o niezwykle cennym oraz pomocnym w rozwiązywaniu problemów związa
nych z eksploatacją podziemną oraz z zagrożeniami, jakie eksploatacja ta stwarza dla ludzi 
i środowiska. I choć jego natura globtrotera, jak żartował o sobie w wywiadach, zawiodła go 
na różne lądy działalności naukowej, to górnicze zagadnienia Śląska i Zagłębia na zawsze 
pozostały bliskie jego sercu. Tradycjami zgłębiania wiedzy, szacunku wobec bliźnich i patrio
tyzmu przepełniony był dom rodzinny Profesora. Ojciec Stanisław, ósmy z kolei student w his
torii Wydziału Hutniczego AGH w Krakowie, w 1924 roku uzyskał dyplom inżyniera 
metalurga, a obydwoje rodzice całe swoje życie poświęcili pracy pedagogicznej. Niedługo po 
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wybuchu wojny rozpoczęła się ucieczka przed aresztowaniami, a tułaczka rodzinna rozpoczęta 
w Lublinie zakończyła się w 1946 roku utworzeniem nowego domu rodzinnego w Dąbrowie 

Górniczej . Dzies ięc io letni wówczas Antoni Goszcz tutaj rozpoczął naukę, tutaj ukończył 

liceum ogólnokształcące, tutaj wrócił po ukończeniu studiów i tutaj wreszcie rozpoczął karierę 
zawodową. 
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Człowiek stworzony jest na to, by szukać prawdy. .. " pragnienie poznania, szerokie spec
trum zainteresowań naukowych i wreszcie potrzeba bycia użytecznym społecznie sprawiły, że 

postanowił zacząć nowy rozdział w swojej karierze zawodowej. Działalność naukową i dy
daktyczną w Instytucie Eksploatacji Złóż Gliwickiej Folitechniki Śląskiej rozpoczął w 1975 
roku otwarciem przewodu doktorskiego. Rozprawę doktorską Zastosowanie metody elektra
oporowej do określania miejsc w górotworze, w których nastąpiło pęknięcie stropu zasadni
czego obronił już w roku następnym, uzyskując tytuł doktora nauk technicznych. Pięć lat póź
niej zdecydował się kontynuować swoją karierę naukową w Międzyresortowym Instytucie 
Geofizyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po roku pracy, w 1981, na podstawie 
dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej przedstawiającej Wplyw maprężeń tektonicz
nych na niektóre własności skal i warunki górnicze w pólnocno-wschodniej części Górnośląs
kiego Zagłębia Węglowego Rada Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH nadała Mu 
stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie mechaniki górotworu. 
Doświadczenia pracy w przemyśle sprawiły, że zawsze starał się połączyć swoją działalność 
naukowo-badawczą z praktycznym jej zastosowaniem. Dlatego też z Jego inicjatywy Akade
mia Górniczo-Hutnicza wraz z Dąbrowskim Zjednoczeniem Przemysłu Węglowego utworzyły 
w Sosnowcu Ośrodek Geofizyki i Geotechniki Górniczej. Pod kierownictwem Antoniego 
Goszcza interdyscyplinarny, ponad dwudzicstoosobovvy zespół naukowców i inżynierów stwo
rzył placówkę naukowo-badawczą dla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, prowadzącą ba
dania geofizyczne i geotechniczne w kopalniach węgla, zajmującą się problematyką zagrożenia 
sejsmicznego w kopalniach, zastosowaniem metod geofizycznych do lokalizowania pożarów 
górniczych w starych zrobach oraz zwalczaniem zagrożeń powierzchni ze strony pustek po
eksploatacyjnych. 

W listopadzie 1985 roku, z nominacji Ministra Górnictwa i Energetyki, Antoni Geszez ob
jął stanowisko Zastępcy Naczelnego Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych w Głównym Insty
tucie Górnictwa w Katowicach. Wykorzystując swój dynamizm, rozległą wiedzę i talenty or
ganizacyjne inicjował szereg projektów naukowo-badawczych - resortowych, branżowych 
i międzynarodowych, których wyniki znalazły zastosowanie w przemyśle. Jego osiągnięcia 
naukowe uhonorowane zostały w 1990 roku nadaniem Mu przez Prezydenta RP tytułu profe
sora nauk technicznych . Wielka aktywność zawodowa Profesora to również członkostwo 
i udział w pracach w ponad dwudziestu komisjach, stowarzyszeniach i radach naukowych, 
wśród których wymienić można Światową Radą Energetyczną, Komisje PAN (Geofizyki, 
Górnictwa i Geologii), Komisję Ochrony Powierzchni WUG, Rady Naukowe Wydziału Geo
logiczno-Poszukiwawczego AGH i GIG, Międzynarodowe Biuro Mechaniki Górotworu, Inter
national Association for Energy Economics, Radę Geologiczną Ministra Ochrony Środowiska 
Gospodarki Wodnej i Leśnictwa oraz Radę Naukową Zakładów Badawczo-Projektowych "Cu
prum". 

Doświadczony żeglarz nie walczy z prądem ani wiatrem, ale pozwala im unosić się w obra
nym przez siebie kierunku - w przypadku Profesora Goszcza żywioły te to nie tylko szerokie 
spectrum zainteresowań naukowych, ale również wielka kreatywność w organizowaniu pracy 
w zespole oraz poczucie niezależności twórczej. Ten nowo obrany kierunek zaowocował utwo
rzeniem dwóch niezależnych placówek: spółki akcyjnej Agencji Gospodarki Odpadami AGOS 
oraz prywatnego przedsiębiorstwa GEMES, w których pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Zatrud
nieni przez niego pracownicy zawsze odczuwali jego życzliwość, optymizm oraz op iekę zawo
dową, którą nad nimi roztaczał. Słowa: ., Trzeba by znów przyjąć kogoś młodego do pracy, żeby 
się uczył!" powtarzały się dość często -jako pedagog zawsze otwierał możliwości pracy dla 

5 



młodych ludzi, którym pomagał podnosić kwalifikacje zawodowe, finansując dodatkowe stu
dia i specjalistyczne kursy. 

W ciągu jedenastu lat pracy ze swoim zespołem Profesor Goszcz kierował wieloma krajo
wymi i międzynarodowymi tematami badawczymi, w większości związanymi z aplikacją 

przemysłową, finansowanymi przez ONZ, rząd USA (Fundusz M. Skłodowskiej-Curie), rząd 
Norwegii oraz zamawianymi przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gos
podarki Wodnej, Komitet Badań Naukowych, oraz przez różne podmioty gospodarcze. Wspo
mnieć należy, że dla potrzeb górnictwa węglowego i gwałtownie rozwijającej się w regionie 
śląskim urbanizacji, Profesor opracował metodę oceny zagrożenia ze strony wyrobisk mają
cych połączenie z powierzchnią oraz metodę oceny zagrożenia powierzchni ze strony płytko 
zalegających wyrobisk metodą tzw. głębokości krytycznej. Zastosował badania geofizyczne w 
celu rozwiązywania problemów mechaniki skał i gruntów oraz hydrologii, a także kierował 
opracowaniem mapy tektonofizycmej Górnego Śląska (co zostało zainicjowane podczas pracy 
w GIG). W ramach walki o poprawę życia człowieka w zdegradowanym działalnością przemy
słową środowisku naturalnym Śląska powstało szereg projektów związanych z gospodarką 
odpadami i rekultywacją terenów. Wśród tych prac maleźć można opracowanie koncepcji 
zagospodarowania kopalnianych wód zasolonych, opracowanie technologii wykorzystania 
ciepła wód kopalnianych jako nośnika energii, opracowanie składu podsadzki hydraulicznej 
wytworzonej na bazie odpadów bezpiecznej dla środowiska, przeznaczonej do podsadzania 
podziemnych wyrobisk górniczych, techniczno-technologiczne projekty podziemnego składo
wania odpadów, opracowanie projektu klasyfikacji odpadów dostosowanej do wymogów Unii 
Europejskiej. W 1995 roku Profesor Goszcz wraz ze swoim zespołem zorganizował pierwszą 
w Polsce konferencję poświęconą wyłącznie problematyce odpadów pt. Problemy Zagospoda
rowania Odpadów Mineralnych, która corocznie stanowi forum dyskusyjne dla krajowych i za
granicznych specjalistów. Kierując obiema placówkami, równocześnie zatrudniony był w Ins
tytucie Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu na stanowisku profesora zwyczajnego. 
Nieustannie pozostawał też wiemy swojej pasji badawczej związanej z problematyką 

zagrożenia sejsmicznego i zagrożenia tąpaniami w kopalniach węgla kamiennego i miedzi . Od 
roku 1986 był stałym członkiem komisji powoływanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Gór
niczego: Komisji Tąpań w Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny oraz 
Komisji Tąpań w Zakładach Górniczych Wydobywąjących Rudy Miedzi, badających przy
czyny i okoliczności wypadków w górnictwie. 

Życie Profesora Goszcza to także rozległa działalność społeczna - w 1994 roku, po trud
nych doświadczeniach życiowych założył Fundację Pornocy Ludziom Dotkniętym Chorobą 
Alzheimera im. Teresy Goszcz działającą przy Collegium Medicum Uniwerystetu Jagielloń
skiego w Krakowie. 

Prywatne zaś życie Profesora to rodzina, dom, muzyka, ogród i ... spacer z psem. Był czło
wiekiem dobrym, łagodnym, o wielkiej skromności i uczciwości oraz równie wielkim poczuciu 
humoru. 

Bogaty był jego dorobek naukowy i dydaktyczny. Trudno ująć go w jakieś ścisłe ramy -
oprócz wspomnianych już monografii i publikacji był również autorem ponad 250 ekspertyz, 8 
patentów, promotorem 8 prac doktorskich, posiadaczem szeregu uprawnień specjalistycznych 
nadanych przez Centralny Urząd Geologii, Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Natu
ralnych i Leśnych oraz Wyższy Urząd Górniczy. Wśród wielu odznaczeń państwowych, któ
rymi został uhonorowany, znajdziemy Nagrody II st. Ministra Górnictwa i Energetyki oraz 
Ministra Edukacji Narodowej, a także Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi. I chociaż w ciągu 45 lat 
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pracy zawodowej uczestniczył w 76 krajowych i międzynarodowych kongresach, konferen
cjach naukowych i sympozjach, przedstawiając referaty w większości zamawiane przez orga
nizatorów, to w krajobrazie tych spotkań obrady Szkoły Eksploatacji Podziernnej zawsze były 
dla niego niezmiernie ważnym wydarzeniem. 

W jego osobie straciliśmy wielkiego przyjaciela Szkoły, serdecznego i pomagającego wielu 
ludziom - Człowieka, który całe życie dążył do tego, aby praca górników była bezpieczna. 

W dniu 6 września spoczął na cmentarzu w Dąbrowie Górniczej - sercu Zagłębia -
kilkadziesiąt metrów od grobu mojego ojca. Mówimy, że świat jest mały. Ale czy ten drugi 
też? 

Jerzy Kicki 

Kraków, styczeń, 2004 r. 
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Wspomnienia 
o Profesorze Stanisławie Takuskim (1921-1984) 

Piszę to wspomnienie w czasie Świąt Bożego Narodzenia- okresie wielkiej radości i jedno
cześnie chwili zadumy nad upływającym czasem. To jednocześn ie moment refleksji, bo właś
nie wtedy uwolnieni od codziennych obowiązków mamy okazję wspomnieć ludzi nam blis
kich. Cofamy się myślami do ludzi, którzy odeszli i których nie ma wśród nas . Do takiej re
fleksji o czasie nawiązuje też Thomas Hylland Eriksen w znakomitej książce "Tyrania chwili" 
(PIW, 2003). Pisze on, iż tej tyranii będzie można postawić skutecmy opór tylko wtedy, kiedy 
społeczeństwo wprowadzi odpowiednie hamulce jako integralny element swojej struktury. 
Profesor Stanisław Takuski, któremu poświęcone jest tych kilkadziesiąt zdań miał ogromny 
dystans do przyśp ieszenia, jakie cechowało i cechuje nasz świat. Dwa ostatnie dziesięciolecia 
(a więc tyle ile upłynęło od Jego śmierci) były świadkami niezwykłego rozwoju rozmaitych 
technologii oszczędzania czasu - od skomplikowanych, wieJozadaniowych kalendarzy i notat
ników po pocztę elektroniczną, pocztę głosową, telefonię komórkową, edytory tekstu i intemet. 
Miliony ludzi bardziej niż kiedykolwiek cierpią dziś na brak czasu. Coraz bardziej stajemy się 

niewolnikami technologii, która miała nas wyzwolić. Jakżeż brakuje teraz dystansu do tych 
zjawisk i spokojnej, prawdziwie humanistycznej dyskusji! 

Profesor był tą jedną z nielicmych osób, która majdowala czas na ten drugi humanistyczny 
wymiar swoich zainteresowań naukowych i technicznych. Do dziś przechowuję kilka z jego pu
blikacj i drukowanych w wydawnictwach nie mających nic wspólnego z górnictwem, a wśród 
nich tą jedną - poświęconą kompleksowi budowli seweriańskich w Leptis Magna, opublikowaną 
w czasopiśmie "Filomata" w I 978 roku z dedykacją Carrissimo Amico- S. Takuski. 

"Leptis Magna - miasto fascynującej architektury (mające dziś jedną z najciekawszych 
stron internetowych poświęconych starożytnym zabytkom - dop. autora), przykład rzymskiej 
doktryny urbanistycznej i Yrysoko rozwiniętej techniki w budownictwie starożytnym. Pafażenie 

nad afrykańskim brzegiem Morza Śródziemnego, własny port, zaopatrzenie w wodę z odległej 
o 20 km Wadi Kaam, urodzajna gleba Tripolitanii słynnej z kultur oliwkowych i łagodnego 
klimatu- oto naturalne czynniki sprzyjające rozwojowi Leplis Magna. Nazwa miasta wywodzi 
się może z Lebu starożytnego plemienia libijskiego; inni uważają ją raczej za fenicką (. . .). 
Rozwój miasta związany był z rozwojem lokalnego górnictwa, które dostarczało ogromne -jak 
na owe czasy -masy kamienia budowlanego". Tak pisał Profesor o tym najpiękniejszym, jak 
s ię powszechnie uważa kompleksie starożytnych budowli na afrykańskim wybrzeżu w pobl iżu, 

którego pracował z grupą polskich geologów dokumentujących złoża wapieni dla przyszłej 
produkcji cementu. 

Niewątpliwie wpływ, jaki Profesor wywarł na mnie i liczne grono przyjaciół oraz współ
pracowników był ogromny. Do moich działań miał stosunek szczególny - znaczną część z nich 
aprobował i dzielnie mnie w nich wspierał, co było dla mnie pewnym zaskoczeniem, gdyż 
wielu te działania często uważało za szalone. 

Stanisław Takuski urodził się w roku I92I w Jasiennej na ziemi nowosądeckiej . Po zdaniu 
matury lata młodzieńcze (1940- I 945) przeżył w obozach w Oświęcimiu oraz w Mathausen
Gusen. W obozie w Oświęcimiu, (o którym Antoni Kępiński- obywatel świata, jedna z najbar
dziej znaczących postaci Krakowa, p isał w jednej ze swych publikacji w cyklu Rytm życia, iż 
ukazał światu człowieka w całej rozpiętości jego natury: obok potwornego bestialstwa- boha
terstwo, poświęcenie, miłość) przeżył kilka mies ięcy. Z kolei Wiesław Kieta we wstępie do 
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pasjonującego dokumentu powieści - "Anus Mundi" (łac. odbytnica świata) napisanej przez 
więźnia obozu Wiesława Kielara, tak scharakteryzował ten czas: "Był to czas wielkiej próby, 
w której obok silnych charakterów występowały słabe i ułomne, i dopiero na ich tle te pierwsze 
zyskują właściwy wymiar i rangę (..) więcej, stają się bohaterskie, choć nie pomnikowe i pa
tetyczne, lecz zwykłe po prostu ludzkie". Żeby oddać atmosferę tamtych dni, kiedy po areszto
waniu w Tamowie w roku 1940 Profesor jechał do obozu i potem w nim przebywał przez kilka 
miesięcy, posłużę się kilkoma opisami zawartymi w "Anus Mundi": 

,.Za oknami wagonu migały łany zielonych jeszcze zbóż, cieniste zagajniki, wsie 
i miasteczka. Pracujący w polu wieśniacy pozdrawiali nas machając rękami. Nasz pociąg wy
glądał niewinnie. Do Krakowa dojeżdżaliśmy w samo południe. Cały dworzec udekorowany 
swastykami. Wśród Niemców widać było wielkie poruszenie i nieukrywaną radość. Z megafo
nów rozbrzmiewały marsze i krzykliwe przemówienia.- Paryż zajęty! Wiktoria!! ... Zatrzymu
jemy się na dużej stacji węzłowej, sądząc po ilości torów po obu stronach pociągu. Na budynku 
dworca duży napis - nazwa miejscowości: AUSCHWITZ. .. 

Nasi konwojenci pomagają nam po swojemu wyjść z wagonu. Walą nas po plecach kolbami 
karabinów, aż dudni. Jak oszaleli pchamy się wszyscy naraz do jedynego wyjścia (..) Na placu 
przed budynkiem utworzono trudny do przebycia szpaler, składający się tym razem nie z eses
manów, ale ponurych dryblasów dziwnie ubranych w coś przypominającego do złudzenia pa
siaste piżamy. Każdy z nich trzyma w ręce spory kij i macha nim wytrwale w prawo i lewo. 
Oberwałem po ręce, na szczęście płaszcz, który trzymałem, złagodził nieco uderzenie. Usko
czyłem w bok, ale tu znowu dostałem kopniaka od jakiegoś tęgiego i wysokiego ,.pasiaka" ... 
Wepchnąłem się do pierwszej grupy mającej pracować w podziemiach, starając się w ten spo
sób być jak najdalej od esesmanów i Palitzscha, którego szczególnie się bałem. Na dole było 
duszno, gorąco, cuchnęło padliną. Wszystkie cele były pootwierane, a w nich zbite w jedną 
masę, w pozycji stojącej, ujrzeliśmy ciała zgazowanych. Tam gdzie znajdowali się chorzy, było 
nieco luźniej. Kilka trupów leżało zwalonych tuż przy drzwiach. Od nich też zaczęliśmy. Po
plątane ciała trudno było odrywać od siebie. Wyciągaliśmy pojedynczo je na korytarz, skąd 
inni wyciągali je po schodkach do góry. Im głębiej sięgaliśmy do cel, tym trudniej było wydo
stać ciała przedstawiające wprost makabryczny widok. Stłoczeni w niewielkich celach, cho
ciaż już martwi, stali w tej samej pozycji, w jakiej przypuszczalnie znajdowali się przed 
dwoma dniami. Twarze ich były zsiniałe, prawie fioletowo czarne. Szeroko otwarte oczy nie
mal wyłaziły z orbit ... " 

"Anus Mundi" przeczytałem z Jego inspiracji i było to dla mnie doświadczenie szokujące, 
podobnie jak wizyta w Mathausen-Gusen w roku 1973, kiedy to wracając z wyjazdu po Euro
pie (zorganizowanego przez Zrzeszenie Studentów Polskich), któremu Profesor patronował, 
zatrzymaliśmy się na kilka dni w Austrii. 

Profesor Stanisław Takuski był człowiekiem, który potrafił przebaczyć komuś (utrzymując 
z nim bliskie kontakty), kto skazał go na wielkie cierpienia i niezwykle trudne doświadczenia, 
jakie stały się jego udziałem w okresie pobytu w Oświęcimiu i Mathausen-Gusen. Postarał się, 
aby te ciężkie chwile przekształciły się we wspomnienia, wykorzystał tę mądrą umiejętność 
ludzkiej natury, o której Epikur pisał, iż na tej umiejętności zapominania o bólu i cierpieniu 
polega szczęście . 

Profesor był człowiekiem wszechstronnie wykształconym. Studia na Wydziale Górniczym 
Akademii Górniczo-Hutniczej ukończył w 1954 roku, wcześniej kończąc studia w zakresie 
planowania przemysłowego na Akademii Handlowej (1950) i anglistykę na Wydziale Filologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę w Akademii Górniczo-Hutniczej rozpoczął w 1951 roku 
aktywnie współpracując z Krakowskim Przedsiębiorstwem Geologicznym. Jego zainteresowa-
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nia naukowe dotyczyły zagadnień chemicznej stabilizacji piasków (doktorat na Wydziale Gór
niczym AGH w roku 1961) oraz wyciskania i zwalczania pęcznienia spągów (praca habilita
cyjna w roku 1966), ale także szczególnie w latach siedemdziesiątych stabilizacji, cementacji 
i uszczelniania górotworu oraz szeroko rozumianej eksploatacji złóż rud. Dzięki znajomości 
kilku języków obcych wiele podróżował (między innymi do Ghany, Jordanii, Libii Brazylii, 
Indonezji, Hiszpanii, USA), gdzie wykładał bądź pracował jako ekspert. Profesor chętnie dzie
lił się wrażeniami z tych podróży, był cenionym i lubianym dydaktykiem. 

W roku 1979 Profesor Stanisław Takuski uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Zawsze ce
nił i utrzymywał liczne kontakty w przemyśle górniczym, przez wiele lat pełnił funkcję prze
wodniczącego Uczelniano-Przemysłowego Zespołu ds. Cynku i Ołowiu. Będąc recenzentem 
licznych skryptów, książek, prac doktorskich i habilitacyjnych słynął z lapidarnych stwierdzeń 
i sentencji podsumowujących wysiłki badawcze autorów tych prac. 

Był człowiekiem niezwykle pogodnym i życzliwym dla ludzi. Takim pozostaje w naszych 
wspomnieniach. 

Jerzy Kicki 

Kraków, grudzień 2003 r. 
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KGHM "Polska Miedź" S.A., 0/ZG "Rudna", Polkowice 

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
?odziemnej 2004, str. 15-28 

Próby zabezpieczania piaskowcowych warstw stropowych obudową 
kotwową na przykładzie pola eksploatacyjnego G-13/4 0/ZG "Rudna" 

Słowa kluczowe 

obudowa kotwowa - kotwienie stropu w warunkach różnej budowy litologicznej 

Streszczenie 

Podstawową obudową wyrobisk stosowaną w kopalniach LGOM jest obudowa kotwowa. 
W dotychczasowej praktyce przy jej pomocy zabezpieczano stropy i ociosy wyrobisk, 
przy czym stropy stanowiły warstwy dolomityczne. W trakcie wykonywania robót rozcinko
wych w polu G-13/4 bezpośrednio nad złożem występowała półka nieokruszcowanego pias
kowca anhydrytowego o miąższości od 1,5 do 2,5 m. W początkowej fazie rozcinkę prowa
dzono w sposób selektywny tj. w pierwszym etapie wybierano złoże zlokalizowane pod pół
kami piaskowca anhydrytowego, a następnie zrzucano powyższe półki w celu prowadzenie 
wyrobisk po stropie dolomitycznym. Po wykonaniu badań laboratoryjnych określające wy
trzymałość na ściskanie Re półek anhydrytowych podjęto próbę prowadzenia eksploatacji 
z pozostawieniem powyższych półek w stropie wyrobisk. 

l. Wprowadzenie 

Pole G-13/4, zlokalizowane jest w północnej części filara ochronnego miasta Polkowice, przy 
granicy filara ochronnego dla szybów R-III, R-IV i R-X. Złoże w tym rejonie udostępniono upado
wymi D-10, b-11, D-12 orazwiązkami chodników T,W-226 i T-227, T-228. Zasady prowadzenia 
eksploatacji w polu G-13/4 zdeterminowane zostały specyficznymi warunkami geologiczno-górni
czymi przedmiotowej części złoża, tj .: 
- nietypowym kształtem i nieregularnymi wymiarami wyciętych filarów wielkogabarytowych 

w sąsiedztwie zrobów pola G-1/4, 
- występowaniem strefbezzłożowych, 
- występowaniem nad stropem złoża nieregułamych i zmiennej miąższości płatów płonnego 

piaskowca o spoiwie anhydrytowym. 
Przy eksploatacji tak wykształconego złoża pozyskiwane są znaczne ilości skały płonnej. 

Uwzględniając aspekty ekonomiczne, a także mając na uwadze zapewnienie zasad bezpieczeństwa, 
opracowano system komorowo-filarowym z lokowaniem skały płonnej i likwidacją podsadzką 
hydrauliczną RG-9 umożliwiający wybranie złoża zawartego w polu G-13/4 z bieżącym lokowa
niem kamienia we wcześniej wyciętych i wyspągowanych na pełną miąższość wyrobiskach eksplo
atacyjnych. 
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Roboty górnicze z zastosowaniem ww. systemu eksploatacji rozpoczęto w listopadzie 2000 r. 
Obecne zaawansowanie robót stanowi około 50% przewidzianego do realizacji I etapu eksploata
cji złoża, polegającego na wykonaniu robót rozcinkowych w bloku C. Przyjęta geometria rozcinki 
filarów jak również sposób prowadzenia robót górniczych ma na celu zapobieganie występowania 
zagrożenia tąpaniowego i zawałowego. 

2. Opis warunków geologicznych wpolu G-13/4 

Opisywane pole zlokalizowane jest na północno-wschodnim skłonie Centralnej Elewacji 
Rudnej . Złoże o rozciągłości NW -SE zapada pod kątem średnio 6-7° w kierunku NE, czyli 
w kierunku wiązki chodników T-227, T-228. Złoże rud miedzi w tym polu stanowiąjasnoszare 

dolomity wapniste dolnego cechsztynu i szare piaskowce kwarcowe czerwonego spągowca. 
Generalnie miąższość złoża zmienia się w zakresie od 10,5 do 12,5 m. Okruszcowanie 

bilansowe w dolomitach (lokalnie do 1,5 m) występuje w zasadzie wyłącznie w obrębie 
chodników T, W-226 i ich bezpośrednim sąsiedztwie oraz lokalnie w obrębie chodnika T-
228, poniżej pasa występowania piaskowca o spoiwie anhydrytowym . W stropie wyro
bisk występują dolomity wapniste barwy szarej, skrytokrystaliczne, zwięzłe o wyraźnej po
dzielności płytowej od 0,05 do 0,60 m. Całkowita miąższość serii węglanowej cechsztynu 
wynosi około 80,0 m. W pozostałej części pola złoże występuje w piaskowcach, najczęściej 
pod zmiennej miąższości półką anhydrytowym (rys. 2.1 i 2.2). 

l 
l 
l 

l 0,0-1,5 m-dolomit 

l wapnisty 

6,5-11 ,O m-szary piaskowiec 
kwarcowy o spoiwie ilastym 

' Rys. 2.1. Opts warunkow geologtcznych 
w polu G-13/4 

Fig. 2.1. Geology o f G-13/4 exploitation field 

0,0-3,0 m, miejscami do 
kilkunastu m 

-piaskowiec o spoiwie 
anhydrytowym 

8,0-15,0 m- szary piaskowiec 
kwarcowy o spoiwie 

ilastym 

Rys. 2.2. Opis warunków geologicznych 
w polu G-13/4 

Fig. 2.1. Geology of G-13/4 exploitation field 

Poniżej spągu złoża występują drobnoziarniste, jasnoszare, słabozwięzłe i kruche pias
kowce kwarcowe o spoiwie ilastym. Średnia miąższość piaskowców jasnoszarych waha się od 
10 ,0 do 25,0 m, przechodząc poniżej w piaskowce kwarcowe czerwonego spągowca 
o miąższości około 300 m. W części pola pomiędzy filarem ochronnym szybów R-III, R-IV, 
R-X i upadowymi D-10, 11, 12 miąższość piaskowca o spoiwie anhydrytowym wynosi od 0,8 
m do 12,0 m. Na chodnikach T-227, T-228 półka piaskowca o spoiwie anhydrytowym ma gru-
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bość najczęściej do 1,5 m, lokalnie jednak na chodniku T-227 między przecinkami 4/T-227 
i 6/T-227 wzrasta do kilkunastu metrów. Miąższość płonnego piaskowca o spoiwie anhydryto
wym w upadowej D-10 na odcinku od przecinki 7/D-10 do chodnika T-227 wynosi 3,2-10,0 
m. W części pola pomiędzy upadowąD-12 i upadowymi D-23, D-24, miąższość płonnej półki 
piaskowca o spoiwie anhydrytowym wykazuje dużą zmienność generalnie oscylując wokół 
2,0-3,0 m. Jedynie lokalnie osiąga znacznie większe miąższości (W-226 w okolicy przecinki 7). 

3. Charakterystyka warunków górniczych oraz przebieg eksploatacji prowadzonej 
w polu G-13/4 

Pole G-13/4 zlokalizowane jest w rejonie nr IX kopalni Rudna, zaliczonym do III stopnia 
zagrożenia tąpaniami na podstawie decyzj i OUG we Wrocławiu znak 707117/90 z dnia 7.07.1990 r. 

Złoże w polu oddziału G-13/4 charakteryzują następujące parametry fizyko-mechaniczne skał 
mąjące wpływ na zagrożenie tąpaniami: 
- średnia wytrzymałość na ściskanie Re skał złożowych i otaczających wynosi: 

• strop 131,5 MPa, 
• fu~rta 85,4 rv1Pa, 
• spąg 61,2 MPa, 

- klasa stropu II, 
- klasa spągu III. 

3.1. Charakterystyka systemu eksploatacji 

Z uwagi na istniejące w polu warunki geologiczno-górnicze wprowadzono do stosowania system 
eksploatacji komorowo-filarowy z lokowaniem skały płonnej i likwidacją podsadzką hydrauliczną 
(RG-9), zapewniający wybranie złoża zawartego w polu G-13/4 z zachowaniem zasad bezpieczeń
stwa oraz uwzględniający realia ekonomiczne. 

3. J. l Warunki stosowania systemu 

Przedmiotowym systemem można eksploatować złoże typu pokładowego o następującej 

charakterystyce: 
a. miąższość złoża do 15,0 m; 
b. upad złoża do 8°; 
c. strop złoża umożliwiający stosowanie obudowy kotwowej; 
d. system można stosować szczególnie przy likwidacji filarów, w strefach zaburzeń tektonicz

nych, w strefach występowania piaskowca o spoiwie anhydrytowym. 

3.1.2. Przygotowaniepola 

Pola wybierkowe okonturowuje s ię wyrobiskami prowadzonymi w układzie dwunitkowym 
lub trzynitkowym. Przy miąższości złoża przekraczającej 5,0 m wyrobiska wykonuje się w przystro
powej warstwie złoża. Długość frontu eksploatacyjnego ustala się na podstawie planowanej zdolności 
wydobywczej oddziału, możliwości organizacyjnych lub odległości między zrobami wcześniej wy
branych pól, bądź wykonanych wyrobisk. 
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3.1.3. Opissystemu 

W systemie komorowo-filarowym z lokowaniem skały płonnej i likwidacją podsadzką hy
drauliczną roboty eksploatacyjne prowadzone są jedno lub dwuwarstwowo. Istotą systemu jest 
lokowanie skały płonnej uzyskiwanej w trakcie robót rozcinkowych we wcześniej wyciętych 
i wyspągowanych na pełną miąższość komorach eksploatacyjnych. Kamień będzie lokowany 
w częśc i lub całości frontu, w zależności od ilości występującej skały płonnej w polu oddziału. 
Wybieranie złoża przedmiotowym systemem, może być realizowane w dwóch wariantach: 
- WARIANT I (rys. 3.1) 

W wariancie tym roboty wybierkowe prowadzone są jednowarstwowo- na pełną miąższość 
lub dwuwarstwowo dla złoża grubego. W pierwszej fazie robót rozcina się warstwę górną przy
stropowąkomorami i pasami technologicznymi na filary o wymiarach 7,0+9,0 x 16,0+38,0 m 
(w zależności od lokalnych warunków geologiczno-górniczych), usytuowane dłuższą krawę
dzią równolegle do kierunku prowadzonej rozcinki. 

Na froncie eksploatacyjnym utrzymuje s ię nie mniej niż dwa rzędy filarów technologicz
nych, a roboty rozcinkowe wyprzedzają linię likwidacji komór o co najmniej 54,0 m. W trakcie 
prowadzenia robót rozcinkowych w przypadku występowania w furcie eksploatacyjnej skały 
płonnej, stosuje się strzelanie selektywne aby oddzielić ją od rudy. Roboty wybierkowe w war
stwie dolnej prowadzi się równocześnie wieloma przodkami. Komory lokowania kamienia są 
poszerzane maksymalnie do wartości ujętych w obowiązujących przepisach. Ilość komór spą
gowanych, zakres i ich lokalizacja będzie uzależniona od i lości pozyskiwanego kamienia z ro
bót rozcinkowych. W wykonywanych w ten sposób komorach lokuje się pozyskaną w wyniku 
selektywnego strzelania skałę płonną podsadzając je w miarę możliwości maksymalnie pod strop. 
W celu uzyskania komunikacji pomiędzy komorami podsadza się wybrane pasy do wysokości 
spągu górnej warstwy, sporadycznie można podsadzić pod strop. W miarę postępu robót na fron
cie eksploatacyjnym ostatni rząd filarów jest "obierany" z pozostawieniem filarów lub pło
tów resztkowych o minimalnej powierzchni styku ze stropem wynoszącej 12,0 m2

, a komory 
spągowane są na całą miąższość. Przestrzeń wybraną likwiduje się pod strop przy użyciu pod
sadzki hydraulicznej. W trakcie podsadzania następuje doszczelnienie komór wypełnionych 
uprzednio podsadzką kamienną suchąMateriał podsadzkowy, częściowo przybierany w fazie 
likwidacji filarów technologicznych, zostanie przemieszczony do następnych podsadzanych ko
mór. 

- WARIANT II (rys. 3.2) 
Wariant ten ma zastosowanie w przypadku złożonej budowy i warunków geologiczno-

górniczych złoża takich jak: 
nietypowy kształt, niewielką i zróżnicowaną wielkość pola przewidzianego do eksploatacji; 
prowadzenie eksploatacji w warunkach skrępowanych (np. istniejąca sieć wyrobisk 
chodnikowych, filary ochronne); 
przewidywane występowanie stref negatywnych oraz nieokruszcowanych przystropo-
wych partii złoża; 
występowanie piaskowca o spoiwie anhydrytowym. 
Roboty wybierkowe na froncie oraz lokowanie kamienia w wyspągowanych, wybranych 

komorach przebiegają identycznie jak w wariancie l. Różnica polega na wykonaniu rozcinki 
złoża w całym planowanym do eksploatacji zakresie pola, a następnie likwidacji pustek poeks
ploatacyjnych podsadzką hydrauliczną. 
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Rys. 3.1 . Schemat eksploatacji złoża systemem komorowo-filarowym z lokowaniem skały płonnej i podsadzką 
hydrauliczną Rg-9. Wariant I - Ilość komór podsadzonych skałą płonną uzależniona jest od ilości pozyskiwa

nego kamienia w robotach rozcinkowych 
Fig. 3.1. Layout of room-and-pillar system, with waste rock placedin gob and Rg-9 hydraulic backfilL 

Option I - The number o f roorns filled with was te rock depends on volume o f rock extracted w hen roorns are 
excavated 
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Rys. 3.2. Schemat eksploatacji złoża systemem komorow-filarowym z lokowaniem skały płonnej i podsadzką 
hydrauliczna Rg-9. Wariant II- Ilość komór podsadzonych skałąpłonną uzależnionajest od ilości 

pozyskiwanego kamienia w robotach rozcinkowych 
Fig. 3.2. Layout of room-and-pillar system, with waste rockplacedin gob and Rg-9 hydraulic backfill. 

Option II- The number of rooms fil Ied with was te rock depends on volume o f rock extracted w hen 
rooms are excavated 
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3.2. Obudowa wyrobisk 

Zgodnie z doborem obudowy kotwiowej, w wyrobiskach eksploatacyjnych pola G-13/4 
stosowanajest następująca obudowa wyrobisk: 
- podstawowa: 

dla wyrobisk eksploatacyjnych o wysokości do 7 m i szerokości do 12m w fazie rozwinię
tej eksploatacji pola stosowano kotwie stalowe wklejane na całej długości, kotwy stalowe 
wklejane odcinkowo i kotwy rozprężne o długości żerdzi 1,8 m i parametrach zapewniają
cych nośność kotwi co najmniej 100 kN, w siatce kotwienia 1,5 xl,5 m; 
dla wyrobisk eksploatacyjnych o wysokości powyżej 7 m i szerokości do 14 m w fazie 
rozwiniętej eksploatacji pola stosowano kotwie stalowe wklejane na całej długości, kotwie 
stalowe wklejane odcinkowo o długości żerdzi 2,6 m i parametrach zapewniających noś
ność kotwi co najmniej 100 kN, w siatce kotwienia 1,5 xi,5 m; 
obudowa dodatkowa to kotwy o zwiększonej długości źerdzi, obudowa podporowa, kotwy 
linowo-spoiwowe, stropnice płytowe SP, stojaki drewniane, stosy. 

3.3. Przebieg eksploatacji 

Projekt robót przygotowawczych niezbędnych dla uruchomienia eksploatacji w polu G-13/4 
opracowano w listopadzie 2000 r. W pierwszej fazie wykonano rozcinkę pasów P-5, P-5a oraz P-6 
wzdłuż upadowej D-10. W czerwcu 2001 r. rozpoczęto roboty górnicze związane z przejściem 
frontem przez wiązkę upadowych D-10, D-II i D-12. Rozcinkę filarów wielkogabarytowych w tej 
wiązce zakończono w sierpniu, następnie uruchomiono rozcinkę calizny wzdłuż zrobów pola G-1/4. 
Aktualnie wykonano upadatnienie calizny na długości około 120 m, linia przodków znajduje się na 
wysokości upadowej D-12a. 

Rozcinkę upodatniającą filary wielkogabarytowe zawarte w wiązce upadowych D-10, D-11 
i D-12 oraz upadatnienie krawędzi calizny na odcinku do wysokości pasa P-32 wykonywano 
w sposób selektywny tj . w pierwszym etapie wybierano złoże zlokalizowane pod półkami 
piaskowca anhydrytowego o miąższości od l ,5 do 2,5 m, a następnie zrzucano powyższe półki 
w celu prowadzenie wyrobisk po stropie dolomitycznym. Uzyskiwaną skałę płonną lokowano 
w wyznaczonych wyrobiskach do czasu wykonania komór lokowania kamienia zgodnie zało
żeniami systemu RG-9. We wrześniu 2002 r. po osiągnięciu przodkami komór wysokości pasa 
P-32, wykonano badania laboratoryjne określające wytrzymałość na ściskanie Re półek anhy
drytowych w komorach K-66a, K-67 i K-67a. Wyniki przedstawiono w tablicy 3.1. 

Po zapoznaniu się z wynikami powyższych badań, gdzie wytrzymałość na ściskanie (R,) 
znacznie przekraczała 15 MPa dodatkowo piaskowiec anhydrytowy w tym rejonie nie posiadał 
żadnej podzielności (tzn. stanowił monolityczną półkę o miąższości min. 1,4 m), stwierdzono 
że spełnione są warunki stosowania obudowy kotwowej i prowadzenia wyrobisk pod stropem 
piaskowcowym o spoiwie anhydrytowym. 

Szkic pola G-13/4 z naniesieniem miąższości warstw piaskowca o spoiwie anhydrytowym 
przedstawiono na rys. 3.3. 
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Tablica 3.1 . Wyniki badań wykonanych przez Inova Centrum Innowacj i Sp. z o. o. w Lubinie 
l f d b I C I .. L d . L b. Table 3.1. Resu ts o tests one JV nova entrum nnowacn t . m u m 

Wyrobisko Numer próbki Głębokość [m] 
Wytrzymałość na ściskanie Re 

[MPa] 

A 142,0 

l 0,6 B 123,0 

c 115,3 

A 85,5 
K-67a wysokość 

2 1,5 B 96,2 
P-32 

c 86,5 

A 87,5 

3 2,0 B 92,0 

c 90,7 

A 137,8 

l 0,6 B 128,5 

c 124,7 

A 135,5 
K-67 wysokość 2 1,5 B 137,5 

P-32 
c 121,8 

A 102,1 

3 1,8 B 94,5 

c 89,7 

A 135,0 

l 0,5 B 123,8 

c 122,4 

A 111,0 
K-66a wysokość 2 

P-32 
0,7 B 94,3 

c 89,4 

A 93,3 

3 1,0 B 84,0 

c 80,1 
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Rys. 3.3. Szkic pola G-13/4 z naniesieniem miąższości warstw piaskowca o spoiwie anhydrytowym 
Fig. 3.3. Plan o f G-13/4 exploitation field with widths of anhydrite cemented sandstane plotted 

W dniu 27 .09.2002 r. przystąpiono do prób zabezpieczania piaskowcowych warstw stro
powych obudową kotwową na następujących zasadach: 
- obudowa podstawowa - kotwie stalowe wklejane na całej długości, o długości żerdzi 2,6 m 

i parametrach zapewniających nośność kotwi co najmniej 100 kN, w siatce kotwienia 1,5 x 

1,5 m; 
- obudowa dodatkowa - kotwy linowo-spoiwowe, o długości lin 7,0 m, w siatce kotwienia 

2,5 x 2,5 m, przy czym odległość ostatniego rzędu tej obudowy od czoła przodka może 
maksymalnie wynosić l O m. 
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Przykładowy mieJsca rozpoczęcia prowadzenia rozcinki po stropie piaskowcowym oraz 
sposób dodatkowego zabezpieczania pozostawionej w stropie warstwy piaskowca o spoiwie 
anhydrytowym przedstawiają fot. 3.1, 3 .2, 3.3, 3.4. 

Fot. 3.1. Miejsce rozpoczęcia prowadzenia komory K-66 z pasa P-32 z pozostawieniem 
w stropie warstwy piaskowca o spoiwie anhydrytowym 

Fot. 3.1. The place where excavating o f K-66 room from P-32 cross entry was commenced, with a layer 
o f anhydrite cemented sandstane left in roof 

Fot. 3.2. Przejście pasem P-33 prowadzonym z pozostawieniem w stropie warstwy piaskowca o spoiwie 
anhydrytowym przez stare wyrobisko T-227 

Fot. 3.2. Mining P-33 cross cntry through T-227 old working, with a layer of anhydrite cemented 
sandstane left in roof 
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Fot. 3.3. Dodatkowe zabezpieczenie pozostawionej w stropie warstwy piaskowca o spoiwie 
anhydrytowym (kotwy linowo-cementowymi w komorze K-66a z pasa P-32) 

Fot. 3.3. Additional support o f the layer of anhydrite cemented sandstane left in roof (cement grouted 
rope tendonsin K-66a room branching off P-32 cross entry) 

Fot. 3.4. Dodatkowe zabezpieczenie pozostawionej w stropie warstwy piaskowca o spoiwie 
anhydrytowym (kotwy linowo-cementowymi na skrzyżowaniu K-67/P-33) 

Fot. 3.4. Additional support of the layer of anhydrite cemented sandstane left in roof (cement grouted 
rope tendons at K-67/P-33 intersection) 

W celu kontroli zachowania warstw stropowych wykonywano okresowe ich wziernikowa
nie na głębokość 7 m. Pierwsze z nich wykonano w grudniu 2002 r. gdy linia przodków komór 
znajdowała się na wysokości pasa P-33, a otwory badawcze odwiercono w komorach K-66, 
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K-66a, K-67, K-67a i K-68a pomiędzy pasami P-32 i P-33. Wyniki wykazały brakjakichkol
wiek rozwarstwień i spękań, a granica pomiędzy piaskowcem anhydrytowym a dolomitem była 
nierozpoznawalna. Kolejne wziernikowanie warstw stropowych w wyrobiskach prowadzonych 
pod stropem piaskowcowym o spoiwie anhydrytowym wykonano w czerwcu 2003 r. gdy linia 
przodków komór znajdowała się na wysokości pasa P-34. Badania wykonano w tych samych 
komorach co poprzednio, a dodatkowe otwory odwiercono na skrzyżowaniach z pasem P-33. 
Wyniki badań były dokładnie takie same jak tych wykonanych w grudniu 2002 r. Ostatnie 
badanie wykonano w październiku 2003r. na wysokości pasa P-34, po dobiciu wszystkich 
komór do upadowej D-12a (pas P-35), uzyskując wyniki zbliżone do poprzednich. 

Dodatkowo w maju 2003 r. wykonano badania geomechaniczne własności skał ze względu 
na zagrożenia tąpaniami oraz stanowiących podstawę doboru obudowy kotwowej próbki rdze
niowej pobranej w komorze K-65 pomiędzy upadową D-12 a pasem P-32 (Centrum Badawczo 
Projektowe Miedzi "Cuprum" Sp. z o.o. we Wrocławiu). W profilu otworu występuje piasko
wiec kwarcowy, drobnoziarnisty szary o spoiwie anhydrytowym o miąższości około lm, któ
rego wytrzymałość na ściskanie Re kształtuje się od 71,3 do 130,4 MPa, a wytrzymałość na 
rozciąganie Rr od 5,7 do 8,1 MPa. 

W okresie prowadzenia próby zabezpieczenia piaskowcowych warstw stropowych obudo
wą kotwową, aktywność sejsmiczna w polu G-13/4 utrzymywała się na średnim poziomie, 
przy czym odnotowano również wystąpienie 3 wstrząsów o energii powyżej 1061, 
w tym 2 wstrząsów o energii rzędu 1071. Kontrolując front eksploatacyjny bezpośrednio po 
wystąpieniu wstrząsów o energii ;;::: 105J, których lokalizację przedstawiono na rys. 3.4, nie 
stwierdzono ich destrukcyjnego wpływu na stateczność wyrobisk górniczych, w tym również 
na wyrobiska prowadzone pod stropem piaskowcowym o spoiwie anhydrytowym. 

G-13/4 
BLOK D 

Rys. 3.4. Pole G-13/4. Lokalizacja źródeł wstrząsów: E~ 1,0 ES J (27/09/02-12/09/03) 
Fig. 3.4. G-13/4 exp1oitation field. Tremor source locations: E~ 1,0 ES J (27/09/02-12/09/03) 
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ZG ,,RUD N A" - ZESTAWIENIE WSTRZĄSÓW 
POLE= "G-13/4'', DATA od 2002.09.27 do 2003 .09.12 

ROK SL E2 E3 E4 ES E6 E7 E8 E9 SUMA E 
2002 161 12 9 6 o o l o o 189 2.02E7 
2003 1373 76 43 22 7 l l o o 1523 2.30E7 

SUMA 1534 88 52 28 7 2 o o 1712 4.33E7 

ZG "RUD N A" -ZESTAWIENIE WSTRZĄSÓW 
POLE="G-13/4", DATA od 2002.09.27 do 2003.09.12 

ROK MIES SL E2 E3 E4 ES E6 E7 E8 E9 SUMA E 
2002 9 3 o o o o o o o o 3 1.90E2 
2002 10 54 6 3 4 o o o o o 67 1.43E5 
2002 11 29 2 2 2 o o o o o 35 5.06E4 
2002 12 75 4 4 o o o l o o 84 2.00E7 
2003 l 138 5 5 4 l o o o o 153 6.00E5 
2003 2 37 2 2 2 o o o o o 43 7.67E4 
2003 3 125 l 3 o o o o o o 129 1.23E4 
2003 4 509 29 18 3 l o o o o 560 6.63E5 
2003 5 151 8 4 3 4 o o o o 170 1.94E6 
2003 6 131 9 6 2 o l o o o 149 1.32E6 
2003 7 186 12 5 6 o o l o o 210 1.81E7 
2003 8 71 5 o o l o o o o 77 2.26E5 
2003 9 25 5 o 2 o o o o o 32 6.14E4 

4. Podsumowanie 

W trakcie całym okresie prowadzenia próby zabezpieczenia piaskowcowych warstw stro
powych obudową kotwową nie wystąpił zawał warstw stropowych oraz nie stwierdzono wys
tąpienia pogorszenia warunków stropowych w wykonywanych wyrobiskach. Zabudowany 
strop piaskowcowy poddawany był wpływom ciśnienia eksploatacyjnego i dynamicznego 
obciążenia poprzez występujące zjawiska sejsmiczne, mimo to przez cały okres prowadzenia 
próby pozostawał stateczny oraz nie dochodziło do jego rozwarstwień na styku różnych warstw 
litologicznych (skały węglanowe - piaskowiec o spoiwie anhydrytowym). Zakładany cel wy
konywanej próby został osiągnięty tzn. roboty górnicze prowadzone były w sposób bezpieczny 
przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu kosztów eksploatacji w tej części pola G-13/4. 
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Field triais at supporting sandsłone roof strata with roofbolts in G-13/4 
exploitation field at Rudna mine 

Abstract 

Main support type used in the mines of LGOM (a cepper mining area in Poland) is roof
bolting. The standard to date was to utilize roofbolting to support both roof and sidewalls of 
excavations, with dolomite strata occuring in the former. During mining in G-13/4 exploitation 
field a layer of barren anhydrite sandstone, 1,5 to 2,5 m thick, was encountered in immediate 
roof. Selective mining was employed at first, i.e. the first step was to extract the deposit from 
below the sandstane layer, and the second to drop the immediate roof to reveal the dolomite 
strata above. After the sandstone's UCS was established by laberatory tests, mining with the 
sandsto n e beam left in roof was p ut to tria!. 

Recenzent: dr inż. Waldemar Korzeniowski 
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Koncepcje rozwoju systemów sterowania i diagnostyki kombajnów 
ścianowych 

Słowa kluczowe 

kombajny ścianowe - systemy sterowania i diagnostyki - koncepcje rozwoju 

Streszczenie 

Nowoczesne kombajny ścianowe wymagają stosowania niezawodnych systemów sterowa
nia i diagnostyki, zapewniających bezpieczną i wydajną pracę maszyn. W artykule przedsta
wiono koncepcje rozwoju systemów sterowania i diagnostyki kombajnów ścianowych dużej 
mocy na napięcie do 3,3 kV opracowane w PKiMSA "Carboautomatyka" S.A. 

l. Wstęp 

Wychodząc naprzeciw potrzebom polskiego górnictwa, w którym od kilkunastu lat trwa 
proces restrukturyzacji technicznej mającej na celu znaczące obniżenie jednostkowych kosz
tów wydobycia węgla kamiennego, krąjowi producenci maszyn objęli swoimi programami 
rozwojowym m.in. opracowanie wysokowydajnych kombajnów ścianowych zdolnych konku
rować z nowoczesnymi maszynami oferowanymi przez przodujących producentów świato

wych (Joy, Eickhoft) . 
Osiągniecie wysokiej efektywności urabiania wymaga z jednej strony zastosowania za

awansowanych technologicznie podzespołów roboczych, materiałów konstrukcyjnych o wyso
kich parametrach wytrzymałościowych, sprawnych i niezawodnych przekładni mechanicznych 
oraz zwiększenia mocy zarówno w napędach organów urabiających jak i w napędach posuwu, 
z drugiej zaś strony konieczne jest wyposażenie maszyn w nowoczesne systemy sterowania. 
Jest to tym bardziej istotne, że wraz ze wzrostem wydajności kombajnów większego znaczenia 
nabiera ich niezawodność, gdyż każdy przestój spowodowany awarią wiąże się z dotkliwymi 
stratami finansowymi dla kopalni . Długość przestoju zależy także od czasu przywracania ma
szyny do sprawności po wystąpieniu awarii, stąd niezmiernie pożądaną cechą systemu stero
waniajestjego zdolność do wspomagania lokalizacji uszkodzeń. 

Wysokie moce zainstalowane w napędach, znaczne prędkości posuwu, duże ilości odsta
wianego urobku, zwiększony poziom hałasu i zapylenia są czynnikami zwiększającymi zagro
żenie dla pracujących w pobliżu ludzi oraz dla innych urządzeń technicznych znajdujących się 
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w otoczeniu maszyny. Stosowane systemy sterowania powinny minimalizować prawdopodo
bieństwo występowania sytuacji niebezpiecznych. 

Z uwagi na fakt, że funkcje diagnostyczne sytemu sterowania stają się niemal tak samo 
ważne jak funkcje sterownicze, w dalszej części artykuły będzie używany termin: System Ste
rowania i Diagnostyki. 

2. Wymagania stawiane nowoczesnym systemom sterowania i diagnostyki 

Wymagania te można zasadniczo podzielić na dwie grupy: 
l) wymagania dotyczące funkcji realizowanych przez system, 
2) wymagania dotyczące budowy systemu. 
System realizuje szereg różnych funkcji, wśród których można wyróżnić : 

sterownicze i regulacyjne, 
zabezpieczające, 

informacyjno-osuzegawcze, 
wspomagające lokalizację uszkodzeń, 

transmisji danych. 
Funkcje sterownicze i zabezpieczające systemu muszą ściśle odpowiadać funkcjom techno

logicznym maszyny z uwzględnieniem jej podstawowych parametrów konstrukcyjnych, sposo
bu instalacji, warunków środowiskowych panujących w miejscu jej eksploatacji, zasad bezpie
czeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego . Wymagania w tym zakre
sie mają priorytet wobec pozostałych funkcji, których istnienie przynosi głównie korzyści 
ekonomiczne. W szczególności system powinien: 
a) w zakresie funkcji sterowniczych i regulacyjnych: 

- reagować na polecenia operatora( ów) maszyny wydawane z przeznaczonych do tego ce
lu pilotów radiowych oraz lokalnych pulpitów sterowniczych, 
zapewnić zachowanie wymaganych względami bezpieczeństwa priorytetów uprawnień 
w wypadku obsługi maszyny przez dwóch operatorów - głównego i pomocniczego, 
generować -we właściwych sekwencjach sygnały sterujące dla elektrycmej aparatury łą
czeniowej w obwodach zasilania silników napędowych, 
generować sygnały sterujące dla rozdzielaczy elektrohydraulicznych zasilających siłow
niki ramion, ładowarek, osłon, kruszarki Geślijej użycie przewidziano) i hamulców, 
współpracować z przemiennikami częstotliwości zasilającymi silniki posuwu, 

- realizować algorytmy optymalizujące wykorzystanie mocy zainstalowanej w napędach 
maszyny z 1ównoczesnym zapobieganiem przeciążeniom ~;ch napędów- automatyczna 
regulacja prędkości posuwu w funkcji obciąL.enia organów urabiających, 

- zapewnić możliwość wyłączenie przenośnika ścianowego. 

b) w zakresie funkcji zabezpieczających: 
- przed załączeniem maszyny do normalnej pracy dokonać sprawdzenia podstawowych 

obwodów mających wpływ na bezpieczeństwo, w tym swoich własnych (autotest), 
stanu izolacji doziemnej lokalnych sieci elektrycznych, parametrów wody w obwodach 
chłodzenia i zraszania - w razie wykrycia nieprawidłowości uniemożliwić załączenie 
maszyny, 

- w wypadku przekroczenia progowych wartości wybranych parametrów mających 
wpływ na bezpieczeństwo ludzi bądź ryzyko wystąpienia awarii wyłączyć maszynę lub 
w inny sposób wyeliminować zagrożenie, 

30 



School ofUnderground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2004 

podczas pracy kontrolować stan izolacji wyodrębnionych, lokalnych sieci elektrycznych 
maszyny, 
wyłączać maszynę w razie zaniku dopływu wody do instalacji chłodzącej i zraszającej, 

- zapobiegać przeciążeniom ważnych podzespołów (silniki, przekładnie), 
c) w zakresie funkcji informacyjno-ostrzegawczych: 

generować alarmy w razie wystąpienia awarii oraz przy przekroczeniach dopuszczal
nych wartości parametrów, 

- sygnalizować obsłudze przekroczenia progów ostrzegawczych mierzonych parametrów, 
informować obsługę o wykrytych usterkach, 

- informować obsługę o przyczynach wyłączeń, 
- wyświetlać bieżące wartości mierzonych parametrów, takich jak temperatura i ciśnienie 

w wybranych punktach, prądy silników, aktualna prędkość posuwu, 
- wyświetlać komunikaty o stanie maszyny i jej podzespołów odbiegającym od normy, 

określać bieżące położenie maszyny w ścianie. 
d) w zakresie funkcji wspomagających lokalizację uszkodzeń: 

- wykonywać testy kontrolne podstawowych podzespołów maszyny przed rozpoczęciem 
normalnej pracy i raportować ich wyniki w postaci komunikatów tekstowych, 

- stale analizować sygnały z czujników kombajnu i przygotowywać raporty o wszelkich 
nieprawidłowościach dostępne dla obsługi w okresach postoju, 

- w miarę możliwości rejestrować w formie zapisu elektronicznego wartości istotnych 
parametrów roboczych i charakterystyczne zdarzenia w co najmniej kilkudobowym ho
ryzoncie czasowym- dostęp do zapisów powinni mieć pracownicy serwisu. 

e) w zakresie funkcji związanych z transmisją danych: 
- zapewnić niezawodną wymianę danych niezbędnych dla prawidłowej realizacji funkcji 

sterowniczych, zabezpieczających i diagnostycznych z urządzeniami współpracującymi, 
stanowiącymi wyposażenie maszyny, takimi jak pr.lemienniki częstotliwości, przetwor
niki pomiarowe, specjalizowane bloki funkcyjne, lub urządzeniami zewnętrznymi, np. 
przemiennik częstotliwości w chodniku, 

- umożliwić przekazywanie danych do oddalonych stanowisk komputerowych, np. 
zlokalizowanych na powierzchni, w celu zdalnego monitorowania pracy maszyny oraz 
wzbogacenia funkcji diagnostycznych. 

Wśród wymagań odnoszących się do budowy systemu, należałoby wymienić następujące: 
- struktura systemu powinna być możliwie prosta i przejrzysta; najkorzystniejszy wydaje się 

podział systemu na moduły (bloki funkcjonalne) ułatwiające badania kontrolne w pro
cesie produkcji oraz przyspieszające wymianę bloków uszkodzonych na sprawne, 

- wszystkie urządzenia systemowe powinny cechować się odpornością na szczególnie trudne 
warunki pracy: duża wilgotność, obecność agresywnej atmosfery, wibracje, temperatura 
otoczenia do 60°C, 

- wszystkie obwody sterownicze i pomiarowe wychodzące poza osłony ognioszczelne muszą 
być iskrobezpieczne kategorii co naj1nniej ,.ib'', 

- należy zadbać o łatwy dostęp do elementów manipulacyjnych, pulpitów sterowniczych, 
koAtsoli operatorskiej tak, aby nie narażać obsługi na dodatkowe niebezpiecze!lstwo. 
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3. Stan dotychczasowy 

Zdecydowana większość wyprodukowanych do tej pory w kraju kombajnów ścianowych 
wyposażona jest w proste układy sterowania oparte o technikę przekaźnikową. Realizacja za
awansowanych algorytmów sterowania w tej technice jest w praktyce niemożliwa. Dlatego też 
ich możliwości ograniczają się do prostych funkcji logicznych wystarczających dla maszyn 
o niewielkiej wydajności z hydraulicznym napędem posuwu .. Układy przekaźnikowe cechują 
się stosunkowo wysoką awaryjnością i są kłopotliwe w utrzymaniu. Jedyną rekompensatąjest 
to, że dzięki swojej prostocie mogą być obsługiwane i naprawiane przez średnio wyszkolone 
służby utrzymania ruchu elektrycznego kopalni. 

W latach 90-tych tradycyjne, przekaźnikowe układy sterowania, uzupełniano o bardziej za
awansowane technologicznie podzespoły elektroniczne, w tym w układy mikroprocesorowe, 
jednak w większości wypadków nie wykorzystywane do realizacji funkcji sterowniczych, 
a jedynie do lokalnego monitorowania ważniejszych parametrów roboczych maszyny. Z cza
sem zaczęto powierzać im nowe zadania, np. rejestrowanie wartości wybranych parametrów 
roboczych (prądy silników, temperatura, ciśnienie oleju w obwodach hydraulicznych) dla po
trzeb późniejszych analiz. Takie "unowocześnione" układy sterowania nie spełniały jeszcze, co 
prawda, obecnych oczekiwań, ale doświadczenia zebrane podczas ich eksploatacji wykazały 
pełną przydatność i niezawodność urządzeń elektronicznych w tak trudnych warunkach, jakie 
występują w pracujących kombajnach ścianowych. 

W roku 2000 Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. wprowadziły na rynek kombajn typu 
KSW-620E, a w rok później kombajn typu KSW-750E. Kombajny te posiadają elektryczny 
napęd posuwu z silnikami prądu przemiennego zasilanymi z przemienników częstotliwości 
i wyposażone są w system sterowania i diagnostyki zaprojektowany przez Przedsiębiorstwo 
Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki S.A. w Tychach. 

Funkcje pomiarowe, sterownicze, regulacyjne i diagnostyczne realizowane są przez pro
gramowany sterownik przemysłowy wspomagany dodatkowo specjalizowanymi układam i 

mikroprocesorowymi. System spełnia wszystkie wymagania wymienione w poprzednim punk
cie za wyjątkiem określania położenia kombajnu w ścianie oraz rejestracji parametrów. Cha
rakteryzuje się budową modułową, urządzenia składowe wykonane są w sposób zapewniający 
odporność na trudne warunki pracy. System współpracuje z dwoma rodzajami przemienników 
częstotliwości: z przemiennikiem zabudowanym w kombajnie (KSW-620E) oraz z przemien
nikiem zewnętrznym znajdującym się w chodniku przyścianowym (KSW-750E). Obecnie 
w eksploatacji znajduje się 9 tego typu maszyn, a osiągane przez nie wyniki, wysoka funkcjo
nalność i niska awaryjność dobrze świadczą o zastosowanych rozwiązaniach. 

Schemat strukturalny systemu przedstawiono na rys. 3 .l. Urządzenia tworzące systemu 
oznaczono prostokątami wyróżnionymi kolorowym wypełnieniem , przy czym kolor niebieski 
wypełnienia (ciemniejszy na wydrukach czarno-białych) wskazuje obwody iskrobezpieczne. 
Urządzenia i grupy urządzeń lub podzespołów współpracujących z systemem oznaczono pros
tokątami bez wypełnienia. Jak widać na schemacie w systemie zastosowano Centralną Jed
nostkę Sterującą (sterownik programowany) w wykonaniu nieiskrobezpiecznym. 
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IK 

IK 

Przemiennik 
częstotliwości 

w chodniku 
(OPCJA) 

Powierzchniowe 
stanowisko 

wizualizacyjne 

Odbiornik sterowania 
radiowego 

KSI -koncentrator sygnałów iskrobezpiecznych 

RSI -rozdzielacz sygnałów Iskrobezpiecznych 

SEP 1/N -separator obwodów iskrobezpiecznych l nieiskrobezpiecznych 

IK -Interfejs komunikacyjny z zewnętrznymi obwodamiiskrobezpiecznymi 

Rys. 3.1. Schemat strukturalny Systemu Sterowania i Diagnostyki 
Fig. 3.1. The scheme o f the steering and diagnostic system. 
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Sygnały z i do współpracujących z nią urządzeń iskrobezpiecznych przekazywane są przy 
użyciu specjalnie zaprojektowanych separatorów. Sygnały z czujników pomiarowych i kon
trolnych doprowadzone są do koncentratorów z separacją obwodów iskro- i nieiskrobezpiecz
nych i dalej, łączem szeregowym, do jednostki centralnej. Komunikacja z odbiornikiem stero
wania radiowego, specjalizowanymi układami zabezpieczeń, z przemiennikiem częstotl i

wości i z pulpitem operatorskim realizowana jest także z wykorzystaniem szeregowych łącz 
cyfrowych. Interfejsy komunikacyjne oznaczone na schemacie symbolem IK, przeznaczone do 
wymiany danych z urządzeniami zewnętrznymi, wykorzystuje się w zależności od potrzeb, np. 
w wypadku stosowania przemiennika częstotliwośc i w chodniku konieczne jest wykorzystanie 
jednego interfejsu IK dla zapewnienia poprawnego działania układu regulacj i posuwu. Opro
gramowanie sytemu zapewnia realizację wszystkich niezbędnych funkcj i sterowniczych i za
bezpieczających oraz wielu użytecznych funkcji diagnostycznych, w tym m.in. test ważnych 
obwodów i podzespołów maszyny przed jej załączeniem do normalnej pracy. 

4. Dalsze działania 

Dobre właściwości eksploatacyjne masz-yn wykorz-ystujących omówiony system sterowania 
i diagnostyki stały się podstawą podjęcia przez ZZM S.A. decyzji o skonstruowaniu kombajnu 
ścianowego dużej mocy zasilanego napięciem 3,3 kV i powierzeniu opracowania systemu 
sterowania i diagnostyki dla tego kombajnu "Carboautomatyce" S.A. 

Po przeprowadzeniu wielu analiz i konsultacji ustalono, że system będzie miał taką samą, 
jak pokazana na rys. 3.1. strukturę . Istotnych zmian układowych, lecz nie funkcji, wymagała 
jednak konstrukcja urządzeń wspomagających pracę jednostki centralnej. Wynika to z kilku 
przesłanek . 

Po pierwsze niektóre obwody kontrolne i pomiarowe muszą być prowadzone w sąsiedztwie 
(np. w jednym przewodzie oponowym) obwodów średniego napięcia . Pojawia się, więc ryzyko 
przerzutu napięcia 3,3 kV do obwodów pomiarowych i sterowniczych grożącego rozległym i 

uszkodzeniami mogącymi w konsekwencj i spowodować porażenie ludzi lub pożar. 
Po drugie, duże moce silników ramion oraz niska sztywność sieci kopalnianej wymagają 

wprowadzenia do skrzyni aparatury elektrycznej kombajnu styczników pozwalających na roz
sunięcie w czasie rozruchu silników. W kombajnach zasilanych nap ięciem l 000 V najczęściej 
os iągano ten cel wykorzystując dwa odpływy wyłącznika chodnikowego wieJostycznikowego 
i przewód oponowy 6-żyłowy. Przy napięciu 3,3 kV przewodów 6-żyłowych praktycznie nie 
stosuje s ię. Dodatkowa aparatura łączeniowa w skrzyni aparatury elektrycznej zajmuje sporo 
miejsca, dlatego żeby nie wydłużać nadmiernie kombajnu należy minimalizować objętość 
zajmowaną przez urządzenia systemu sterowania i diagnostyki, a niektóre wręcz "wyprowa
dzać" poza SAE. 

Po trzecie część dotychczas stosowanego wyposażenia sterowniczego i kontrolno-pomia
rowego musiała zostać zastąpiona nowym w związku z wprowadzaniem w kraju unij nych 
dyrektyw nowego podejścia, zwłaszcza dyrektywy A TEX. 

Po czwarte większej mocy odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych w maszynie 
towarzyszy wzrost ciepła wydzielanego wewnątrz SAE, tym bardzie, że wzrasta także ilość 
aparatury łączeniowej i ogólna długość przewodów siłowych. W efekcie należało się spodzie
wać wzrostu temperatury wewnątrz skrzyni i pogorszenia warunków pracy urządzeń systemu 
sterowania i diagnostyki zlokalizowanych w SAE. 
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Kierując się powyższymi przesłankami elementy systemu narażone na skutki przerzutu na
pięcia 3,3 kV zlokalizowano w oddzielnej komorze ognioszczelnej, a komunikację z jednostką 
centralną zrealizowano wykorzystując łącza światłowodowe. Dla oszczędności miejsca zasto
sowano nowy, całkowicie iskrobezpieczny koncentrator sygnałów przeznaczony do instalacji 
na zewnątrz SAE. Wprowadzono nowe rodzaje zabezpieczeń upływowych i dodatkowe środki 
zapewniające iskrobezpieczeństwo obwodów sterowniczych i pomiarowych. Stworzono nowe 
oprogramowanie dla jednostki centralnej i pozostałych urządzeń mikroprocesorowych wcho
dzących w skład systemu. 

W sierpniu 2003 r. ukończono wszystkie niezbędne prace łącznie z uruchomieniem syste
mu w prototypie kombajnu i uzyskaniem dopuszczenia WUG. Kombajn, z oznaczeniem typu 
KSW-1140E, został przekazany do eksploatacji w KWK "Wesoła" z początkiem września tego 
samego roku. 

Obecnie trwa obserwacja pracy maszyny, zbieranie opinii i uwag użytkownika, analiza za
pisów służb serwisowych nit częstotliwości i rodzaju występujących usterek, ocena słabych 
punktów zastosowanych rozwiązań, ergonomii obsługi itp. Zebrane dane posłużą do nakreśle
nia dalszych zadań doskonalących system. 

5. Wnioski 

Pomimo, że założony okres obserwacji pracy maszyny jeszcze się nie zakończył, upłynął 
bowiem dopiero trzeci miesiąc jej użytkowania, można powiedzieć, iż podstawowe parametry 
zostały osiągnięte. Zdarzyło się, co prawda kilka awarii, ale nie dotyczyły one elementów sys
temu sterowania i diagnostyki. Niewątpliwie istnieje jeszcze szerokie pole do wprowadzania 
ulepszeń, ale może się to odbywać bez zmiany struktury systemu, która w obecnym stanie 
rozwoju techniki i przy obecnych możliwościach technologicznych krajowych producentów 
kombajnów oraz ich kooperantów wydaje się być optymalną. Przy dalszych pracach rozwojo
wych nad systemem należy się skoncentrować przede wszystkim na: 
- uzupełnieniu systemu o funkcję rejestracji ważnych parametrów roboczych maszyny 

w specjalnej, przeznaczonej do tego celu, pamięci elektronicznej; zawartość tej pamięci 
powinna być dostępna na powierzchniowym stanowisku wizualizacyjno-diagnostycznym, 

- rozwijaniu zewnętrznych systemów wizualizacji i zdalnej diagnostyki, 
- unifikacji podzespołów tworzących platformę sprzętową systemu, 
- wprowadzeniu funkcji określania bieżącego położenia kombajnu w ścianie, 
- stałej poprawie ergonomii obsługi, 
- minimalizacji liczby wyłączeń maszyny spowodowanych niedoskonałością systemu, 
- poprawie czytelności i zrozumiałości komunikatów oraz wykresów wyświetlanych na ekra-

nie pulpitu operatorskiego. 
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Development concepts of steering and diagnostic systems for longwall 
shearers 

Abstract 

Modern longwall shearers require the use o f reliable steering and diagnostic systems to en
sure safe and efficient wark of machinery. The paper presents the conception of development 
of steering and diagnostic systemsfor high power longwall shearers for 3,3 kV power supply, 
designed in PKiMSA "Carboautomatyka" S.A. 

Artykuł powstał w ramach projektu celowego nr 6 T! 2 2002C/05887. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Krzysztof Krauze 
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Wykonywanie pasa oporowego z zastosowaniem zmodyfikowanych sekcji 
obudów zmechanizowanych 

Słowa kluczowe 

górnictwo węglowe - obudowy ścianowe -pasy oporowe 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono sposób adaptacji sekcji obudowy zmechanizowanej typu 
FAZOS-15/31-0zM4 dla wykorzystania jej do mechanizacji wykonywania pasa oporowe
go w rejonie chodników przyścianowych. Uwzględniając przewidywaną lokalizację określono 
warunki poprawnej współpracy zmodyfikowanych sekcji z górotworem dla prowadzenia pasa 
oporowego. Omówiono technologię wykonywania pasa oporowego w ścianach zawałowych 
z wykorzystaniem zmodernizowanych sekcji. 

l. Wstęp 

Efektywna i racjonalnie prowadzona eksploatacja wyrobiska ścianowego wymusza często 
utrzymanie chodnika podścianowego po przejściu frontu eksploatacyjnego, który dla kolejnej 
ściany będzie pełnił funkcję chodnika nadścianowego . Utrzymanie funkcjonalności chodnika 
przez cały okres eksploatacji ściany napotyka na spore trudności wynikające z miejscowej 
koncentracji naprężeń deformacyjnych w miejscu skrzyżowania ściany z chodnikiem. Efekt 
silnie oddziaływującej konwergencji za frontem eksploatacji wymusza wykonywania częstych 
prac odtwarzających pierwotny kształt chodnika, głównie poprzez jego przebudowę oraz przy
bierkę spągu. Stąd niezwykle istotnym dla zachowania stateczności chodnika jest stosowanie 
jego odpowiedniej ochrony. Wieloletnie doświadczenia wykazały, że jednym ze skutecznych 
sposobów zmniejszających efekt konwergencji jest stosowanie technologii budowy pasów 
ochronnych. 

2. Stosowane technologie wykonywania pasa oporowego 

W polskim górnictwie tradycyjnym sposobem utrzymania chodników przyścianowych 
za frontem eksploatacyjnym była budowa pasów ochronnych poprzez stosowanie kasztów 
z drewna wypełnianych kamieniem. Sposób ten, w warunkach koncentracji wydobycia, 
zwłaszcza przy dużych postępach ścian rzędu do 300 m na miesiąc, okazał się mało skuteczny. 
Wymusiło to konieczność poszukiwań alternatywy dla tradycyjnych kasztów budowanych 
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z drewnianych pokładów kolejowych. Kaszty te pod względem ochronnym i gazoizolacyjnym 
nie spełniały swoich założeń, dlatego istotnym okazało się wprowadzenie nowej technologii 
pasów podpomościowo-izolacyjnych, charakteryzujących się odpowiednimi parametrami wy
trzymałościowymi oraz dużą szczelnością pozwalającą na poprawę izolacji zrobów ściany 
(zmniejszenie zagrożenia pożarowego i metanowego). 

Nowe rozwiązania technologiczne polegają na wykonywaniu wzdłuż chodników przyścia
nowych ścian zawałowych, ochronnych pasów podsadzkowych z wiążących spoiw mineral
nych od strony zawału. Realizacja tego typu pasów ochronnych polega na wykonaniu wygro
dzenia w bezpośrednim sąs iedztwie skrzyżowania ściany z chodnikiem przyścianowym, na 
szerokośc i strefY zawałowej ok. 2m. Wygrodzenie wykonuje się w następujący sposób: 
- od strony zawału zabudowuje się jeden lub dwa rzędy stojaków drewnianych (tzw. "orga

nów"), do których przymocowuje się płótno podsadzkowe (w celu zapobieżenia wydostania 
się spoiwa do zawału), 

- od strony chodnika zabudowuje się rząd stojaków drewnianych, do których przytwierdza 
się siatkę stalową typu MM, na którą kładzie się płótno podsadzkowe (w celu zapobieżenia 
wydostawania się spoiwa do chodnika). 
Tak przygotowana wygrodzona przestrzeń dla pasa oporowego jest wypełniana mineralnym 

spoiwem o konsystencj i gęstoplastycznej. Zwykle krok wykonywania tego typu pasa oporo
wego wynosi ok. 3 m. Niezwykle istotnym jest dobór własności spoiwa, a zwłaszcza możli
wość uzyskania wysokiej wytrzymałości pasa w określonym czasie (stosunkowo krótkim), jak 
również ścisłe przestrzeganie technologii jego wykonywania. Rynek krajowy dysponuje ak
tualnie kilkoma rodzajami spoiw górniczych dopuszczonych do stosowania w podziemnych 
wyrobiskach zakładów górniczych. 

Na rys. 2.1 przedstawiono przykład wykonania pasa oporowego wg wyżej opisanej techno
logii. Rys. 2.2 przedstawia widok wygrodzenia na pas oporowy zaś na rys . 2.3 przedstawiono 
fragment chodnika z wykonanym pasem oporowym z zastosowaniem spoiw mineralnych . 
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Rys. 2.1. Przykład wykonania pasa oporowego w obudowie indywidualnej [8] 
Fig. 2.1. Example o f making a stopping wali in an individual support [8] 
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Rys. 2.2. Widok wygrodzenia na pas oporowy 
Fig. 2.2. View of fencing on the stopping wal! 

Rys. 2.3. Fragment chodnika z wykonanym pasem 
oporowym z zastosowaniem spoiw mineralnych 
Fig. 2.3. Section of a roadway with the stopping 

wal! made using minera! joints 

Dotychczasowe doświadczenia wykonywania pasów oporowych z użyciem spoiw mineral
nych wskazują na liczne zalety [9]: 
- zmniejszenie konwergencji wyrobiska przyścianowego, 
- ograniczenie skutków ciśnień deformacyjnych górotworu na obudowę stalową, 
- skuteczne izolowanie zrobów zawałowych, 
- zmniejszenie zagrożenia metanowego i pożarowego, 

poprawę warunków BHP. 
W stosunku do technologii budowy kasztów drewnianych wypełnianych kamieniem 

zmniejszyła się trzykrotnie ilość jednostek transportowych z materiałem do budowy kasz
tów. Zlikwidowane zostały zagrożenia przy pozyskiwaniu kamienia do wypełniania 

kasztów drewnianych, a także zagrożenia i przerwy w ruchu przy transporcie pokładów 
drewnianych w rejon skrzyżowania ściana-chodnik. Nowa metoda nie wpływa na czas pos
toju kombajnu przy zabudowie skrajnych odcinków ścian [II]. 

3. Zespół obudów zmechanizowanych do wykonywania pasa oporowego 

W CMG KOMAG w ramach projektu celowego Nr 6 T12 051 2001 C/5463 podjęto pracę 
nad kompleksową mechanizacją technologii wykonywania pasów oporowych z zastosowaniem 
spoiw mineralnych [3]. W projekcie zwrócono szczególną uwagę na wyeliminowanie ręcznie 
wykonywanych prac związanych z budową opisanego wyżej wygrodzenia, jak również na 
ograniczenie zastosowania drewna do wykonywania pasa. Na rys. 3.1 przedstawiono sposób 
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w jaki zrealizowano istotę ww. projektu. Zadaniem pierwszej sekcj i od strony chodnika (naz
wano ją jako sekcja zespolona), oprócz podstawowego jakim będzie podpieranie górotworu, 
ma być budowanie pasa oporowego wzdłuż obudowy chodnika w sposób c iągły w ślad za 
postępem ściany. W celu ograniczenia oddziaływania zawału na sekcję zespoloną wprowadzo
no pomiędzy nią a sekcję liniową tzw. sekcję pośrednią. W projekcie założono, aby w kon
strukcj i sekcji zespolonej i sekcji pośredniej, w celu ograniczenia nakładów inwestycyjnych 
wykorzystać zespoły typowych sekcji. W trakcie realizacji ww. projektu celowego wyko
rzystano dwie sekcje obudowy FAZOS-15/310zM4. 

P'1o e>; ~f(~..,-
'-----

Rys. 3.1. Zespół obudów zmechanizowanych do prowadzenia pasa oporowego 
Fig. 3 .1. Set o f powered roof support to build the stopping wal! 

Rys. 3.2. Widok sekcji zespolonej 
Fig. 3.2. View o f support combined unit 
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3. 1. Sekcja zespolona 

Zasadnicze znaczenie dla sposobu wykonywania pasa oporowego, ma sekcja zespolona 
(rys. 3.3) w skład której wchodzi sekcja zasadnicza (poz. I na rys. 3.3) wraz zespołem komory 
(poz. 2 na rys. 3.3). Zadaniem zespołu komory, zastępującego obudowę drewnianą wraz z ota
mowaniem, jest stworzenie formy umożliwiającej budowanie pasa oporowego. 

W celu wykorzystania w konstrukcji sekcji zasadniczej obudowy FAZOS-15/3 1-0zM4 
należało: 

- zastosować stropnicę tylną wraz ze stojakami osadzonymi na osłonie odzawałowej, 
- poszerzyć stropnicę zasadniczą, 

- zmodernizować osłonę odzawałową, 

- wprowadzić zmiany konstrukcyjne w spągnicach. 

Rys. 3.3. Sekcja zespolona [5] 
Fig. 3.3. Support combined unit [5] 

Dane techniczne sekcji zasadniczej [5] : 

Zakres wysokości obudowy dla dolnego gniazda 
podpory tylnej 
Zakres wysokości obudowy dla górnego gniazda 
podpory tylnej 
Zakres pracy w pokładzie niezagrożonym tąpaniami 

przy ciśnieniu roboczym stojaka przedniego 42 MPa 
Zakres pracy w pokładzie zagrożonym tąpaniami przy ciś . rob. 
stojaka przedniego bez zaworów upustowych 35MPa 
Nachylenie ściany: - podłużne 

- poprzeczne 
Odległość pomiędzy osiami sekcji zespolonej a pośredniej 
w zabudowie ścianowej 
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Podpomość obudowy robocza 
Średnie naciski na spąg 
Średnie naciski na strop 
Liczba stojaków hydraulicznych w zestawie 
Podpomość stojaka przedniego- robocza przy ciś. rob. 42MPa 

przy ciś. rob. 35MPa 
-wstępna 

Podpomość stojaka tylnego - robocza 
-wstępna 

Krok obudowy 
Siła przesuwania - zestawu obudowy 

- przenośnika 
Ciśnienie robocze magistrali zasilającej 
Siła na końcu stropnicy zasadniczej 
Ciecz robocza 

Masa sekcji 

0,27 - 0,41 MN/m2 

1,70- 2,37 MPa 
0,33 - 0,50 MPa 
4 szt. 
2 X 1,320MN 
2 x 1,100 MN 
2 X 0,785 MN 
2 X 0,603 MN 
2 X 0,502MN 
0,65m 
0,282MN 
0,157 MN 
25MPa 
0,60MN 
ciecz hydrauliczna 
wg PN-C-96047:1998 
14 675 kg 

Zespół komory, stanowiący integralną część sekcji zespolonej, składa się z: 
- spągnicy komory kompletnej, 
- stropnicy komory kompletnej, 
- przegrody komory czołowej, 
- kompletu stojaków hydraulicznych i siłowników, 
- układu hydraulicznego sterowania. 

Przesuw zespołu komory, który następuje po przesunięciu sekcji zasadniczej, umożliwiają 
dwa mechanizmy przesuwu komory (podciągające komorę dołem) oraz dwa siłowniki pod
stropnicowe, (łączące stropnicę tylną sekcji zasadniczej ze stropnicą zespołu komory) . Aby 
możliwy był przesuw zespołu komory, należy najpierw zrabować stropnicę tylną sekcji zasad
niczej, która stanowi dodatkowe podparcie stropnicy komory. 

Dane techniczne zespołu komory [5]: 

Zakres wysokości komory 
Zakres pracy komory w pokł. niezagr. tąpaniami 
przy ciśnieniu roboczym stojaka 40MPa 
Zakres pracy w pokładzie zagrożonym tąpaniami przy ciś. rob. 
stojaka przedniego bez zaworów upustowych 36MPa 
Podpomość komory robocza 
Nacisk na spąg 
Nacisk na strop 
Liczba podpór hydraulicznych w zestawie 
Podpomość stojaka - robocza przy ciś. rob. 40 MPa 

Krok komory 

przy ciś. rob. 36 MPa 
-wstępna 
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Siła przesuwania komory -górna 
-dolna 

Ciśnienie robocze magistrali zasilającej 
Ciecz robocza 

Objętość robocza komory 
Masa komory 

3.2. Sekcja pośrednia 

2x 0,081 MN 
2x 0,283 MN 
25MPa 
ciecz hydrauliczna 
wg PN-C-96047:1998 
3,9-5,5 m3 

12 202 kg 

Zadaniem sekcji pośredniej (rys. 3.4) w zabudowie ścianowej wchodzącej w skład "Zes
połu obudów zmechanizowanych do prowadzenia oporowego pasa" jest ochrona tylnej części 
sekcji zespolonej tj . zespołu komory przed bocznym naporem opadającego górotworu w strefie 
zawałowej. Aby móc wykorzystać w konstrukcji sekcji pośredniej sekcję obudowy FAZOS-
15/31-0zM4 wyposażyć: 

w stropnicę tylną 
stojaki tylne (identyczne jak w sekcji zasadniczej), 
zmodernizowaną osłonę odzawałową. 

Rys. 3.4. Sekcja pośrednia [5] 
Fig. 3.4. Intermediate support unit [5] 

Dane techniczne sekcji pośredniej [5]: 

Zakres wysokości obudowy dla dolnego położenia 
gniazda podpory tylnej 
Zakres wysokości obudowy dla górnego położenia 
gniazda podpory tylnej 
Zakres pracy w pokładzie niezagrożonym tąpaniami 
przy ciśnieniu roboczym stojaka przedniego 42 MPa 
Zakres pracy w pokładzie zagrożonym tąpaniami przy ciś. rob. 
stojaka przedniego bez zaworów upustowych 35 MPa 
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Nachylenie ściany: -podłużne 

- poprzeczne 
Podziałka obudowy 
Podporność obudowy robocza 
Średnie naciski na spąg 
Średnie naciski na strop 
Liczba stojaków hydraulicznych w zestawie 
Podporność stojaka przedniego- robocza przy ciś.rob. 42 MPa 

przy ciś .rob . 35MPa 
-wstępna 

Podporność stojaka tylnego - robocza 
- wstępna 

Krok obudowy 
Siła przesuwania - zestawu obudowy 

- przenośnika 

Siła na końcu stropnicy zasadniczej 
Ciśnienie robocze magistrali zasilającej 
Ciecz robocza 

Masa sekcji 

± 12° 
-10° do +15° 
1,5 m 
0,31 - 0,48 MN/m2 

1,72 -2,45 MPa 
0,45-0,70 MPa 
4 szt. 
2 X 1,320 MN 
2 X 1,100 MN 
2x0,785 MN 
2 x 0,643 MN 
2 X 0,502MN 
0,65m 
0,282 MN 
0,157 MN 
0,60MN 
25MPa 
ciecz hydrauliczna 
wg PN-C-96047:1998 
14 999 kg 

Ze względu na fakt, że sekcja zespolona w zabudowie ścianowej stanowi sekcję skrajną, 
konieczne jest zabezpieczenie jej przed spełzaniem oraz dokładne prowadzenie względem 
obudowy łukowej chodnika przyścianowego (pod- lub nadścianowego). Przy nachyleniu po
dłużnym do go wymagane jest stosowanie urządzenia do korygowania spągnic, a przy nachyle
niu powyżej go należy dodatkowo stosować urządzenie do korygowania stropnic. 

Przy przesuwania sekcji zespołu należy się kierować zasadą, aby w pierwszej kolejności 
przesuwać sekcję zespoloną, gdyż tylko wtedy sekcja pośrednia stanowi skuteczne zabezpie
czenie zespołu komory przed działaniem zawału . 

Należy także mieć na uwadze fakt, że zespół komory nie posiada układu stabilizacji stoja
ków i powinien być zawsze połączony z sekcją zasadniczą za pomocą mechanizmu przesuwu 
oraz s iłowników stropnicowych. 

4. Zastosowanie zespołu obudów zmechanizowanych do wykonywania pasa oporowego 

Ustalono, że "Zespół obudów zmechanizowanych do prowadzenia pasa oporowego" zosta
nie zastosowany pilotażowo do mechanizacji wykonywania pasa oporowego w KWK ,,Piast" 
i umożliwi zabezpieczanie chodnika ścianowego II-905, przed skutkami eksploatacyjnymi 
ściany 350, (pokład 209, partia V, poziom 500). Wykonywany pas stanowić będzie również 
element profilaktyki przeciwpożarowej - izolacja zrobów (ww. pokład jest zaliczony jako 
skłonny do samozapalenia). 
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Charakterystyka ściany 3SO 
długość 

wysokość 

wybieg 
nachylenie: podłużne 

poprzeczne 

Wyposażenie ściany 3SO 
kombajn 
obudowa ścianowa 

- zestawy skrajne 
przenośnik ścianowy 

Charakterystyka pasa oporowego 

101,S- 260,S m, 
3,2m, 
9SOm, 
do sa 
do sa 

KGS SOO!BP 
FAZOS-18/33-POz/Pl 
sekcja zespolona i pośrednia 
Rybnik 260/8SO 

- wysokość ok. 2,5 m 
szerokość 1,5 m 

- postęp 2 + 3 skrawy/zmianę 
tworzywo Utex-50 'l 

*! W pilotażowej technologii wykonania pasa oporowego materiałem wsadowym będzie Utex-50, który 
spełnia wymagania pod względem własności fizyko-chemicznych. Przewidywany termin wdrożenia to 
połowa stycznia 2004 roku. 

Na podstawie analizy warunków górniczo-geologicznych zalegania pokładu 209 w polu 
eksploatacyjnym ściany 3SO specjalista Głównego Instytutu Górnictwa [7] wyznaczył charak
terystyczne odcinki jej biegu przy chodniku ścianowym II-905 . Następnie przeprowadził obli
czenia dla nich obciążenia wyrobiska ścianowego (z uwzględnieniem prognozowanej, maksy
malnej energii wstrząsu górotworu) oraz wymaganej podporności sekcj i, które będą stosowane 
przy budowie pasa oporowego. Obliczeń dokonano przy założeniu, że sekcja zespolona będzie 
prowadzona w systemie jak z posadzką, zaś sekcja pośrednia w systemie z zawałowym kiero
waniem stropu. 

Równoczesne stosowanie różnych typów obudów zmechanizowanych w jednym wyrobisku 
ścianowym jest możliwe przy spełnieniu następujących warunków [l]: 
- obudowy spełniają niezależnie odpowiednie wymagania w zakresie wysokości ściany 

i nachylenia pokładu, 
posiadają identyczne lub zb liżone gabaryty sekcji obudów w zakresie utrzymywanej 
rozpiętości wyrobiska ścianowego, 

- obudowy posiadają takie same wartości ciśnienia zasilania, 
- obudowy współpracują z przenośnikiem ścianowym w identyczny sposób oraz posiadają 

takie same systemy sterowania, 
obudowy zapewniają odpowiedni stan utrzymania wyrobiska, którego miara jest wskaźnik 
nośności stropu "g". 
Na podstawie przeprowadzonej analizy oraz obliczeń [7] specjaliści GIG sformułowali 

następujące wnioski w zakresie współpracy w ścianie 3SO, pokład 209 sekcji obudowy FA
ZOS-18/33-POz/Pl oraz sekcji zespołu obudów zmechanizowanych do prowadzenia pasa 
oporowego: 

sekcja zespolona zapewnia poprawne warunki utrzymania stropu na całym wybiegu ściany, 
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- zachodzi potrzeba ograniczenia wysokości pracy dla sekcji pośredniej do wielkości 2,7 m 
z pozostawieniem przystropowej półki węglowej w granicach co najmniej 0,5-0,6 m ze 
względu na zapewnienie przez nią w rozpatrywanej ścianie poprawnych warunków utrzy
mania stropu na całym wybiegu ściany, 

- sekcje obudowy FAZOS-18/33-POz/P1 zapewniają poprawne warunki utrzymania stropu 
na całym wybiegu ściany, 
Ponadto zespól rzeczoznawców CMG KOMAG w opinii [10] stwierdził, że sekcje obudo

wy FAZOS-18/33-POz/P1 i "Zespół obudów zmechanizowanych do prowadzenia pasa oporo
wego" spełnia ww. kryteria poprawnej współpracy w jednym kompleksie ścianowym, wyposa
żonym w przenośnik ścianowy RYBNIK-850 i kombajn KGS-500/BP, i zgodnie z§ 440 pkt. 8 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 28.06.2002 r. Dz. U. Nr 139 poz. 1169 kwalifikują 
się do pracy w ścianie 350, pokład 209 w KWK ,,Piast". 

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wydał decyzję na mocy, której możliwe będzie pilo
tażowe wykonaniepasa oporowego w chodniku II-905 w KWK ,,Piast". 

5. Technologia wykonywania pasa oporowego 

W celu pilotażowego wykonania pasa oporowego opracowano technologię wykonania pasa 
oporowego do określonych warunków w KWK ,,Piast" [6] . W opracowaniu technologii zwró
cono szczególną uwagę na: 
- rodzaj zastosowanego spoiwa, 
- transport spoiwa w rejon budowy pasa oporowego, 
- sposób wykonywania pasa oporowego. 

5.1. Spoiwo mineralne Utex-50 

Ze względu na zakładany postęp w ścianie 350 w pokładzie 209 do 6-8 skrawów/dobę i za
kładany czas pracy 280 minizmianę otrzymujemy: 
- dla 2 skrawów/zmianę czas przekładki zespołu komory co 280 minut, 
- dla 3 skrawów/zmianę czas przekładki zespołu komory co 180 minut. 

Wobec powyższego spoiwem spełniającym wymogi odnośnie czasu wiązania wydaje się 
być wczesnopodporowy Utex-50 [2], dla którego czas wiązania przy stosunku wody do spoiwa 
w/s = 0,3 wynosi: 
- początek wiązania tp = l h 20min, 
- koniec wiązania tk = 2h IOmin. 

Wczesnopodporowe spoiwo Utex-50 powstało na bazie cementu o wysokiej klasie wy
trzymałości, kwalifikowanego popiołu lotnego oraz aktywatorów chemicznych w postaci 
sproszkowanej wpływających na zmianę cech fizycznych spoiwa świeżo zarobionego i stward
niałego . Spoiwo Utex-50 po czasie 3 do 5 godzin osiąga wytrzymałość na ściskanie Re = 2 do 5 
MPa, a po czasie 24 do 48 godzin Re = 15 do 20 MPa. 

Podczas pilotażowego wykonywania pasa oporowego możliwe będzie przeprowadzenie 
prób z zastosowaniem zmodyfikowanego spoiwa Utex-50, mającego podobne własności fizy
kochemiczne a będącym bardziej uzasadnionym ze względów ekonomicznych. 
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5.2. Transport spoiwa w rejon budowy pasa 

W warunkach KWK "Piast" [6] przewiduje się transport spoiwaUtex-50 z powierzchni ko
palni w specjalnych kontenerach o pojemności 0,4 m3 platformami do węzła załadowczego na 
poziomie 500 m, gdzie będą się znajdowały urządzenia transportu pneumatycznego systemu 
POLKO typu "tandem poziomy". Kontenery ze spoiwem będąpodnoszone nad lej zasypowy za 
pomocą pneumatycznego wci~nika samojezdnego i opróżniane do podajników komorowych 
POLKO (o objętości V= 1,6 m każdy, z dolnym rozładunkiem) przedstawionego na rys. 5.1. 

Rys. 5.1. Podajnik komorowy POLKO 
Fig. 5.1. POLKO mateńal magazine 
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Po napełnieniu jednego z podajników komorowych będzie rozpoczynał się cykl jego pracy. 
W tym czasie będzie następował załadunek drugiego z podajników. Podajniki komorowe będą 
napełniane i opróżniane na przemian tak, aby zapewnić ciągłość dostaw spoiwa w rejon bu
dowy pasa oporowego. Początkowa odległość transportowa będzie wynosiła 1800 m i wraz 
z postępem ściany będzie ulegała skróceniu. Na wylocie linii transportowej będzie zainstalo
wany układ nawilżania wraz z lancą w celu dynamicznego mieszania transportowanego spoiwa 
z wodą i podania go do komory zespołu obudów. Układ nawilżania ma za zadanie umożliwie
nie kontrolowania dozowania wody do spoiwa (w tym wypadku w sposób ręczny), w celu 
uzyskania jego odpowiedniej konsystencji. Zwilżony materiał wprowadzany będzie dynamicz
nie do przygotowanej przestrzeni komory sekcji zespolonej . W celu zapewnienia zasilania 
sprężonym powietrzem układu transportu pneumatycznego niezbędne będzie zastosowanie 
dwóch sprężarek śrubowych, współpracujących ze zbiornikiem wyrównawczym i rozprowa
dzającym sprężone powietrze do podajników komorowych. 

Średni postęp dobowy ściany 350 orazjej aktualna wysokość będą określały zapotrzebowa
nie na ilość transportowanego materiału oraz czas pracy urządzeń transportu pneumatycznego. 
Średnie dobowe zapotrzebowanie na spoiwoUtex-50 będzie się wahało w granicach 19.;-27 Mg. 

5.3. Sposób wykonywania pasa oporowego 

Wykonywanie pasa oporowego będzie polegało na wypełnieniu przestrzeni o szerokości 
1,5 m; wysokości około 2,5 m i długości 1,3 m (odpowiadającej dwóm skrawom) spoiwem 
Utex-50 o konsystencji gęstoplastycznej. Wygrodzenie na pas oporowy tworzone będzie 

w następujący sposób: 
od strony zawału oraz od strony chodnika ścianowego za pomocą osłon wewnętrznych 
komory, 
od strony Sekcji zasadniczej za pomocą przegrody czołowej komory, 

- od strony już zbudowanego pasa oporowego za pomocąjego czoła. 

Fazy pracy sekcji zespolonej są ściśle podporządkowane technologii wykonywania pasa 
oporowego i przedstawiono na rys. 5.2. 

Przed każdorazowym napełnieniem komory spoiwem (6] wymagane będzie izolowanie 
ścian bocznych komory w celu zmiejszenia s ił przyczepności spoiwa. Zastosowany sposób 
sprawdzony w trakcie wykonywania pasa oporowego w ścianie 350 z wykorzystaniem zespołu 
obudów. 
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STAN POCZĄTKOWY (pcprzedajqcy !ozy procy sekcji zespolonej) 

- kombajn zcwrębiony no długości ściany min . .3,0 m, 

- strop zabezpieczony stropnicą wysuwną sekcji zasadniczej, 

- sekcja zasadniczo odsunięto ad trasy przenośnika i rozparto, 

- zespół komorowy dosuniely do sekcp zasadniczej i rozparty, 

- komoro przygotowano do napełnienia, po zabezpieczeniu 

wykładziną izolocyj'lq, 

Czoło pasa oporowego stonowi t}'łne wygrodzenie komory. 

FAZA 1 

- urabianie Sciony pierwszym sktowem o zabiorze 0,65 m, 

- napetnienie komory spoiwem typu UTEX, 

FAZA 2 

- przenosnik i sekcjo zasadniczo po przekładce, 

- urabianie ściany drugim si<rawem (powrót kombajnu), 

- zespół ko:rnorowy noperniany, trwa proces utwardzania 

mieszaniny. 

FAZA 3 

- strop po drugim skrowie zabezpieczony stropnicą wysuwną 

sekcji zasadniczej, 

- zespół kCI")10rawy dosuniety dJ sekcji zasadniczej t rozparty, 

- prze<roda czołow<J kcrn :>ry ściognie tc, 

przeno~r-k i sek.cjJ zo~''Jdn1c:c przed przekl -dkq 

·- kon'' ' ' -J w ce l . ,;ci uwolt , ., z .~ ·:~, •) DOrr..łl·.!go 

i z .... bezl~ - t> C:t:N .. , w 1V.. ł!) ~; -- 1 L · ·=.:;c~ t -1· 

W t' oJ; :Slej l<ol ejności · l!.. Y pr •cy !~~4 '"" owlcrza;~ s·.:: 

Z UW!tJiędnieni --;.r. S{onu r , ?.Qti' ... -ego. 

Rys. 5.2. Fazy pracy sekcji zespolonej [5] 
Fig. 5.2. Operational phases o f the combined unit [5] 
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6. Podsumowanie 

l. Proponowana technologia wykonywania pasa oporowego wzdłuż chodnika ścianowego II-90 
jest dostosowana do warunków górniczo-geologicznych i technicznych w KWK ,,Piast". 

2. Skuteczność wykonywania pasa podsadzkowego za pomocą zespołu obudów w celu utrzym< 
nia chodnika ścianowego II-905, przed skutkami eksploatacyjnymi ściany 350 w pokładzie 20 
w partii V w KWK "Piast" powinna zostać potwierdzona w trakcie badań eksploatacyjnych. 

3. Zastosowanie zespołu obudów zmechanizowanych do prowadzenia pasa oporowego je~ 
możliwe pod warunkiem, że posiada on zbliżone parametry podpornościowe jak sekcje liniow 
w danym wyrobisku ścianowym, przy spełnieniu pozostałych kryteriów współpracy różnyc 
obudów w jednej ścianie. W przypadku zbyt dużej różnicy parametrów podpornościowycł 
jeżeli jest to możliwe, należy ograniczyć do odpowiedniej wartości wysokość ścian 

z pozostawieniem półki węglowej w rejonie budowy pasa oporowego 
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nia niskoekspansywnych i niskociśnieniowych tworzyw mineralnych. Przegląd Górniczy, nr 6. 
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Making a stopping wall by use of modifled powered roof support units 

Abstract 

The method of adaptation of the FAZOS-15/3 1-0zM4 powered roof support unit for i ts use 
to in mechanization of making the stopping wall in near-longwall face roadways was presented 
in the paper. Conditions of proper cooperation of the modified powered roof support unit with 
the rock mass to build a stopping wall were specified taking into consideration its suggested 
localization. Technology of making a stopping wall in caving faces by use of modernized sup
port units was discussed. 

Recenzent: dr inż. Wacław Andrusikiewicz 
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Zasady eksploatacji złoża eliminujące wybuch pyłu węglowego 

Słowa kluczowe 

wybuch -pył węglol-IY - ryzyko - norma EN 1127-2 

Streszczenie 

Wybuch pyłu węglowego jest największym zagrożeniem dla kopalni. W referacie przed
stawiono jego przyczyny w powiązaniu z zasadami eksploatacji, eksponując własności fizyko
chemiczne węgla, własności palno wybuchowe, realny stan zabezpieczenia pyłu osiadłego 
w wyrobiskach. Autorzy dochodzą do wniosku, że obowiązujące przepisy bezpieczeństwa 
przeciwwybuchowego odpowiadają wymaganiom współczesnego górnictwa, a ich przestrze
ganie zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Wejście Polski do Unii Europejskiej niesie 
konieczność dostosowania prawa polskiego do wymogów UE i wprowadzenia takich pojęć jak 
analiza ryzyka i atmosfera wybuchowa. Autorzy przedstawiają podstawowe wymagania normy 
EN-1127-2 będącej podstawowym dokumentem UE dotyczącym zagrożenia wybuchowego 
w kopalniach. 

l. Wstęp 

Zjawisko wybuchu pyłu węglowego w podziemnym wyrobisku kopalni jest znane od po
nad 100 lat. Tyle prawie czasu upłynęło od katastrofy w Courrieres, która kosztowała życie 
l 099 ludzi. Po tej tragedii zdarzały się i nadal zdarzają katastrofalne w skutkach wybuchy pyłu 
węglowego. Chcielibyśmy być dobrymi prorokami i powiedzieć, że już więcej wybuchów pyłu 
nie będzie, ale doświadczenie i statystyka mówi, że wybuchy pyłu węglowego w górnictwie 
będą się zdarzać. Powstaje pytanie - czy nie wyciągnięto wniosków z dotychczasowych kata
strof? Czy są one wynikiem braku wiedzy i środków zabezpieczających? Co jest przyczyną 
tego największego nieszczęścia jakie może się przydarzyć kopalni? Uczciwa odpowiedź na to 
pytanie jest jednoznaczna - wiedza o wybuchu pyłu węglowego jest prawie zupełna - wiemy 
co go powoduje, jak do niego dochodzi, wiemy jak go unikać. To znaczy wiemy, mówiąc ję
zykiem potocznym "teoretycznie", a w praktyce szereg elementów jest zawodne. Badania pro
wadzone nad przyczynami zaistniałych wybuchów wykazują jednoznacznie na nie dotrzyma
nie elementarnych przepisów. Tak było w katastrofach polskich (Cybulski, 2002) jak i za
granicznych (Me Pherson, 2001). Dalszego doskonalenia w kierunku większej prostoty i nie
zawodności wymagają środki zabezpieczające przed wybuchem. W tym artykule chcemy roz-
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patrzyć co trzeba zrobić od strony techniki eksploatacj i (a co nie zawsze się robi) by nie do
prowadzić do wybuchu pyłu węglowego. 

Katastrofa w Courrieres była kamieniem milowym dlatego, że wykazała dominującą rolę 
pyłu węglowego w wybuchach kopalnianych - pokazała, że metan, oczywisty czynnik wybu
chowy w powietrzu kopalnianym nie musi być obecny aby doszło do wybuchu. W odpowiedzi 
na powyższe pytania pomocny jest prosty, a ogólny model powstawania zjawiska wybuchu 
dowolnej substancji palnej. Model ten dotyczy wszystkich zjawisk wybuchowego spalania, nie 
tylko w kopalni. Zaistnienie wybuchu wymaga równoczesnego wystąpienia pięciu czynników 
tworzących tak zwany pięciokąt wybuchowości. 

paliwo 

utletńacz zapłon 

zamknięcie wymieszanie 

Rys. 1.1. Pięciokąt wybuchowości 
Fig 1.1. Explosion pentagon 

Dla zaistnienia wybuchu wszystkie elementy w wierzchołkach pięciokąta muszą występo
wać równocześnie. Brak jednego z nich lub przerwanie jednego z "boków", czyli brak koincy
dencji czasowej powoduje, że zjawisl<D wybuchu nie zajdzie. Dla kopalni węgla kamiennego 
model ten mówi że: 
- paliwo (węgiel) istnieje z natury rzeczy; w wybuchu bierze udział węgiel w postaci roz-

pylonej, 
- utleniaczemjest powietrze atmosferyczne, 
- źródła zapłonu istnieją z racji stosowanej technologii eksploatacj i, 
- przestrzeń podziemnych wyrobisk górniczych jest przestrzenią zamkniętą, w której powsta-

jąca nadwyżka ciśnienia może narastać, nie rozładowując się jak w otwartej przestrzeni -
nie ma zagrożenia wybuchem pyłu w odkrywkach, 

- wymieszanie paliwa czyli utworzenie obłoku palnego pyłu w powietrzu następuje 

w szybkiej sekwencji z działaniem źródła zapłonu. W stanie normalnym nie unoszą się 
w powietrzu kopalnianym obłoki pyłu o stężeniach wybuchowych. Nie byłoby w takich 
warunkach możliwości przebywania ludzi. 
Powyższe czynniki rzutują na ryzyko wybuchu pyłu węglowego w podziemnym wyrobisku 

górniczym. Na ich podstawie można sformułować elementarne zasady, których przestrzeganie 
z dużym prawdopodobieństwem zapewni nie zaistnienie wybuchu. 
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2. Jak powstaje zagrożenie wybuchem pyłu 

Wśród specjalistów od zagrożeń naturalnych w górnictwie nie ma jednomyślności w spra
wie zaliczenia zagrożenia pyłowego do grupy zagrożeń naturalnych. Można wysunąć tezę, że 
pył węglowy jest w pokładzie tylko go trzeba z niego wypuścić. I robi się to wszelkimi stoso
wanymi dotychczas technikami eksploatacji. Pył jest wytworem techniki, zagrożenie pyłowe 
można więc uznać za zagrożenie techniczne. Ale powszechne rozumienie zagrożenia technicz
nego ogranicza go do takich przypadków jak kontakt człowiek-maszyna i kontakt człowiek
ruchome obiekty (typowy przykład to obrywki stropu). Pozostaje więc zagrożenie pyłowe, 
w aspekcie zarówno wybuchu jak i szkodliwości dla zdrowia zagrożeniem naturalnym. Jest 
prawna konsekwencja takiego zakwalifikowania - podział wyrobisk i miejsc pracy na klasy, 
kategorie lub inne stany zagrożenia pyłowego, od których uzależnia się działania profilak
tyczne. 

Patrząc z punktu widzenia sposobów eksploatacji i zasadjej prowadzenia pozwalających na 
zredukowanie minimum ryzyka zagrożenia wybuchem pyłu trzeba otwarcie powiedzieć, że 
zasady takie sąjuż sformułowane w istniejących przepisach (Rozporządzenie Ministra Gospo
darki, 2002) formułujących zasady klasyfikacji miejsc zagrożonych i wymagania bezpieczeń
stwa. Na etapie projektowania kopalni, na pytanie: co trzeba robić, aby uniknąć wybuchu pyłu 
węglowego odpowiedź brzmiałaby: nic specjalnego co nie byłoby wymagane przez zasady 
profilaktyki metanowej, tąpaniowej, pożarowej . Zagrożenie wybuchem pojawia się w trakcie 
eksploatacji i jest wynikiem nieprzestrzegania elementarnych zasad ujętych w przepisach. 

Można spojrzeć na nie nieco inaczej, od strony analizy ryzyka zgodnie z normą PN-N-
18000. Ryzyko zaistnienia wybuchu pyłu w konkretnym wyrobisku oraz jego przebieg zależą 
od: 
- ilości pyłu węglowego nagromadzonego w wyrobisku, 

- rozdrobnienia pyłu, 
- osiadania nowych warstw pyłu na powierzchniach wyrobiska, 

- zawartości części lotnych w pyle, 

- stanu zabezpieczenia pyłu . 

Pył zalegający w wyrobiskach na spągu, ociosach, rurociągach, maszynach i urządzeniach 
pomocniczych nie jest tożsamy z pyłem węglowym. Zawiera on pył kamienny pochodzący 
z opylania wyrobisk, pył kamienny pochodzący z urabiania skały płonnej i inne składniki, 
różne od pyłu węglowego. Taką mieszaninę pyłową nazywa się pyłem kopalnianym. Według 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zagrożeń natural
nych w zakładach górniczych (2002) przez pył kopalniany rozumie się "pył powstały podczas 
robót górniczych oraz w trakcie przeróbki wraz z dodatkiem substancji zabezpieczających 
przed wybuchem". 

Niemniej w wyrobiskach prowadzonych w węglu, jeżeli nie dodaje się pyłu kamiennego 
pył kopalniany niewiele różni się od pyłu węglowego . 

Rozróżnia się poj ęcie pyłu kopalnianego zabezpieczonego i niezabezpieczonego (Rozpo
rządzenie MSWiA, 2002). Jako pył zabezpieczony "rozumie się pył kopalniany zawierający: 

- co najmniej 70%części niepalnych stałych w polach niemetanowych, 

- co najmniej 80% części niepalnych stałych w polach metanowych, 

- wodę przemijającą uniemożliwiającą przenoszenie wybuchu pyłu węglowego i całkowicie 
pozbawiającą ten pył kopalniany lotności". 
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Pył węglowy tworzący się w trakcie urabiania pokładu węgla jest przenoszony na duże od
ległości przez prądy wentylacyjne. Wyrobiska są pokryte pyłem węglowym o różnym rozdrob
nieniu. Badania Cybulskiego (1973) wykazały, że pył węglowy osiadły w wyrobisku ma dwa 
różne składniki pod względem wymiarowym: 
- pył oznaczany symbolem "d85" lub "pył drobny", zawierający 85% ziaren przechodzą

cych przez sito o oczku 75 J.llll; pył ten osiada w górnych partiach wyrobisk, 
- pył oznaczany symbolem "d25" lub pył średni, zalegający w niższych częściach wyrobi

ska. 
Taka niejednorodność zalegania pyłu w przekroju wyrobiska powoduje zaistnienie zjawiska 

"odrębnych obłoków" pyłu węglowego. Zbadał je i opisał W. B. Cybulski (1973). Według 
Cybulskiego "obłok pyłu zgromadzonego na stropnicach ma znacznie łatwiejsze warunki za
równo powstawania jak i wypełniania wyrobiska niż obłok pyłu wznoszony ze spągu". Bada
nia Cybulskiego wykazały, że "obłok nazywany stropowym może przedstawiać wielkie nie
bezpieczeństwo, jeśli powstanie przez wzniesienie drobnego pyłu węglowego nagromadzonego 
w górnych partiach wyrobiska". Jest to bardzo mocny argument za mechanicznym opylaniem 
wyrobisk, które łatwiej zapewnia równomierne rozprowadzenie pyłu kamiennego niż opylanie 
ręczne. 

\V polskim przemyśle vtęglo\vym nie provtadzono pomiarćvt, mających na celu określenie 
ilości pyłu wytwarzanego przy różnych czynnościach górniczych. 

Głównymi źródłami pyłu są : 
- praca kombajnów ścianowych i chodnikowych, 
- ruch obudowy, 
- transport urobku, a w szczególnośc i punkty przesypowe, 
- przeróbka węgla (sortowanie, kruszenie) . 

Przyjmuje się, że około 2-3% urobku przekształca się w pył. Daje to łącznie w polskim 
górnictwie około 2-3 milionów ton pyłu zarówno osiadłego jak i unoszącego się w powietrzu, 
wytwarzanego rocznie. Oczywiście nie cały ten pył zalega jako pył osiadły w wyrobiskach 
i nie cały stwarza zagrożenie wybuchowe. Mimo niskiej oceny skuteczności instalacji zraszają
cych i odpylających, mimo niskiej ogólnej oceny metod skuteczności zwalczania powstawania 
pyłów nie ma żadnych podstaw do twierdzenia, że cały wytwarzany w kopalni pył stanowi 
zagrożenie wybuchowe. Znaczna jego część osiada w bezpośredniej bliskośc i źródła pyłu lub 
jest ujęta lub strącona na miejscu. Jednak pewna część pyłu wędruje z powietrzem wentylacyj 
nym i osiada w wyrobiskach w taki sposób, że w górnych jego partiach osadzają się ziarna 
drobne a w dolnych -ziarna grubsze. Proces osiadania pyłu w wyrobisku jest bardzo istotny 
z punktu widzenia zapobiegania zagrożeniu wybuchem pyłu. 

Proces ten jest procesem dynamicznym, zachodzącym ciągle podczas eksploatacji i powo
dującym zwiększanie się ilości pyłu w wyrobisku. Wielkością, którą można mierzyć jest inten
sywność osiadania pyłu w wyrobisku. Jest ona obok ilości pyłu w wyrobisku głównym para
metrem charakteryzującym stan zagrożenia pyłowego w wyrobisku. 

Intensywność osiadania pyłu jest zdefiniowana w normie PN-G- 04036 (1997) jako "masa 
pyłu węglowego bez części niepalnych stałych , osiadającego na danej powierzchni w ustalo
nym czasie, wyrażona w gramach na metr kwadratowy i dobę" . 

Ilość osadzającego się w danym miejscu pyłu i odległość na jaką został przeniesiony zależą 
od: 
- intensywności wytwarzania pyłu przez źródło w jednostkach masy na jednostkę czasu, na 

przykład kg/s, 
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- rozkładu wymiarowego ziaren pyłu wytwarzanych przez źródło , 

- prędkości powietrza w wyrobisku, 
- oporów przepływu na jednostkę długości wyrobiska. 

Typowe wartości intensywnośc i osiadania mieszczą się w granicach od prawie zera do 
150 g/m2·doba. Intensywności osiadania określone w chodnikach nadścianowych ścian wysoko 
produkcyjnych nie wybiegają poza ramy określone dla ścian tradycyjnych. Czynnikiem naj
prawdopodobniej decydującym o tym fakcie, jest zmniejszenie ilości źródeł pyłu i stosowanie 
skuteczniejszych technik zwalczania zapylenia przy pracy maszyn urabiających. 

Pył osiadły nie stanowi zagrożenia, dopiero jego obłok w powietrzu czyli wymieszanie 
z utleniaczem stwarza zagrożenie. Nie jest obojętne ile pyłu jest w obłoku, czyli jakie jest jego 
stężenie. Istnieje dolna granica stężenia pyłu w powietrzu powyżej, której i stnieją warunki dla 
wybuchu. Jest to 50 g pyłu w metrze sześciennym powietrza (50 g!m\ Od razu trzeba powie
dzieć, że chociaż dla wybuchu jest to stężenie minimalne, dla przebywania człowieka w takiej 
atmosferze wykracza poza fizjologiczne granice możliwości (oddychanie jest niemożliwe). 
Optymalne dla wybuchu stężenia pyłu sięgają 300 - 400g/m3

. 

W odróżnieniu od gazów palnych, pyły nie mają dającej się oznaczyć górnej granicy wybu
chowości . W tej sprawie występują nieporozumienia. Granicy takiej nie da się oznaczyć, bo 
istnieją bardzo duże trudności techniczne w utworzeniu obłoku o stężeniach sięgających kilo
gramów na metr sześcienny . Cybulski (1973) określił górną granicę wybuchowości pyłu na 
około I kg/m3

. Ale ta wielkość oznacza tylko tyle, że w badaniach w chodnikach doświadczal
nych udało się utworzyć takie stężenia pyłu. Absolutnym nieporozumieniem byłoby rozumie
nie tak określonej "górnej granicy wybuchowości pyłu" jako analogicznej do górnej granicy 
wybuchowości gazów. Przekroczenie górnej granicy wybuchowości gazów oznacza przerwa
nie procesów spalania, a więc duże stężenie gazu jest bezpieczne. Zupełnie nie odnosi się to do 
pyłów. Byłoby tragicznym nieporozumieniem zwiększanie ilości pyłu w wyrobisku, z nadzieją, 
że przekroczy s i ę górną granicę wybuchowości i wykluczy zaistnienie wybuchu. Źródłem 
nieporozumienia jest pojęcia stężenia pyłu . W wyrobisku kopalnianym zalega osiadły pył 
w okreś lonej i lości, wyznaczanej na podstawie pobieranych prób pasowych przeliczanych 
później na objętość wyrobiska. Oznacza s ię więc tzw. zapylenia wyrobiska w g/m3

; lepszym 
określeniem jest nominalne stężenie pyłu w wyrobisku. Nie wiadomo jednak przy jakim 
stężeniu pyłu uniesionego w powietrzu będzie przebiegał wybuch. Jeżel i cały pył węglowy 
zostanie uniesiony i spalony to można mówić, że przebiegał on przy stężeniu równym 
nominalnemu. 

Przykład rzeczywistych ilości pyłu kopalnianego nagromadzonego w wyrobiskach oraz 
zawartości części niepalnych podane są w tablicy 2.1 . 
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Tablica 2. I . Parametry pyłu osiadłego w wyrobiskach (dane przykładowe) 
a e . . arameters o ust epostte m mine workings T b! 2 l P f d d . d . 

Zapylenie Frakcja Zawartość 
[ kglm3

] [%] [%] 

Nr Miejsca pobrania prób zalegającej wody 
pró mieszaniny pylowej mieszaniną pyłem pon iżej części 
by pylową węglowym 0.075 mm niepalnych higrosko przemija-

pijnej jącej 

l 2 3 4 5 6 7 8 

w starym objeździe wozów 
l próżnych poz. IV w odległości 20 0.048 0.028 32 42.5 3.6 7.6 

i 40 m szybu "Kazimierz II" 

2 
. w. w odległości 80 i l 00 m od - - !8 66.3 3.6 12.6 

szybu "Kazimierz II" 

3 
. w. w odległości 130 i 150m od 

- - 16 46.8 3.8 15.2 
szybu "Kazimierz II'' 

4 
. w. w odległości 180 i 200m od 

- - 15 55.3 3.4 16.3 
szybu "Kazinlierz II" 

5 
. w. w odległości 230 i 250m od 0.062 0.010 35 83.1 1.1 6.2 

szybu "Kazimierz II" 

6 
w komorze rozdzielni 6 kV nr 2 0.032 0.006 36 82.6 
poz. IV 

1.2 4.8 

7 w komorze stycznikowni poz. IV 0.016 0.003 38 83.4 1.3 3.6 

w upadowej do szybu "Kazimierz 

8 
II" w odległości 20 i 40 m od 0.096 0.013 46 86.8 1.2 2.7 
skrzyżowania ze starym objazdem 
wozów próżnych poz. IV 

U· w. w odległości 60 i 80m od 
9 skrzyżowania ze starym objazdem 0.104 0.016 48 84.3 1.1 2.3 

wozów próżnych poz. IV 
. w. w odległości 100 i 120m od 

lO skrzyżowania ze starym objazdem 0.089 0.013 47 85.7 1.2 2.6 
wozów próżnych poz. IV 

11 w upadowej nr l pod zbiornik węgla - - 23 72.8 2.6 15.8 

12 w komorze pod zbiornikiem węgla - - 16 37.7 3.0 27.4 

3. Zagrożenie wybuchem pyłu a technika eksploatacji 

3 . l. Własności węgła a wybuchowość pyłu 

Zdolność do wybuchowego spalania mają pyły węgli o zawartościach części lotnych powy

żej 10% w suchej bezpopiołowej substancji węglowej . Rozporządzenie MSWiA określa po
kład węgła zagrożony wybuchem jako pokład węgla, w którym stwierdzono zawartość części 
lotnych w węglu większą niż lO% w bezwodnej i bezpopiołowej substancji węglowej. Pokład, 
który tego warunku nie spełnia jest zagrożony wybuchem. Pokłady węgla o zawartości części 
lotnych poniżej 10% są w Polsce rzadkością, a po zamknięciu Dolnośląskiego Zagłębia Wę
glowego nie ma ich zupełnie . Pokłady takiego węgla występują rzadko również w Europie. 
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Powyższe definicje pokładu zagrożonego i niezagrożonego wybuchem akcentują bardzo 
silnie rolę części lotnych w węglu. Są one zdefiniowane w Polskiej normie PN-G-04516 jako 
"lotne produkty rozkładu paliwa stałego powstałe podczas ogrzewania go bez dostępu powie
trza w warunkach ustalonych w normie". Podstawowe warunki oznaczenia według normy to 
podgrzewanie do temperatury 850°C, w ciągu 7 minut. Części lotne to po prostu gazy wydzie
laj ące s ię podczas szybkiego, intensywnego podgrzewania węgla. Skład części lotnych dla 
typowych węgli górnośląskich podaje Cybulski (1973). Składają się one z około 18% wodoru, 
73% tlenku węgla, 3% dwutlenku węgla, 4,5% metanu, pozostałość stanowią między innymi 
etan, propan i siarkowodór. Taki skład części lotnych rzutuje na mechanizm wybuchu. 
Wszystkie te gazy są palne i ich obecność powoduje, że wybuch pyłu jest w rzeczywistości 
wybuchem gazu. Odnosi się to do wszystkich pyłów organicznych. Możliwa jest reakcja bez
pośredniego utleniania paliwa (takie reakcje zachodzą przy wybuchach pyłów metali). 
W przypadku węgla reakcja bezpośredniego utlenienia jest szybka, ale w bardzo wysokich 
temperaturach. Grafit, który jest czystym elementarnym (pierwiastkowym węglem) pali się 
w temperaturach sięgających 3000°C. Reakcja utlenienia węgla przebiega również w niskich 
temperaturach, ale jest bardzo powolna. Powolne utlenianie, bez odprowadzania ciepła jest 
przyczyną zjawiska samozagrzewania węgla, a w konsekwencji pożaru endogenicznego. Za-
wartość częśc i lotnych w vvęglu kopalnym jest miarą stopnia u\vęglenia . Ta pozorna sprzecz-
ność w sformułowaniu "zawartość węgla w węglu" wynika z faktu, że język polski niestety nie 
ma osobnych słów na określenie węgla jako pierwiastka (łacińskie "Carbon") i węgla kopal
nego jako minerału. Ogólnie, czym mniejsza zawartość części lotnych tym wyższy stopień 
uwęglenia (zawartość pierwiastka C) i tym mniejsze zagrożen ie wybuchowe. Antracyty, zawie
rające mniej niż l 0% części lotnych nie stwarząją zagrożenia wybuchowego i kopalnie eksplo
atujące taki węgiel nie są obarczone obowiązkiem stosowania środków zabezpieczających 
przed wybuchem pyłu. 

Tak więc pierwszą zasadą eksploatacj i uwzględniąjącą redukcję ryzyka wybuchu pyłu wę
glowego jest znajomość własnośc i fizyko-chemicznych węgla w pokładzie i na tej podstawie 
dobór zabezpieczeń przeciwwybuchowych. 

Obecnie w Polsce, po zaprzestaniu eksploatacji w Zagłębiu Dolnośląskim nie ma pokładów 
węgla nie zagrożonych wybuchem pyłu. Dla zilustrowania różnic we własnościach wybucho
wych węgli przedstawiamy przykładowe wyniki laboratoryjnych oznaczeń parametrów wybu
chowości pyłów. 
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Tablica 3.1 . Parametry \vybuchowości i zapalności pyłów węglowych 
a e .. arameters o ex OSI lity an T bl 3 l P f l 'bT d flammability o f coal dusts 

L. p. Kopalnia 
yda[ A' 
[%] [%] 

l Anna 35.5 
42.4 

298/96 (45.3) 
2 Chwałowice 

36.5 21.2 
307/97 

3 Chwałowice 38.3 
44.7 

298/98 (45.3) 

4 Marcel 
38.4 28.9 

299196 
5 Jankowice 

40.4 22.7 
298/96 

6 Zofiówka 37.5 33 .1 

7 
Chwałowice -

37.7 17.6 
Dęb ieńsko 

8 
Murcki 

37.4 9.5 

9 
Dębieńsko 

26.4 15.1 

lO 
Zofiówka 

20.7 15 .4 

li Krupiński 
23.0 22.9 

12 
Pniówek 

21.8 18.6 

13 
Jas-Mos 

20.4 19.0 
J astrzębie 

gdzie: 
A" - zawartość popiołu w pyle (%) 
We- zawartość wilgoci(%) 

We d,;o Pmax Kst,max 

(%] [%] [bar] (m· bar/s) 

1.1 100 7. 1 62 

1.2 80.0 7.6 69 

3.6 100.0 6.6 54 

2.7 72 .2 7.7 86 

1.5 100.0 8.1 140 

1.5 96.2 7.5 62 

2.6 72.7 7.9 79 

5.5 72.7 7.6 81 

1.6 63.4 8.4 87 

1.1 93.0 9.0 162 

1.8 93.0 8.6 130 

1.2 93 .0 9.0 102 

0.5 93.0 8.5 95 

d60 - procentowa zawartość klasy ziarnowej poniżej 60 )..lm (%) 
Pmax - maksymalne ciśnienie wybuchu (bar) 
Kst,max - wskaźnik wybuchowości pyłu 
T ci - minimalna temperatura zapłonu obłoku pyłu (0C) 
W min - minimalna energia zapłonu obłoku pyłu mJ 
T s mm - minimalna temperatura zapłonu warstwy pyłu (0

C) 

Te~ W min 

["C] [mJ] 

590 >3.25 

610 0.73 

630 >3.25 

590 1.9 

580 0.12 

560 42 

630 1.1 

610 0.59 

640 -

620 -

620 

620 -

630 -

Tsmm 
["C] 

225 

176 

240 

210 

180 

-

194 

158 

182 

188 

182 

182 

235 

Wskaźnik Kst jest syntetycznym wskaźnikiem ujmującym dynamikę spalania pyłu zależ
nym od szybkości narastania ciśnienia i dobrze charakteryzuje własnośc i wybuchowe różnych 
pyłów. Jest też stosowany w klasyfikacji własności wybuchowych pyłu przemysłowych. We
dług takiej klasyfikacji wszystkie pyły węglowe są klasyfikowane jako słabo wybuchowe. 

Podsumowując trzeba powiedzieć, że przy istniejących sposobach urabiania węgla wytwa
rzanie i rozprzestrzenianie s ię pyłu jest nieuniknione; stosując zalecane przepisami sposoby 
zwalczania zapylenia można zmniejszyć (ale nie do zera) ilość tworzącego s ię i os iadającego 
w wyrobiskach pyłu i tym samym zmniejszyć wagę czynnika "paliwo" w pięciokącie 
wybuchowości. 
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3.2. Inicjały wybuchu 

Osobnym zagadnieniem jest zainicjowanie wybuchu pyłu. Pył węglowy jest znacznie trud
niej zapalny niż metan. Ponadto, pył osiadły nie stanowi zagrożenia Ueżeli nie osiada na gorą
cej powierzchni) dokąd nie jest uniesiony w obłok o odpowiednim stężeniu. We współczesnej 
praktyce górniczej istnieją dwa czynniki (inicjały) zdolne do wzniecenia obłoku osiadłego 
pyłu, dysponujące konieczną do tego energią: 
- wybuch metanu nazywany często wybuchem pierwotnym, 
- roboty strzałowe. 

Stanowią one podstawowe inicjały wybuchu pyłu węglowego. Inną grupą czynników ini
cjalnych są źródła zapłonu metanu. 

Jak dochodzi do wybuchu widać na tak zwanych drzewach błędów. Jest to pojęcie wpro
wadzone w teorii niezawodności; w polskiej terminologii jest nazywane również drzewem 
niezdatności (PN-IEC 1025:1994), w terminologii anglosaskiej, a więc międzynarodowej na
zywa się je fault tree. Drzewo błędów jest tłumaczeniem dosłownym tego wyrażenia i najlepiej 
oddaje sens tego pojęcia. Według słownika Webstera "fault" oznacza również defekt, niedo
kładność. Drzewo błędów jest graficzną prezentacją warunków i czynników powodujących lub 
przyczyniających się do pojawienia się okreśionego , niepożądanego zdarzenia nazywanego 
"zdarzeniem szczytowym". Drzewo błędów pokazuje błędy elementów systemu, możliwe 
błędy personelu, warunki otoczenia. Analiza drzewa błędów jest jednym z elementów analizy 
ryzyka i pozwala na rozpoznanie możliwych zdarzeń i ich przyczyn w przypadkach prostych 
i najbardziej zaawansowanych technologii. W przypadku rozpoznania przyczyn wybuchu pyłu 
węglowego metodologia drzewa błędów wnosi niewiele- wszystkie elementy zostały rozpoz
nane na przestrzeni 20-tego wieku. Jest natomiast bardzo przydatna dla celów szkoleniowych 
jako ilustracja sekwencji zdarzeń prowadzących do zdarzenia szczytowego - czyli wybuchu 
pyłu węglowego. Przedstawione na rysunkach 3 .l i 3.2 drzewa błędów nie są wykonane zgod
nie z regułami sztuki, ale mają walory ilustracyjne. 

Drzewa te sporządzono w oparciu o dotychczasową wiedzę o wybuchach pyłu węglowego 
w polskich kopalniach. Założono, że najbardziej prawdopodobnym inicjałem wybuchu pyłu 
jest pierwotny wybuch metanu. Wynika stąd wiodąca rola kontroli zagrożenia metanowego 
w zwalczaniu zagrożenia wybuchem pyłu. 
Zastosowano symbolikę logiczną: V- bramka "i", D- bramka "lub". 
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WYBUCH PYŁU WĘGLOWEGO l SPOWODOWANY PRZEZ 

v 
l 

metan l pylwęglowy l l 
l Q ~ 

l l 

emisja metanu emisja metanu wypchnięcie metanu 

ze zrobów z urobionego węgla ze zrobów na wskutek 
zawalu lub tąpn ięcia 

l 

9 
l l l 

zmiany postój zaburzenia 
ciśnienia wentylatora wentylacyjne 

atmosferycznego głównego 

l 
l 

niekontrolowane niesprawne 
otwarcie 

tam 
regulacyjnych 

nieodpowiednia 
prędkość obwodowa 

bębna 

pomocnicze 
urządzenia 

wentylacyjne 

nieodpowiedni nieskuteczne 
dobór zraszanie 

prędkości 

posuwu 

Rys. 3. I. Drzewo błędów- wybuch pyłu węglowego 

Fig. 3.1 . Fault tree- coal dust explosion 
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prowadzone 
niezgodnie 

z 
przepisami 

nieskuteczne 
zraszanie 

zły stan 
noży 
lub 

ich brak 

stosowanie 
materiałów 

nieelektrostatycznych 

skały 
skłonne 

do iskrzenia 

zastosowanie 
stopów 
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lekkich 

Rys. 3 .2. Drzewo błędów- inicjał wybuchu 

Fig. 3.2. Fault tree- ignition sources 

prowadzone 
niezgodnie 

z 
przepisami 

awaryjna 
praca 

maszyny 

Te dwa schematy przedstawiają w formie syntetycznej wszystkie przyczyny wybuchu pyłu 
węglowego. Widać tu ogromną rolę profilaktyki metanowej, która powinna stanowić podstawę 
profilaktyki przeciwwybuchowej w kopalni. Zmniejszenie ryzyka wybuchu metanu można 
osiągnąć przez zmniejszenie wydzielania metanu z górotworu (odmetanowanie) i zmniejszanie 
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stężenia w powietrzu środkami wentylacyjnymi. W tych działaniach trzeba być bardzo konse
kwentnym. Obecność metanu w powietrzu, nawet w stężeniach dopuszczalnych przepisami 
stanowi dodatkowe paliwo w wybuchu pyłu węglowego, dając mieszaninę pyłowo- metanowo
powietrzną, tzw. mieszaninę hybrydową, w której stężenie obu palnych składników pojedyn
czo nie przekracza dolnej granicy wybuchowości, ale mieszanina jako całość jest zdolna do 
wybuchowego spalania. Obrazowo mówi się, że obecność metanu w powietrzu obniża dolną 
granicę wybuchowości pyłu . 

Tak więc drugą zasadą eksploatacji uwzględniającą redukcję ryzyka wybuchu pyłu węglo
wego jest unikanie inicjałów wybuchu czyli właściwa profilaktyka metanowa i zgodnie z prze
pisami prowadzone roboty strzałowe . 

4. Podejście do ryzyka wybuchu pyłu według normy EN 1127-2 

Europejski Komitet Normalizacyjny ustanowił w kwietniu 2002 roku normę europejską EN 
1127-2 "Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchom i ochrona przed wybuchem. Pojęcia 
podstawowe i metodologia dla górnictwa". Norma ta jest drugą częścią normy EN 1127-1 
"Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchom i ochrona przed wybuchem. Pojęcia pod
stawowe i metodologia" ustanowionej jako PN w 2001 roku. Obydwie te normy są zharmoni
zowane z Dyrektywami: 

- 98/37/UE Bezpieczeństwo maszyn, 

- 94/9/UE Sprzęt i systemy zabezpieczające przeznaczone do użytku w atmosferach 
potencjalnie wybuchowych (Dyrektywa ATEX). 

Tym samym obie części normy weszły do prawa polskiego. Wymagania normy PN-EN 
1127-1 są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
29 maja 2003 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wy
buchowa. Weszło ono w życie z dniem 30 czerwca 2003. Z kolei postanowienia Dyrektywy 
A TEX są wprowadzone do stosowania Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 28 lipca 2003 w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów 
ochronnych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. To Rozporządzenie wchodzi w życie 
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Druga część 
normy jest w trakcie wprowadzania do polskiego prawa. W listopadzie 2003 Komitet Tech
niczny ds. Techniki i Zagrożeń w górnictwie rozpoczął prace nad tłumaczeniem tekstu i jego 
ankietowaniem. Normy Europejskie różnią się znacznie od polskich dokumentów normaliza
cyjnych, stawiających w sposób lakoniczny wymagania techniczne. Normy EN są najczęściej 
poradnikami, w których wymagania techniczne są ujęte w licznych komentarzach i wyjaśnie

niach. Norma EN 1127-2 akcentuje kilka pojęć dotychczas wcale, słabo lub w innym rozumie
niu funkcjonujących w górnictwie. Poniżej ich definicje: 

atmosfera wybuchowa: mieszanina substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub 
pyłów z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w której po zapaleniu spalanie roz
przestrzenia się na całą nie spaloną mieszaninę, 

- mieszanina hybrydowa: mieszanina substancji palnych z powietrzem, w różnych stanach 
skupienia. Przykładami mieszanin hybrydowych są mieszaniny metanu, pyłu węglowego 
i powietrza lub mieszaniny pary benzyny i kropelek benzyny z powietrzem, 
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- atmosfera potencjalnie wybuchowa: atmosfera, która zależnie od warunków lokalnych 
i ruchowych, może stać s ię wybuchowa, 
system ochronny: za "systemy ochronne" uznaje się wszystkie częśc i i podzespoły inne 
niż wyżej zdefiniowane, których zadaniem j est natychmiastowe powstrzymanie powstają
cego wybuchu i/lub ograniczenie skutecznego zas ięgu płomieni a i ciśnienia wybuchu. 
Systemy ochronne mogą być zintegrowane z urządzeniem lub wprowadzane na rynek od
dzielnie, do zastosowania ich j ako systemy samodzielne. 
Pojęcie atmosfery wybuchowej, podstawowe w normalizacj i europejskiej w dziedzinie bez

pieczeństwa przeciwwybuchowego nie było stosowane w polskim słownictwie technicznym. 
Poniżej przytaczamy najważniejsze postanowienia normy znacznie różniące się od naszych 

dotychczasowych przepisów. Zagrożenia wybuchem klasyfikuje s i ę następująco: 

Stan zagrożenia l (atmosfera wybuchowa) dół kopalni i związane z nim instalacje na 
powierzchni są zagrożone przez metan i /lub pył palny. Chodzi tu o wyrobiska, w których 
stężenie metanu mieści s ię w granicach wybuchowości w wyniku na przykład awarii wen
tylatora, nagłego wydzielenia się dużych ilośc i metanu (wyrzut) lub zwiększenia jego emi
sji (z powodu spadku c iśnienia atmosferycznego lub intensywniejszego urabiania) 
Stan zagrożenia 2 (atmosfera potencjalnie wybuchowa): istnieje prawdopodobieństwo, 
że dół kopalni i związane z nim instalacje na powierzchni są zagrożone przez metan i/lub 
pył palny. Chodzi tu o wyrobiska, w których stężenie metanu w powietrzu wentylacyj
nym i w instalacji odmetanowania znajduje s i ę poza granicami wybuchowości. 
Dyrektywa 94/9/EC określa kategorie sprzętu odzwierciedlające wymagania dla różnych 

warunków zagrożenia atmosferą wybuchową. 

Kryteria podziału na kategorie są następujące: 
- Kategoria M l obejmuje urządzen i a zaprojektowane i, w razie potrzeby, wyposażone 

w specjalne dodatkowe środki zabezpieczenia przeciwwybuchowego tak, aby mogły funk
cjonować zgodnie z parametrami ruchowymi ustalonymi przez producenta oraz zapewnia
j ąc bardzo wysoki poziom zabezpieczenia. 
Urządzenia tej kategorii są przeznaczone do pracy w podziemiach kopalń i w częściach ich 
instalacji powierzchniowych, w których jest prawdopodobne wystąpienie zagrożenia wybu
chem metanu i/lub pyłu węglowego . 

Urządzenia tej kategorii powinny pozostawać zdolne do działania nawet w przypadku 
rzadko występującej awarii urządzenia i charakteryzują s i ę takimi środkami zabezpiecze
nia, że: 

albo, w przypadku uszkodzenia jednego ze środków zabezpieczenia, przynajmniej 
drugi, niezależny środek zapewni wymagany poziom zabezpieczenia, 
albo wymagany poziom bezpieczeństwa będzie zapewniony w przypadku wystąpienia 
dwóch niezależnych od siebie uszkodzeń. 

- Kategoria M 2 obejmuje urządzenia zaprojektowane tak, aby mogły funkcjonować zgod
nie z parametrami ruchowymi ustalonymi przez producenta i zapewniać wysoki poziom za
bezpieczenia. 
Urządzenia tej kategorii są przeznaczone do pracy w podziemiach kopalń i w częściach ich 
instalacji powierzchniowych, w których jest prawdopodobne wystąpienie zagrożenia wybu
chem metanu i/lub pyłu węglowego . 
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5. Elementy oceny ryzyka 

Ocena ryzyka powinna być zawsze przeprowadzona dla każdej odrębnej sytuacji zgodnie 
z EN-1050. Ocena ryzyka zawiera następujące elementy, dla których ta norma daje wytyczne: 
a) identyfikacja zagrożenia. Dane bezpieczeństwa są pomocne przy identyfikacji zagrożeń 

przez wskazanie czy substancje są palne i czy łatwo ulegają zapłonowi, 
b) określenie prawdopodobieństwa wystąpienia atmosfery wybuchowej i jej objętości, 
c) określenie obecności źródeł zapłonu i prawdopodobieństwa wystąpienia źródeł zapłonu 

zdolnych do zapalenia atmosfery wybuchowej, 
d) określenie możliwych skutków wybuchu, 
e) oszacowanie ryzyka, 
f) rozważenie środków dla minimalizacji ryzyka. 

Powinno się stosować podejście całościowe, zwłaszcza dla skomplikowanych urządzeń, 
systemów ochronnych, części i podzespołów, zakładów składających się z niezależnych jedno
stek i przede wszystkim, dla rozległych instalacji. Ocena ryzyka powinna uwzględniać zagro
żenie zapłonem i wybuchem z uwagi na: 

urządzenia, systemy ochronne, części i podzespoły; 
vvzajemne oddziaływanie pomiędzy urządzeniami, systemami ochronnymi, częściami 
i podzespołami oraz stosowanymi substancjami; 
charakterystykę procesu przemysłowego prowadzonego w urządzeniach, systemach 
ochronnych, częściach i podzespołach; 
wzajemne oddziaływanie pomiędzy poszczególnymi procesami w różnych częściach urzą
dzeń, systemów ochronnych, części i podzespołów; 
otoczenie urządzeń, systemów ochronnych, części i podzespołów i możliwe wzajemne 
oddziaływanie z sąsiadującymi procesami. 
Te elementy oceny ryzyka są obecne w polskich przepisach, często w formie nie 

bezpośrednio widocznej. Do władz górniczych należy decyzja czy przyjęcie normy EN-1127-2 
spowoduje zmiany w istniejących przepisach. Na pewno mentalność twórców normy (przy jej 
tworzeniu nie było przedstawiciela Polski) jest różna od mentalności twórców naszych przepi
sów. Ale bezpieczeństwo pracy i życie ludzkie jest jedno, przyszłość spowoduje, że przepisy 
w krajach UE będą zbliżone, choć nie identyczne. Norma pozostawia bowiem do decyzji krajo
wych wiele postanowień, np. o progach wyłączania zasilania urządzeń energią e lektryczną jak 
również uznanie wszystkich kopalń węgla za metanowe, niezależnie od stanu faktycznego. 

Zasadnicza różnica między obecnymi polskimi przepisami a normą leży też w całościowym 
podejściu do zagrożenia wybuchami, bez formalnego podziału na zagrożenie wybuchem me
tanu i wybuchem pyłu. Norma zaleca też uznanie wszystkich podziemnych kopalń węgla za 
metanowe, aczkolwiek jest to zapisane w postaci "kopalnie węgla zwyczajowo uznaje się za 
gazowe". 

6. Wnioski 

6.1. Warunki i technologia eksploatacji wpływają na ryzyko wybuchu pyłu węglowego w po
kładzie w kopalni. Eksp loatację należy prowadzić tak, by zminimalizować wytwarzanie 
pyłu podczas urabiania i transportu urobku, zminimalizować prawdopodobieństwo 

wystąpienia źródeł zapłonu metanu i pyłu. Wszystkie te wymagania są postawione 
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w obowiązujących przepisach, których przestrzeganie jest niezbędnym warunkiem bez
piecznego prowadzenia eksploatacji. Obowiązujące w Polsce przepisy są nowoczesne, 
odpowiadają wymaganiom współczesnej techniki. 

6.2. Wystąpi konieczność dostosowania polskich przepisów o zwalczaniu zagrożen ia wybu
chem pyłu węglowego do wymagań Unii Europejskiej. Dostosowanie to w żadnym wy
padku nie doprowadzi do rewolucji w przepisach, a już na pewno nie pójdzie w kierunku 
"poluzowania" wymogów bezpieczeństwa. Należy się jednak spodziewać wejścia na 
trwałe takich pojęć jak "analiza ryzyka" i "atmosfera wybuchowa". 
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Risk of coal dust explosion and its elimination 

Abstract 

Coal dust explosion is a biggest hazard in underground coal mining. Paper presents explo
sion causes linked with the mining operations, exposing physical and chemical properties of 
coal, its explosibility and flammability and real state of dust hazard in the collieries. Authors 
eonelucle that existing regulations are suitable for modern coal mining and meet them- means 
the high safety level. Poland's accession to the European Union brings the need of harmonizing 
of national regulations with those of EU and introducing new notions as explosive atmosphere 
and risk assessment. The basie standard's principles and their consequences are broadly pre
sented. 

Recenzent: dr hab. inż. Jan Szlązak, prof AGH 
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Mechanizacja robót strzałowych w zakładach górniczych KGHM 
"Polska Miedź" S.A. z zastosowaniem materiałów wyouchowych 
emulsyjnych luzem 

Słowa kluczowe 

roboty strzałowe - mechanizacja - materiały wybuchowe emulsyjne 

Streszczenie 

W referacie omówiono aktualnie stosomne mzwi ;z ma w dziedzinie mechanicz
nego załadunku materiałów wybuchowych emUfSyJnych luzem w zakładach górniczych 
KGHM "Polska Miedź" S.A. Przedstawione zosta y urządzenie m ieszalniczo-załadow
cze emulsyjnych MW luzem typu RP-T oraz samoJeZdny wóz strzelniczy typu SWS-E. 

1. Wstęp 

W kopalniach KGHM "Polsl<a Miedź" S.A. podstawowym sposobem urabiania jest 
technika strzelnicza. 

Stosowany aktualme system urab1ania komorowo-filarowy jest wspomagany opra
cowanymi w latach s iedemdziesiątych samojezdnymi wozami strzelniczymi typu SWS, 
które wraz ze z.m1aną warunk w wydobycia były odpowiednio modyfikowane. Wozy te 
służą do transportu matenatcw wybuchowych nabojowanych w opakowan iach fa
bry znych i art nach) , ln ików 1 górników strzałowych i charakteryzują się uciążli
wą bsługą mąnualną Brygadę strzałową stanowi 4+5 górników. Do otworów strzało
wych mater•ał \Nyb howy jest wprowadzany ręcznie przy użyciu drewnianego nabija
ka Sposób taki J . st bardzo pracochłonny, gdyż ilość MW ładowanego do otworu w jed
nym przodku wynosi od kilkudzies ięciu do kilkuset kilogramów. Materiał ten należy 
wcleśrnej rówmeż ręcznie załadować na platformę wozu w składzie MW. Górne 
ot wory strzałowe ładuje się z podnoszonej platformy, jednak ograniczone pole pracy 
(tylko podnoszenie i opuszczanie platformy) powoduje konieczność przestawiania ma
szyny w czasie załadunku przodka. 

Stałe dążenie do obniżki kosztów urabiania rudy jak również zagrożenia wynikają
ce z odprężania lub tąpnięcia górotworu wymusiły działania zmierzające do zmecha
nizowania procesu ładowania otworów strzałowych materiałem wybuchowym. 
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2. Trochę historii 

W latach 1994-1996 w Zakładach Górniczych "Rudna" przeprowadzono próbne 
strzelan ia z wykorzystaniem materiałów wybuchowych emulsyjnych luzem. Zastoso
wano materiał o nazwie lmpulsit RP-220 produkcji firmy Westspreng GmbH oraz Ni
tremul-3 produkcji ZTS "Nitron" w Krupskim Młynie. Materiał wybuchowy emulsujny 
luzem zatłaczany był do otworów strzałowych za pomocą pomp WSG-3 produkcji 
firmy Westspreng GmbH oraz PE-35 produkcji ZTS "Nitron". Pompy te były umiesz
czone na ruchomej platformie samojezdnego wozu strzelniczego typu SWS-4B. Sku
teczność MWE luzem oceniono pozytywnie. Pewne trudności związane były z posta
cią użytkową MWE luzem, który był pakowany w worki foliowe i kartony co wiązało s ię 
z koniecznością ręcznego załadunku i przeładunku kartonów. Wydajność pomp tło 
czących była zbyt mała co powodowało zbyt długi czas ładowania jednego przodka 
(30.;-40 min.). 

W roku 1997 w Zakładach Górniczych "Rudna" wdrożono do eksploatacji pierwszy 
samojezdny wóz strzelniczy typu SWS-5 do mechanicznego załadunku otworów 
strzałowych saletrolem (ANFO) produkcji firmy "Nitro Nobel" ze Szwecji . Wyposażony 
był w dwa zbiorn iki o pojemności 1000 i 500 litrów służące do transportu saletro! u 
oraz w układ pneumatyczny umożliwiający ładowanie nim otworów strzałowych. 

W następnych latach powstało szereg konstrukcji wozów strzelniczych do 
mechanicznego załadunku otworów strzałowych saletrelem w całości zaprojektowa
nych i wyprodukowanych w Zakładach Mechanicznych "Lena" w Wilkowie. Wozy te, 
o wysokościach od 1, 7 m do 2,6 m, pracują we wszystkich Zakładach Górniczych 
KGHM "Polska Miedź" S.A. 

3. Urządzenie mieszalniczo-załadowcze emulsyjnych MW luzem typu RP-T 

Ze względu na ograniczoną możliwość stosowania saletrolu w Zakładach Górni
czych KGHM "Polska Miedź" S.A. (brak odporności na wodę, słabą energetyczność, 
wysoką zawartość substancji szkodliwych w gazach postrzałowych) trwały dalsze 
prace nad mechanicznym załadunkiem MW emulsyjnych. Efektem tych prac jest urzą
dzenie mieszalniczo-załadowcze emulsyjnych MW luzem typu RP-T produkcji firmy 
"Biastexpol". Urządzeniem tym w listopadzie i grudniu 2002 roku przeprowadzono 15 
strzelań próbnych w Zakładach Górniczych "Rudna" zużywając ok. 4000 kg MW. 

Urządzenie mieszaln iczo-załadowcze typu RP-T (rys. 3.1) jest przeznaczone do 
wytwarzania i mechanicznego załadunku do otworów strzałowych emulsyjnego mate
riału wybuchowego luzem w zakładach górniczych podziemnych niewęglowych i nie
metanowych. Możliwe jest pompowanie emulsj i uczulonej mikrosferami lub uczulanej 
chemicznie. W pierwszym przypadku urządzenie służy tylko do załadunku gotowego 
materiału. W drugim przypadku dwa komponenty, matryca emulsji i uczulacz są mie
szane razem podczas procesu załadunku i wymieszane stają się materiałem wybu
chowym dopiero po kilkunastu minutach od załadowania do otworu strzałowego . Pow
stały w ten sposób materiał wybuchowy charakteryzuje się doskonałą wodoodporno
ścią oraz niewielką ilością szkodl iwych składn ików w gazach postrzałowych . W czasie 
transportu jak i całego procesu ładowania użyte surowce i półprodukty nie są mate
riałami wybuchowymi co gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa. Komputerowy 
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system sterowania załadunkiem umożliwia ścisłą ewidencję ilości załadowanego ma
teriału (np. ilość MWE na otwór strzałowy, ilość MWE na przodek, całkowita ilość 
MWE załadowanego itp.). 

Urządzenie to jest w pełni niezależne, posiada własny elektrahydraul iczny układ 
zasilania. Może być transportowane za pomocą wózka widłowego lub urządzenia 

dźwigowego. Urządzenie jest przystosowane do zabudowy na wozie strzelniczym lub 
innym pojeździe. Wówczas istnieje możl iwość zasilania alternatywnego z napędu 
pojazdu. W czasie prób urządzenie to było zabudowane na samojezdnym wozie 
transportowym typu SWT -3 i podłączane do kopalnianej sieci o napięciu 500 V. 

Rys. 3.1. Urządzen ie typu RP-T 
Fig. 3.1. RP-T unit 

Niektóre dane techniczne: 
długość 

wysokość 

szerokość 
masa 
maksymalna wydajność ładowania 
optymalna wydajność ładowania 
pojemność zbiornika emulsji 

2390 mm 
1310 mm 
1200 mm 
1340 kg 
113 kg/min 
30+70 kg/min 
500 kg 
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Strzelania wykonywano materiałem wybuchowym emulsyjnym luzem typu RP-T1 
z wykorzystaniem włomów równo ległych i kl inowych oraz długości otworów 3,2 m, 4,3 
m, 6,0 m i średnicach 51 mm i 64 mm. Wszystkie strzelania przeprowadzono w ska
łach trudno lub bardzo trudno urabialnych. Pomimo tego w przeważającej ilości strze
lanych przodków uzyskano urobek prawidłowo spryzmowany, odpowiedn io rozdrob
niony, a uzyskane zabiory były bardzo dobre. 

Szczególna uwagę należy zwrócić na strzelanie z zabiorem 6 m. W strzelaniu tym 
zastosowano metrykę z włomem równoległym z jednym otworem niezaładowanym 
o średnicy 127 mm. Pozostałe otwory strzałowe w ilości 27 odwiercono koronką 51 
mm. Uzyskano zabiór 5,7 m przy zużyciu jednostkowym MW 0,7 kg/Mg. 

Czas ładowania jednego otworu strzałowego wynosił tylko około 5 sekund, co 
skróciło czas załadunku jednego przodka o połowę . 

4. Samojezdny wóz strzelniczy typu SWS-E 

Dalszym krokiem w dziedzinie mechanizacji robót strzałowych z zastosowaniem 
MW emulsyjnych luzem w KGHM "Polska Miedź" SA było zbudowanie przez firmę 
"Biastexpol" samojezdnego wozu strzelniczego typu SW S-E (rys. 4.1 ), który na prze
łomie roku 2003/2004 został wdrożony w Zakładach Górniczych "Rudna". 

Rys. 4.1. Samojezdny wóz strzelniczy typu SW S-E 
Fig. 4.1 . Underground explosive charging vehicle SWS-E 

Doświadczenia z podobnego rodzaju specjalistycznym sprzętem mechanicznym 
takim jak wiertnice, kotwiarki i starszego typu wozy strzałowe wykazywały konieczność 
indywidualnego ich projektowania uwzględn iającego lokalne warunki eksploatacji: 
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- wysokość wyrobiska, 
- szerokość i wysokość dróg dojazdowych, łuki i skrzyżowania, 
- organizacja ruchu przewozowego, 
- warunki klimatyczne (agresywność środowiska), 
- wymagania formalne - przepisy i obowiązujące normy, 
- zastosowania zespołów zunifikowanych z dotychczas występującymi w ich gospo-

darczym otoczeniu. 
W fazie projektowania wozu wzięto pod uwagę wszystkie wymienione czynniki do

stosowując konstrukcję wozu do warunków występujących w kopalni 0/ZG "Rudna". 
Samojezdny wóz strzelniczy typu SW S-E przeznaczony jest do: 
- wytwarzania i mechanicznego załadunku do otworów strzałowych emulsyjnego 

materiału wybuchowego luzem. Możliwe jest pompowanie emulsji uczulonej mi
krosferami lub uczulanej chemicznie, 

- ręcznego ładowania otworów strzałowych materiałem wybuchowym nabojowanym, 
- przewozu dodatkowej osoby obsługi, 
- przewozu środków strzałowych w ilościach: 

o zapalniki elektryczne lub nieelektryczne 400 szt. w opakowaniach fabrycznych 
lub ładownicach, 

o lont detonujący 150mb, 
o materiał wybuchowy nabojowany 25 kg, 
o pobudzacze wybuchowe 400 szt. 

- wykonywania innych prac pomocniczych z podestu roboczego. 
Do budowy wozu wykorzystano podwozie Atlas Copco typu OC 178, na którym 

zabudowano: 
- urządzenie mieszalniczo-załadowcze emulsyjnych materiałów wybuchowych lu-

zem, 
- insta lację elektryczną 500 V ze zwijakiem kabla elektrycznego, 
- zespół pompowy układu hydraulicznego, 
- stałą instalację gaśniczą, 

- pojemniki na środki strzałowe i zapalniki, 
osłonę operatora i pomocnika (daszek ochronny) spełniający normę górniczą 
60000 J, 

- dodatkowe siedzisko pomocnika, 
- zabezpieczenie antyelektrostatyczne, 
- wysięgnik wraz z podestem roboczym. 

Wysięgnik wraz z podestem roboczym zamocowany jest obrotowo do ramy za po
mocą pionowego sworznia. Kinematyka wysięgnika pozwala na podnoszenie, skręt, 
przechył i wysuw podestu roboczego. podnoszenie i obrót wysięgnika oraz przechył 
i skręt podestu są sprzężone hydraulicznie w tzw. układ poziomowania podestu. Układ 
ten pozwala na prostowadowe prowadzenie podestu w całym zakresie podnoszenia 
i obrotu wysięgnika. Oznacza to, że wypoziomowana podłoga podestu w dolnym poło
żeniu wysięgnika zachowa swoje poziome położeniu w każdym momencie ruchu wy
sięgnika do góry w lewo i w prawo. Wysięgnik pozwala na załadowanie całego 
przodka o szerokości 8 m i wysokości 6 m z jednego ustawienia wozu. Sterowanie 
ruchami podestu odbywa się za pomocą, zabudowanych na nim, rozdzielaczy układu 
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hydraulicznego. Z kabiny operatora możliwe jest również sterowan ie wysięgnik iem 
i służy ono głównie do manewrowania podczas przejazdu. 

Podest roboczy stanowi główne stanowisko pracy. Składa s ię ze stalowej ramy 
spawanej, osłon i ętej dookoła barierkami ochronnymi. Z boku podestu znajdują się 
otwierane drzwiczki wejściowe. Podłogę podestu stanowi krata pomostowa. Część 
podestu chron iona jest daszkiem podnoszonym i opuszczanym przy pomocy s iłownika 
hydraulicznego i blokowanym za pomocą sworznia. Na podeście znajduje się elek
tryczny wyłącznik awaryjnego zatrzymania pracy maszyny, zawór awaryjnego opusz
czania podestu w przypadku awarii systemu zasilania układu hydraul icznego oraz 
prosty pulpit sterowniczy urządzen ia m iesza l niczo-załadowczego. 

Urządzenie mieszalniczo-załadowcze zabudowane na wozie SWS-E cechuje się 
zwartą i przejrzystą budową. W stalowej ramie zabudowane są cztery zbiorniki wyko
nane ze stali kwasoodpornej: 
- zbiornik matrycy emulsj i o pojemnośc i 600 litrów, 
- zbiorn ik wody, 
- zbiornik składnika 1 (uczulacza), 
- zbiornik składnika 2. 
Wyjście każdego zbiornika jest połączone z odpovv'iednią pompą. 

Układ sterowania załadunkiem zbudowany jest w oparciu o układ Simatic C7 pro
dukcji firmy Siemens. System ten umożliwia szybką zmianę i rejestrację parametrów 
procesu załadunku. Załączanie i wyłączanie pompy ładującej odbywa się za pomocą 
pilota zdalnego sterowania przesyłającego sygnały drogą rad iową. Na pilocie znajdują 
się następujące przyciski: 
- start/stop, 
- kasowanie wskazań licznika załadowanych kilogramów, 
- doładowanie otworu, 
- stop - awaria, 
- przycisk rezerwowy. 

Matryca emulsj i wyciągana jest za pomocą ślimaka ze zbiornika i podawana jest 
do pompy ładującej, do której również dozowany jest składn i k 2. Oba składniki zmie
szane są ze sobą w mieszalniku umieszczonym za wylotem pompy. Do tej mieszaniny 
w inżektorze wodnym dodawany jest składnik 1 (uczu lacz chemiczny), który jedno
cześnie wytwarza w wężu załadowczym film wodny ułatwiający przepływ przez niego 
emulsji. Uczulona emulsja staje się materiałem wybuchowym dopiero w przeciągu 
kilkunastu minut po załadowaniu otworu strzałowego . 

Czynności operatora ograniczają s ię do zadania żądanej ilości materiału wybu
chowego na jeden otwór korzystając z klawiatury numerycznej lub używając przyci
sków "+" i "-" , wprowadzeniu węża załadowczego z umieszczonym na jego końcu 
zapalnikiem lub pobudzaczem lontowym do otworu strzałowego i naciśnięciu przyci
sku start/stop na pilocie zdalnego sterowania. Po załadowaniu odpowiedniej ilości 
emulsji do otworu pompa ładująca samoczynnie wyłączy się . 

Matryca emulsji dostarczana jest z wytwórni na dół kopalni w kontenerach, a skład
niki dodatkowe w odpowiedn ich pojemnikach. 

Materiał wybuchowy skalny, emulsyjny Emulgit RP-T1 luzem (znak dopuszczenia 
WUG GG-78/02) wytworzony przez urządzenie mieszalniczo-załadowcze na wozie 
SWS-E charakteryzuje się : 
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- znikomą wrażliwością na bodźce mechaniczne i termiczne, przy zachowaniu czuło-
ści na środki inicjujące, 

- całkowitą wodoodpornością, 

- znikomą zawartością części toksycznych w gazach postrzałowych, 
- czułością na standardowe zapalniki, materiały zanabojowane lub lonty detonacyjne 

bez konieczności stosowania dodatkowych ładunków udarowych, 
- wysoką koncentracją energii, 
- wysokim bezpieczeństwem podczas produkcji, transportu i ładowania, 
- spadkiem zagrożenia od niewypałów w urobku, 
- całkowitym wyeliminowaniem substancji wywołujących ból głowy u personelu 

strzałowego, 

- średnica krytyczna (przy użyciu zapalnika) wynosi 30 mm. 

5. Zalety stosowania mechanicznego załadunku materiałów wybuchowych 
emulsyjnych luzem 

- Bezpieczeństwo. 
• Brak bezpośredniego kontaktu pracowników z materiałem wybuchowym. 
• Materiały wybuchowe emulsyjne są z założenia materiałami o wysokiej 

odporności na bodźce mechaniczne (średnica węża mniejsza od średnicy kry
tycznej, uczulanie po ok. 1 O minutach od momentu załadowania otworu strza
łowego) minimalizują ilość MW do ilości znajdującej się w pojedynczym otworze 
strzałowym. 

• Transport drogowy, przeładunek substancji niebezpiecznych jest u producenta 
i użytkownika całkowicie wyeliminowany. 

• Zmniejszenie liczby górników strzałowych (osób szczególnie narażonych na 
niebezpieczeństwo związane z obwałami skał) z 4 do 2. 

• Skrócenie czasu załadunku jednego przodka z około 20+30 minut do 1 0+15 mi
nut przez co skrócono czas przebywania górników strzałowych w przodkach -
rejonach o największym zagrożeniu tąpaniami, 

• Zwiększenie odległości pracującego górnika od płaszczyzny czoła przodka tj. 
miejsca najbardziej zagrożonego przypadkowym odpadnięciem odłamków skal
nych, 

- Racjonalizację prac strzałowych: 
Nakłady na opakowania materiału wybuchowego, jego magazynowanie, 
ochrona i transport z przeładunkiem nie mają miejsca. Dotyczy to tak produ
centa jak i ostatecznego odbiorcy. 

• Produkcja ograniczona do aktualnie potrzebnej ilości MW- brak tzw. zwrotów. 
• Radykalnie skrócony czas wykonywania robót strzałowych. 
• Zwiększenie stopnia załadowania otworów strzałowych z 70% do 100% umożli

wia rozszerzenie siatki otworów strzałowych a tym samym zmniejszenie nakła
dów na roboty wiertnicze i optymalne wykorzystanie sprzętu wiertniczego. 
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6. Podsumowanie 

Rozwój techniki we wszystkich dziedzinach życia, w tym także w robotach strzało
wych ma na celu racjonal izację wysiłku człowieka. Zmniejszenie uciążliwości wykony
wanej pracy, nakładów na coraz droższą siłę roboczą, wzrost wydajności jest jednym 
z kierunków zmian w technice strzałowej. Przy stosowaniu nowoczesnych systemów 
wykonywania robót strzałowych uzyskuje się w ramach zakładu górniczego znaczne 
oszczędności. Na oszczędności te składają się przede wszystkim: mniejsza pracochłon
ność, mniejszy koszt robót wiertniczych i zmniejszenie jednostkowego zużycia MW. 

Jednym z najistotniejszych, o ile nie najistotniejszym czynnikiem rozwoju 
jest wzrost bezpieczeństwa wykonywanych robót strzałowych. W czasie trans
portu jak i całego procesu ładowania użyte surowce i półprodukty nie są materiałami 
wybuchowymi i nie są toksyczne. Materiał wybuchowy powstaje dopiero w otworze 
strzałowym w ciągu kilkunastu minut od momentu jego załadowania. Po 48 godzinach 
przebywania w otworze strzałowym traci swoje zdolności wybuchowe, przez co zanika 
n iebezpieczeństwo związane z nawierceniem ewentualnego niewypału. Na znaczną 
poprawę bezpieczeństwa ma wpływ zmniejszenie o połowę liczby górn ików strzało
vJych jak ró\vnież zmniejszenie o połov-1ę czasu przeby".vania ich \AJ przodku oraz od
sunięcie ich od czoła przodka - miejsca najbardziej zagrożonego przypadkowym od
padnięciem odłamków skalnych. 

Biorąc pod uwagę powyższe, można stwierdzić z całą stanowczością, że dla wdra
żania mechanicznego załadunku materiałów wybuchowych w podziemnych zakładach 
górniczych nie ma alternatywy. 
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Mechanization of blasting works in mining plants KGHM "Polska 
Miedź" S.A. with bulk emulsion explosives 

Abstract 

The report contains currently solutins for mechanical charging systems of bulk emul
sion explosives in minning plants KGHM "Polska Miedź" SA. There were shown repum
pable charging system RP-T and underground explosive charging vehicle SW S-E. 
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Wybrane elementy nowych technologii górniczych zastosowanych w DSK 
Anthrazit lbbenbiiren GmbH - Niemcy 

Słowa kluczowe 

górnictwo - węgiel kamienny - budownictwo podziemne 

Streszczenie 

Górnictwo węgla kamiennego w Niemczech zostało bardzo drastycznie ograniczone 
w ostatnich latach. Obecnie 1 O kopalli podziemnych zgrupowane jest w koncernie Deutsche 
Steinkohle AG (DSK) wydobywa łącznie w trzech zagłębiach około 27 mln ton węgla. 
Kopalnią, która zawsze była w czołówce podziemnych zakładów górniczych Niemiec, jest 
kopalnia antracytu w Ibbenbtiren znana pod nazwą DSK Anthrazit Ibbenbtiren GmbH. Jest to jedna 
z najgłębszych kopalń węglowych na świecie. Mimo występowania tu większości zagrożeń 
naturalnych w kopalni tej wdrożono bardzo nowoczesne technologie górnicze oraz nowoczesne 
zarządzanie. W artykule tym przedstawione będą najciekawsze rozwiązania techniczne, 
przynoszące wiele dobrych wyników, a których nie stosowano dotychczas w innych kopal
niach. 

l. Wprowadzenie 

Chociaż wydobycie węgla w Niemczech spadło w roku 2002 do 27 mln ton, to kraj ten bez 
wahania nadal można zal iczać do światowych potęg górniczych. Zasadniczym elementem 
decydującym o jego sile jest nowoczesna technologia oparta na świetnych maszynach rodzimej 
produkcj i, dobra organizacja pracy oraz - do pozazdroszczenia - kultura pracy i dyscyplina. 
Drugim elementem jest powszechnie królująca mechanizacja. Co roku pojawiają się w kopalni 
nowe urządzenia, które w znacznym stopniu ułatwiają pracę górnika, poprawiają stan wiedzy 
o mających w jego otoczeniu zdarzeniach, a tym samym poprawiająjego bezpieczeństwo. 

Obserwując w dłuższym horyzoncie czasowym niektóre decyzje kadry inżynieryjno

technicznej tej kopalni w Ibbenbiiren łatwo zauważyć, że górnictwo węglowe w Niemczech nie 
jest potęgą wydobywczą, ale kuźnią pomysłów i dobrze doinwestowanym poligonem doświad
czalnym dla zreorganizowanego przemysłu maszyn górniczych, który swoimi doskonałymi 
produktami podbija świat. 
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2. Złoże antracytu i kopalnia w Ibbenbiiren 

Antracyt jest węglem kamiennym o najwyższym stopniu uwęglenia . Według obowiązującej 

klasyfikacji węgli, pozostałości stałe po spaleniu powinny się zawrzeć w następujących 

granicach: dla antracytu poniżej 10 %, dla węgli gazowych 30735 %, dla węgli gazowo
płomiennych 35740 %, dla węgli płomiennych 40745 % i dla węgli brunatnych 50765 %. 
Wskaźnik ten dla antracytu ze złoża Ibbenbliren wynosi zaledwie 576 %. Złoże Ibbenblirenjest 
pewnego rodzaju ewenementem geologicznym. Położone jest na północnym obrzeżu zagłębia 
Ruhry i jest najbardziej wysuniętym na północ zagłębiem węglowym w Niemczech. Jego 
odmienność od węgli karbońskich powstałych w zagłębiu Ruhry około 365 do 290 mln lat 
temu, tłumaczona jest wystąpieniem około 70 mln lat temu (mezozoik), wulkanicznej intruzji 
zwanej ,,Bramscher lntrusiv". 

Złoże Ibbenbliren [3] ma kształt soczewy o długości 14 km i szerokości 576 km. 
Powierzchnia złoża wynosi 55 km2

• Pakiet utworów karbońskich zawierający 13 pokładów 
antracytu o numeracji 43774 i miąższości od 1,0 do 2,8 m, zalega na głębokości 115071545 m 
pod powierzchnią terenu. 

Antracyt Ibbenbliren charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami technicznymi: 
zawartość popiołu waha się pomiędzy 3 i 4 %, średnia wartość opałowa wynosi 33 000 kJ/kg, 
zawartość części niepalnych 576 % oraz zawartość siarki poniżej l %. 

Cały obszar górniczy podzielony jest na dwa pola: zachodnie i wschodnie, przy czym w polu 
zachodnim prowadzono eksploatację do głębokości 800 m, a ze względu na wyczerpanie 
zasobów obecnie pole to w znacznej części zostało zlikwidowane. Obecnie czynne jest głównie 
pole wschodnie, udostępnione czterema szybami: "von Oyenhausen Schacht" z wentylacyjnym 
szybem peryferyjnym "Bocradener Schacht" oraz "Nordschacht" z szybem wentylacyjnym 
"Theodorschacht". 

Najgłębszym pokładem węgla jest pokład 74 zalegający na głębokości l 545 m (-l 397m), 
którego udostępnienie stało się możliwe po pogłębieniu w roku 1984 szybu "Nordschacht" do 
głębokości 1500 m, co uczyniło go najgłębszym szybem w kopalni węgla w Europie. 

Pogłębiony szyb "Nordschacht" z poziomami IV, V i VI stał się sercem praktycznie nowej 
kopalni, udostępniając w partii wschodniej pokłady od 43 do 74, zalegające na głębokości 
poniżej 1150 m. Ze względu na dużą głębokość oraz wysoki stopień zagrożenia metanowego 
(wg polskich przepisów zakład zaliczono by do IV kategorii zagrożenia metanowego) zakład 
zmuszony jest stosować dużą intensywność przewietrzania wyrobisk (25000 m3/min), stąd 
wyrobiska kapitalne i przygotowawcze charakteryzują znaczne przekroje. 

Kopalnia lbbenbtiren wydobyła w roku 2002 1,8 mln ton antracytu, z czego 1,4 mln ton 
spalone zostało w miejscowej elektrowni o mocy 770 MW, około 80 tys. ton sprzedano do 
innych elektrowni i około 320 tys. ton dla drobnych odbiorców rynkowych. Koncern - kopal
nia łącznie z elektrownią zatrudnia 2647 osób (stan: czerwiec 2003), z czego 1964 to robot
nicy, w tym dołowi 1206 i 683 pracownicy umysłowi, w tym 222 to personel kierowniczy pod 
ziemią. 

Kopalnia Ibbenbliren operuje na największej w górnictwie węglowym głębokości 
w Europie. Obecnie z poziomu VI udostępniany jest podpoziomem pokład 74 zalegający na 
głębokości 1640 m. Zwycięska walka z dużym ciśnieniem skał rozpoczęła się już przy budo
wie wlotu do podszybia na poziomie VI [5]. Zastosowano tam z powodzeniem jedyną w świe
cie obudowę podatną systemu Powondra. Dla przypomnienia podam, że pierścień obudowy ko
łowej składa się z 6 paneli żelbetowych o grubości 50 cm i szerokości l m, wykonanych z betonu 
klasy B55 [3, 5]. Pomiędzy panelami obwodowo zamontowane są po dwa elementy Powondry 
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składające się z tłoka z występami i cylindra. Tłok może wsuwać się do cylindra po wyfrezo
waniu w jego ścianach bruzd, a siła potrzebna do tej operacji (około 3000 kN) jest równa ob
wodowej sile osiowej stanowiącej o nośności obudowy. 

Po 20 latach eksploatacji podszybia pojawiły się miejsca, gdzie 30 cm podatność pomiędzy 
dwoma elementami została w całości wyczerpana (łączna podatność obwodowa [3] wynosiła 
l ,8 m [ 4 ]). Analiza obecnego stanu obudowy podszybia może być źródłem unikatowych in
formacji o współpracy obudowy z górotworem. Na zewnętrznej powierzchni paneli pracują
cych już "na sztywno" pojawiły się lokalne złuszczenia i mikropęknięcia, co świadczy o ciągle 
bardzo dużym obciążeniu obudowy. 

Ciśnienia poza rejonem podszybia są mniejsze, ale nie należą do małych. Utrzymanie wy
robisk korytarzowych w takich warunkach możliwe jest tylko dzięki wdrożonemu w tej ko
palni na płytszych poziomach obudowy powłokowej stalowo-kotwiowo-betonowej nazwanej 
tutaj "Kombiausbau System Ibbenbtiren" KSI. 

Obudowa ta składa się z następujących elementów: 
l. obudowa wstępna z kotwi stalowych wklejanych o długości żerdzi przeważnie 2,5 m, 

o zagęszczeniu O, 7+1 ,5 kotwi na metr kwadratowy z opinką z siatki stalowej; 
2. obudowa stalowa podatna z kształtowników V36+V44, montowana z trzech elementów 

stropnicowych i dwóch ociosowych zastabilizowana w kierunku osi wyrobiska rozporami 
stalowymi; 

3. wykładka z siatki stalowej z prętów o średnicy 10 mm i wielkości oczka 100 mm, 
dostarczanej w arkuszach; 

4. syntetyczna tkanina, która wraz z siatką montowaną na łukach obudowy spełnia rolę desko
wania dla mieszaniny spoiwowej; 

5. warstwa tworzywa betonopodobnego sporządzona ze spoiwa mineralnego i wypełniacza 
drobnoziarnistego, wypełniająca przestrzeń pomiędzy konturem wyrobiska i odrzwiową 
obudowa stalową, układana mechanicznie na mokro. Jej grubość waha się przeważnie w gra
nicach 30-50 cm, a ostateczna wytrzymałość nie przekracza 25 MPa. 

Górotwór 

Pokład 

Obudowa kotwiowa 
z siatką stalową 

Rys . 2.1. Schemat obudowy systemu !b benbilren (KSI) [l, 2] 
Fig. 2.1. Scheme o f the kombined Iining type o f !b benbilren (KSI) [l, 2] 
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Nośność obudowy wyrobiska składa się z nośności sztucznego sklepienia powstałego 
w wyniku kotwienia stropu i ociosów, nośności obudowy stalowej łukowej V oraz nośności 
warstwy kontaktowej z tworzywa betonopodobnego. 

Duża skuteczność tego typu obudowy wynika z technologii jej wykonywania. Po wykona
niu bardzo precyzyjnego wyłomu metodą strzelniczą (ocios wyrobiska formowany jest serią 
otworów obrysowych). Po wybraniu urobku strop i ociosy zostaje zabezpieczony obudową z kotwi 
wklejanych i siatki stalowej . Wyrobisko w tym stanie pozostawione jest na okres co najmniej 
kilku dni roboczych (10-:-14) . W odległości około 40 m za przodkiem wznoszonajest obudowa 
stalowa łukowa, ale ta rozpoczyna swój kontakt z konturem wyrobiska dopiero po wypełnieniu 
przestrzeni za obudową tworzywem betonopodobnym, co następuje dopiero około 80 m za 
przodkiem. Przyjmując średni postęp przodka z roku 2002 wynoszący około 8 m/dobę [2] oraz 
fakt, że warstwa betonopodobna uzyskuje stosunkowo wolno swoją nominalną wytrzymałość, 
pełna współpraca obudowy z górotworem stabilizuje się po czasie nie krótszym niż l miesiąc. 
Czas ten bardzo korzystnie wpływa na ukształtowanie się samono:irego sklepienia ciśnień w strefie 
z obudową kotwową, co znacznie obniża wielkość, pojawiających się później ciśnień 

deformacyjnych. 
Utrzymanie wyrobisk na tej głębokości wiąże się z koniecznością okresowej pobierki 

spągu. Duży początkowy przekrój wyrobiska i transport kolejkami podwieszanymi sprawia, że 
zabiegu tego nie wykonuje się zbyt szybko po wykonaniu wyrobiska. W rejonach, gdzie wyci
skanie spągu jest szczególnie duże, niektóre wyrobiska ulegają w czasie znacznym deforma
cjom. Wtedy wykonuje się ich pełną przebudowę. Wyrobiska przebudowywane mają niety
pową tylko tu stosowana obudowę . Składa się ona z obudowy stalowej podwyższonej (pełna 
wysokość wyrobiska wynosi 7 m). Wykorzystując instalacje do produkcji mieszanki betonowej 
na spągu wyrobiska układa się warstwę betonu o grubości 0,5 m, której zadaniem jest rozparcie 
łuków ociosowych obudowy łukowej. Równolegle montuje się przegubowo łuk sklepienia 
spągowego, który częściowo zasypuje s ię materiałem skalnym. Z doświadczeń tej kopalni 
wynika, że taka obudowa gwarantuje stateczność wyrobiska w długim horyzoncie czasowym. 

3. Bezzałogowe ściany strugowe 

Całe dobowe wydobycie wynoszące w 2002 roku średnio 7250 ton czystego węgla (14 tys . 
ton brutto) pochodzi z dwóch ścian strugowych o następujących parametrach: 

grubość pokładów od l ,O do 2,2 m; 
długość ściany około 300m; 
wybieg ściany 1000-:-1800 m; 
dobowy postęp ściany 4,81 m/dobę; 
wydobycie ze ściany 3600 t/dobę; 
średnia wydajność dołowa 7154 kg/rdn; 
rodzaj obudowy STS 7118 (20)L (sterowanie elektrohydrauliczne); 
urabianie strug Gleithobel 5.7 DBT; 
prędkość struga w ścianie regulacja płynna 0-:-3,5 m/s; 
odstawa przenośnik GH-Rinne PF4-1032/9-38ve. 

Wyposażenie to podyktowane jest głównie parametrami mechanicznymi węgla, dużym ciś
nieniem eksploatacyjnym oraz znacznym zagrożeniem wyrzutami gazów i skał. Z tego też 
względu ruch ściany jest w pełni zautomatyzowany, sterowany komputerowo z powierzchni, 
bez udziału ludzi w ścianie. Wprowadzony system elektronicznego sterowania i nadzorowania 
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wszystkich urządzeń w kopalni rejestruje przez komputer ścianowy wszystkie parametry każ
dej sekcji obudowy oraz struga i napędu przenośnika przesyłając je z 35 milisekundową 

zwłoką do komputera centralnego, który zwrotnie podejmuje decyzję i wysyła odpowiedni 
sygnał realizacyjny. Przykładowo lokalne przeciążenie struga wynikłe z napotkania zbyt twar
dej skały skutkuje po 70 ms jego zatrzymaniem. 

Dzięki bardzo precyzyjnemu sterowaniu wyposażeniem ściany możliwym stało się popro
wadzenie w pokładzie 59 ściany 120 po łuku, przez co uniknięto jej przezbrajania i wykonywa
nia dodatkowych wyrobisk przygotowawczych. 

W kopalni lbbenbtiren wdrożono bardzo ciekawy system rozruchu ścian strugowych. Sys
tem ten wykorzystuje zalety stosowanej tu obudowy wyrobisk korytarzowych o potocznej 
nazwie "Kombiausbau System lbbenbiiren" (KSI) oraz odpowiednio duży ich przekrój po
przeczny. 

W systemie tym przecinkę ścianową wykonuje się jako normalne wyrobisko korytarzowe 
w obudowie typu "KSI" z obudowa stalową ŁP pięcioelementową. Przekrój poprzeczny 
wyrobiska wynosi 27,5 m2 a szerokość - co najmniej 7 m (rys. 3.la). Przed rozpoczęciem 
wcinki skały nad pokładem wzmacnia się poprzez iniekcję środkami chemicznymi. W drugim 
etapie (rys. 3.lb) w wyrobisku montuje się kompletną ścianę strugową stosując do transportu 
wszystkich elementów kolejki podwieszane Scharf. Etap trzeci to wymontowywanie 
spągowego elementu obudowy i stopniowe wcinanie struga - najpierw w warstwę betonu 
drobnoziarnistego, stanowiącego element obudowy wyrobiska, a potem w caliznę węglową. 

a b 

Rys. 3. L Podstawowe etapy rozruchu ściany strugowej 
Fig. 3.1. Basicstepsof longwall starting procedure 
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Po całkowitym wprowadzeniu sekcji obudowy poza obrys wyrobiska montuje się z po
wrotem element spągowy obudowy stalowej ŁP. Po wcięciu się ściany na minimum 2 m, za 
obudową wygradza się segmentami pas podsadzkowy wypełniając go betonem drobnoziarni
stym klasy minimum B25 (rys. 3 .l d). Dzięki systemowi pneumatycznej dostawy materiałów 
sypkich zastosowanemu w tej kopalni już w latach siedemdziesiątych XX wieku problem wy
konywania mieszanek betonopodobnych dowolnej jakości w dowolnym punkcie kopalni prze
stał być istotny. 

Elastyczna konstrukcja przenośnika ścianowego i prowadzenie struga węglowego pozwa
lają na jego znaczne "przegięcie" (rys. 3.2). Pozwala to na odcinkowe wprowadzenie do prze
strzeni roboczej poszczególnych sekcji obudowy przy jedynie kilkudziesięciometrowym od
cinku zdemontowanej częściowo obudowy wyrobiska korytarzowego. 

)3~ t!JOOY''ł .Pdc. 
/ podsadl!ko.vy 

Rys. 3.2. Rozruch ściany strugowej systemem prostopadłym 
Fig. 3.2. Begining o f the longwall running with the perpendicular headings system 

Analizując ten sposób rozcinki ścianowej uznano, że łatwiej będzie skrzyżować linię prze
nośnika z ociosem wyrobiska bazowego pod odpowiednim kątem, wykonując to właśnie wy
robisko ukośnie względem osi ściany. W ten sposób powstał bardzo ciekawy system rozcinki 
ukośnej, którego najważniejsze fazy zilustrowano na rys. 3.3. 

W zależności od długości ściany i kąta odchylenia przecinki ścianowej ustala się jej dłu
gość. Wszystkie czynności wykonywane są identycznie jak w systemie prostopadłym z tym, że 
w systemie ukośnym ściana wachlarzowo wcina się w pokład tworząc dogodniejsze warunki 

budowy betonowego pasa ochraniającego wyrobisko bazowe. 

4. Podsumowanie 

Wprowadzony w tej kopalni dla wyrobisk korytarzowych system obudowy zwany 
Kombiausbau System Ibbenbtiren pozwala na utrzymanie ich w doskonałym stanie w odpo
wiednio długim horyzoncie czasowym mimo dużej głębokości i związanego z tym olbrzy
miego ciśnienia w górotworze naruszonym robotami górniczymi. Duży przekrój poprzeczny 
wyrobiska (24m2

) i znaczna szerokość (7 m) gwarantują z kolei wysoki komfort prac związa
nych z transportem wyposażenia i montażem kompletnej ściany strugowej. 

82 



a) 

b) 

___ ./ 

School ofUnderground Mining l Szkoła Eksploatacj i Podziemnej 2004 

l 
l 

/ 
·~ .. / 

h j / 
?/ l 

i/ '/.1 r ~ 
~· ; l -~ 

l "-
f/;l - .J1o 

.fi ~ 
lt ~ 

1/ 

358ni 

Rys. 3.3 . Rozruch ściany strugowej systemem wcinki ukośnej 
a) geometria wyrobisk i etap początkowy, b) etap końcowy 

Fig. 3.3 . Begining ofthe Iongwall running with the diagonal headings system 
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Elementem pozwalającym na ten typ wcinki ścianowej jest także pięcioelementowa ciężka 
(V36-o-V44) obudowa stalowa podatna, która została zaprojektowana tak, aby wypięcie ele
mentu spągowego gwarantowało łatwe przejścia struga i sekcji obudowy w caliznę węglową. 

Istotną zaleta tego rozwiązania jest również to, że wyrobisko zwane u nas "obcinką ścianową" 
nie jest likwidowane po rozruchu ściany i może służyć do dalszego przygotowania złoża do 
eksploatacji. 

Bardzo dobre wyniki stosowania tego systemu są niewątpliwie argumentem na rzecz jego 
popularyzacji i szerokiego upowszechnienia. 
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Selected elements of the new mining technologies brought into practise in 
DSK Anthrazit lbbenbiiren GmbH - Germany 

Abstra et 

Coal mining industry in Germany has been considerably decreased in recent years. At 
present I O underground coal mines, associated in one corporation called "Deutsche Steinkohle 
AG" DSK is operating on the three mining areas and gives total annual output of 27 millions 
tons. The lbbeenburen anthracite mine since very long many years is not only one of the 
deepest coal mine in the whole world While in this mine occur all possible mines hazards, a 
great number of the mining technologies have been introduced together with a high quality 
management. In the paper a selected elements of the newest mining technologies have been 
described. Those technologies have brought to the mine several good results and have to be 
widely presented to the mining engineers. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Bronisław Barchański 
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Możliwości modernizacji dotychczasowego sposobu rozpoznania formy 
budowy oraz parametrów złoża rudy miedzi w kopalniach LGOM 

Słowa kluczowe 

geologia - rozpoznanie złoża - wiercenia kierunkowe 

Streszczenie 

Na tle dotychczasowego sposobu rozpoznawania złoża rud miedzi w warunkach kopalń 
KGHM "Polska Miedź" S.A. przedstawiono nowy sposób rozpoznania złoża w tych warun
kach wykorzystujący kierunkowe, rozgałęzione i rdzeniowane otwory wiertnicze. Sposób ten 
został wstępnie przetestowany w 0/ZG "Polkowice-Sieroszowice". 

l. Wstęp 

Prawidłowe rozpoznanie form i budowy złoża oraz precyzyjne określenie jego parametrów 
j est jednym z najważniejszych czynników determinujących pracę każdego zakładu górniczego. 
Bez znajomości budowy złoża, jego podstawowych parametrów, tektoniki i warunków natural
nych zalegania, a także lokalizacji stref płonnych w profilu pionowym i poziomym oraz zabu
rzeń tektonicznych nie jest możliwe prawidłowe planowanie wydobycia i projektowanie przy
szłych pól eksploatacyjnych. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia przy udostępnianiu 
złoża o małej miąższości, zalegającego na dużych głębokościach lub w rejonie wychodni, 
gdzie występują skomplikowane warunki hydrogeologiczne i liczne zaburzenia tektoniczne. 

Mając na uwadze powyższe względy uważa się, że stosowany sposób rozpoznawania złoża 
w kopalniach LGOM bazujący na danych uzyskanych z wyrobisk konturujących pola eksplo
atacyjne oraz z otworów wiertniczych wykonanych z powierzchni i podziemnych wyrobisk 
górniczych jest w tych warunkach niewystarczający, kosztowny i dlatego wymaga modernizacji. 

2. Dotychczasowy sposób rozpoznania złoża 

Wstępne rozpoznanie geologiczne złoża rud miedzi w LGOM wykonano wyłącznie za po
mocą otworów wiertniczych odwierconych z powierzchni. 

Dla kategorii rozpoznania C-1 siatka wiercenia wynosiła od około l 000 m do 1700 m. Dal
sze szczegółowe rozpoznanie złoża prowadzone jest na bieżąco z wyrobisk górniczych. Do tej 
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pory w tym celu wykorzystuje się wyrobiska przygotowawcze wykonywane w złożu w różnej 
odległości od siebie, w zależności od projektowanego sposobu prowadzenia eksploatacji. 
W wyrobiskach przygotowawczych pobierane są próby bruzdowe, a odległości pomiędzy 
poszczególnymi próbami normuje instrukcja [1]. Według tej instrukcji próbki złożowe pobiera 
się co 40 m bieżących wyrobiska. W rejonach o znacznej zmienności złoża dopuszcza się 

zmniejszanie odległości między pobieranymi próbkami do 20 m. Wyniki opróbowania stano
wią podstawę do wymaczania granic złoża w profilu pionowym oraz określania podstawo
wych jego parametrów, a w szczególnośc i miąższości, zawartości składników użytecznych 

i wydajności (zasobności złoża). Dla dokładniejszego rozpomania warunków geologiemo
górniczych i hydrogeologicznych oraz ogólnej tektoniki wykonuje się z wyrobisk wyprzedza
jące otwory wiertnicze co około 200+300 m postępu wyrobisk. Otwory te dzieli się na dwie 
grupy: 
- otwory hydrogeologiczne (ozn. H); wiercone pod kątem 10+20°; mające na celu rozpoznanie 

warunków i ewentualne zdrenowanie wody z wyżej położonych skał stropowych wyrobisk, 
- otwory geologiczno-badawcze (ozn. G); wiercone pod kątem do kilku stopni ponad kąt 

zapadania złoża; służące do określania warunków hydrogeologicznych i ewentualnego dre
nażu skał stropu bezpośredniego przyszłych wyrobisk; przydatne także do określania tekto
niki jednak, brak możliwości określania kr:zywizn.y tych otw-orów nie pozwala na precy
zyjne wysuwanie wniosków dotyczących tektoniki badanego obszaru. 
Rozpoznanie przyszłego pola eksploatacyjnego poprzez wykonywanie wyrobisk konturują

cych to pole nie daje pewności, że w obszarze tego pola nie pojawią się strefy kamienne czy 
większe uskoki. Dotychczasowe wielokrotne doświadczenia prowadzenia eksploatacji w rejo
nach o dużym zaangażowaniu tektonicznym oraz ze strefami nieokruszcowanymi, pomimo 
wykonywania gęstej sieci wyrobisk przygotowawczych, które na etapie eksploatacji stwarzają 
dodatkowe trudności z jej prowadzeniem wykazały, że ilość tych wyrobisk nie zwiększa pew
ności co do budowy złoża i jego okruszcowania, czego dowodem mogą być w ostatnich latach 
pole G oddziału G-23, pole A oddziału G-41 , piętro CI oddziału G-61. 

W okresie ostatnich lat w kopalniach LGOM coraz częściej pojawiają się tak zwane bezin
westycyjne fronty eksploatacyjne, które uruchamiane są bez wykonywania wyrobisk konturu
jących przyszłe pola eksploatacyjne. Wyrobiska przygotowawcze prowadzone są w tym sys
temie z niewielkim lub bez wyprzedzeniem frontu eksploatacyjnego. Dotyczy to na przykład 
systemu komorowo-filarowego z ugięciem stropu i ruchowym filarem zamykającym [2]. 
W systemie tym wszystkie funkcje ruchowe realizuje się w obrębie wyrobisk eksploatacyj
nych. Zaletą tych systemów jest ograniczenie nakładów inwestycyjnych, skrócenie czasu uru
chomienia pola eksploatacyjnego oraz zmniejszenie zagrożenia tąpaniami, związanego z wys
tępowaniem w dotychczasowych systemach wyrobisk i filarów wielkogabarytowych na skrzy
dłach frontu i przed frontem eksploatacyjnym. 

Wadą tych rozwiązań jest jednak to, że zawierają one czynnik niewiadomy w zakresie pla
nowania wydobycia, wynikający z braku możliwości szczegółowego rozpoznania formy 
i budowy złoża, a także jego parametrów. 

Obniżka kosztów z tytułu ograniczenia ilości drążonych wyrobisk udostępniających 

i przygotowawczych w tym zakresie wiąże się z ryzykiem występowania możliwych wahań 
wydobycia związanych z niespodziewanymi zmianami parametrów złożowych, napotkaniem 
stref kamiennych i pozabilansowych, czy znacznych uskoków, które utrudniają eksploatację 
złoża i powodują zatrzymanie frontów eksploatacyjnych, czego dowodem może być blok I 
piętra C-1 oddziału G-61 0/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice" (rys. 2.1) 
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Rys. 2. I. Strefa kamienna na linii frontu eksploatacyjnego oddziału G-61 
Fig. 2. I. Stane area on the mining front G-61 di vision 

Biorąc powyższe pod uwagę CBPM "CUPRUM" we Wrocławiu [2] zaproponowało zastą
pienie dotychczasowego sposobu rozpoznania złoża nowym rozwiązaniem, które polega na 
wykonywaniu kierunkowych, rozgałęzionych oraz rdzeniowanych otworów wiertniczych 
w polu planowanej i realizowanej eksploatacji. 

Zakłada się, że informacje uzyskane z takich wierceń będą co najmniej porównywalne 
z informacjami uzyskiwanymi w dotychczasowy sposób. Ponadto wiercenia te umożliwią 
uzyskanie dodatkowych danych m.in. z zakresu hydrogeologii, geomechaniki. 
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3. Wiercenia kierunkowe jako nowy sposób rozpoznania złoża w warunkach kopalń rud 
miedzi LGOM 

Proponowany, nowy sposób rozpoznania złoża rud miedzi w LGOM polega na tym, że 
z wnęk usytuowanych w wyrobiskach udostępniających wykonuje się kierunkowe, rozgałęzio
ne otwory wiertnicze. Lokalizację otworów dobiera się indywidualnie w zależności od lokal
nych warunków geologiczno-górniczych (np. ukośnie lub prostopadle do projektowanego lub 
czynnego frontu eksploatacyjnego). Otwory te generalnie powinny być nachylone pod kątem 
większym od kąta zalegania złoża. W zależności od długości otworu i lokalnych potrzeb dobie
ra się ilość niezbędnych jego odgałęzień. W ustalonych punktach każdego otworu i każdego 
rozgałęzienia pobiera się próbki skał do analizy. 

Przedstawiony sposób rozpoznania złoża pozwala na dokładniejsze określenie jego okrusz
cowania, zmienności, jak również na lokalizację granic występowania stref nieokruszcowa
nych i stref zaburzeń tektonicznych w obszarze projektowanego pola eksploatacyjnego. W wy
niku tego możliwe jest ograniczenie ilości wyrobisk udostępniających lub przygotowawczych 
oraz ograniczenie lub rezygnacja z wykonywania oddzielnych otworów badawczych dla 
określenia warunków geologiczno-górniczych i warunków naturalnych, których funkcje mogą 
spełniać te otwory. 

Przykład realizacji wierceń dla celów rozpoznania złoża zobrazowano na rys. 3 .l, który 
przedstawia przekrój pionowy przez złoże, kierunkowy otwór wiertniczy z rozgałęzieniami 
i wnękę z urządzeniem wiertniczym 

ŁUPEK 

l - wiertnica, 2- wnęka wiertnicza, 3 - skala miedzionośna, 4- otwór kierunkowy, S.;-6 -odgałęzienia kierunkowe, 
7 - gniazdowa strefa płonna, 8- uskok 

Rys. 3 .l. Przekrój pionowy przez złoże rozpoznawane kierunkowymi rozgałęzionymi otworami 
wiertniczymi 

Fig. 3.1. Vertical section trough the basin recognized by the directional branched bore-holes 

Na rys . 3.2 przedstawiono sposób przykładowego rozpoznania przyszłego pola eksploata
cyjnego dwoma otworami wiertniczymi wykonanymi po przekątnych tego pola. 
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-1000 +1200 m 
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Rys. 3.2. Rzut poziomy projektowanego pola eksploatacyjnego udostępnianego trzema wyrobiskami 
wiertniczymi zlokalizowanymi na skrzydłach tego pola i dwoma rozgałęzionymi otworami wiertniczymi 

wykonanymi po jego przekątnych 
Fig. 3.2. Horizontal view o f planned mining field opened out by three drilling headings located on the 

sides o f the field and by two branched bore-hol es made diagonally through the field 

W oparciu o analizę okruszcowania pobranych próbek z otworów wiertniczych i stwierdzo
nych zaburzeń tektonicznych oraz stref nieokruszcowanych dokonuje się aktualizacji lokaliza
cji i geometri i zaprojektowanego wcześniej pola eksploatacyjnego oraz doboru systemu eks
ploatacji złoża . Wyniki analiz okruszcowania złoża można uzupeh1iać wynikami prób bruzdo
wych, pobieranych w ograniczonej ilości z wyrobisk eksploatacyjnych w miarę postępu frontu 
eksploatacyjnego. 

Przedstawione rozwiązanie daje szczególnie korzystne wyniki ekonomiczne w zastosowa
niu na czynnych frontach eksploatacyjnych, gdzie umożliwia szybkie rozpoznanie ujawniają
cych się niespodziewanie stref nieokruszcowanych i zaburzeń tektonicznych oraz szybką 
korektę prowadzonych robót górniczych i nie powoduje zatrzymania frontu eksploatacyjnego 
oraz ograniczenia wydobycia z pól , na których wyposażenie i uzbrojenie poniesiono znaczne 
nakłady inwestycyjne. Dowodem takiej sytuacji jest oddział G-61 w 0/ZG ,,Polkowice-Sie
roszowice". 

Biorąc powyższe pod uwagę, jak i sytuacje istniejące w innych rejonach eksploatacyjnych 
kopalń rud miedzi, CBPM "CUPRUM" we Wrocławiu zrealizowało pracę badawczą (3] mają
cą na celu wykonanie próbnego, kierunkowego, zakrzywionego otworu wiertniczego rdzenio
wanego w strefie zalegania złoża dla potwierdzenia możliwości zastosowania proponowanego 
rozwiązania w praktyce w warunkach geologiczno-górniczych istniejących w obszarze górni
czym kopalni. 
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4. Próba wierceń kierunkowych w kopalni "Polkowice-Sieroszowice" 

Otwór wiertniczy oznaczony Ra10-G7 wykonano w oddziale G-62 z wnęki wiertniczej zlo
kalizowanej na przedłużeniu przecinki P-13 chodnika W-355. Technologia przewidywała od
wiercenie otworu na głębokość około 106m z zakrzywianiem 0,5°/mb na odcinku około 62 m 
stosując rdzeniówkę kierunkową Liwinstone. 

Przedstawiona na rys. 4 . I kierunkowa rdzeniówka L iwinstane składa się z dwóch głów
nych elementów: urządzenia kierującego (A) i tulei kierującej (B), stanowiących wspólne 
urządzenie sterujące. Oba te elementy są łączone złączem gwintowym (1). Narzędzie kierujące 
zawiera w sobie urządzenie (2) służące do orientacji przewodu wiertniczego wewnątrz otworu, 
które znajduje się wewnątrz rury zewnętrznej (3). Na końcu urządzenia kierującego znajduje 
się złączka przewodu wiertniczego z zamontowanym filtrem do oczyszczania wody 
z zanieczyszczeń mechanicznych (4). Tuleja kierująca składa się z następujących elementów: 
rozpieraka hydraulicznego (5) (w skład którego wchodzą cztery rzędy noży, tzw. ślizgacze 
z węglików spiekanych), służącego do stabilizacji przewodu wiertniczego w otworze, rury 
wewnętrznej (6) do pobierania rdzenia o długości 3m, kolana kierunkowego (7) wymuszają
cego kąt nachylenia przewodu wiertniczego nieobrotowej rury zewnętrznej (8), obudowy łoży
ska (9), rozszerzacza (l O) pełniącego funkcję kalibrująco-stabilizującą przewodu wiertniczego 
oraz narzędzia wiercącego w postaci koronki diamentowej (11). 

Wiercenia otworu badawczego o średnicy 56 mm realizowano wiertnicą TORAM 2x20 
z wykorzystaniem żerdzi aluminiowych o dług. 3m. Wykonano łącznie140mb otworu w tym: 
- odcinek prostoliniowy o długości 29 m nachylony pod kątem + 10° do poziomu, 
- odcinek zakrzywiony o długości 47 m (kierunkowąrdzeniówkąLiwinstone), 
- odcinek prostoliniowy o długości 15 m przecinający warstwy przyspągowe . 
Flanowany i rzeczywisty tor otworu kierunkowego Ra 10-G7 przedstawiono na rys. 4.2. 

Prędkość wiercenia odcinka zakrzywianego wynosiła około 4,5+5,0 cm/min, a średni pos
tęp wiercenia (uwzględniający czas na operacje pomocnicze) wyniósł około 3,2 cm/min. 

Do pomiarów przestrzennych położenia otworu: współrzędnych x-y-z, kąta nachylenia 
otworu i azymutu stosowano system Flexit Single Smart. Zbieranie danych w otworze odbywa 
się za pomocą urządzenia pomiarowego (próbnika otworowego SeniiT), który drogą radiową 
przekazuje dane do urządzenia rejestrującego (kieszonkowego rejestratora StoreiT). Wykonano 
łącznie 19 pomiarów położenia otworu z tego 14 na odcinku zakrzywianym. 

Kąt nachylenia końcowego odcinka otworu zakrzywionego uzyskanego rdzeniówką Liwio
stane wyniósł -10,7°. Wyznaczony średni kąt zakrzywiania otworu wyniósł 0,42°/mb. Maksy
malne odchylenia kierunku otworu na odcinku zakrzywianym od azymutu bazowego wyniosły 
od -2,2° do +3,8°. Kąt nachylenia końcowego prostoliniowego odcinka otworu do płaszczyzny 
(po upadzie) warstw bilansowych złoża wyniósł około -8,7°. 

z otworu na długości 90,5 m uzyskano l 00% rdzenia o średnicy 42 mm. Z rdzenia pobra
nego z warstw: dolomitu wapnistego i smugowanego, łupka dolomitycznego i smolistego oraz 
z piaskowca określono laboratoryjnie średnią zawartość Cu wynosząca 4,26%. Miąższość 
złoża bilansowego wyniosła 0,63 m. 
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Rys. 4. L Sterowana kierunkowa rdzeniówka Liwinstone 
Fig. 4.1. Controllable directional core drilling rig Liwinstone 
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Rys. 4.2. Planowany i rzeczywisty przekrój otworu Ra 10-07 
Fig. 4.2. Planned and real section o f the bore-hole Ra l 0-07 
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Przeprowadzone próby wykazały, że w warunkach geologiczno-górniczych 0/ZG ,,Polko
wice-Sieroszowice" możliwe jest zastosowanie proponowanego przez CBPM "CUPRUM" 
rozwiązania do rozpoznania formy budowy i parametrów złoża rudy miedzi oraz że rozwiąza
nie to może być zastosowane również w podobnych warunkach w 0/ZG ,,Lubin" i ,,Rudna". 

Wyniki przeprowadzonych prób i wykonane analizy ekonomiczne wykazały, że rozpozna
nie złoża metodą kierunkowych rozgałęzionych i rdzeniowanych w strefie zalegania złoża 
otworów wiertniczych jest technologia tańszą w stosunku do stosowanej obecnie metody z wy
korzystywaniem do rozpoznawania okonturowujących pole eksploatacyjne wyrobisk udo
stępniających i przygotowawczych. 

Technologia ta umożliwia szczegółowe rozpoznanie złoża w projektowanym polu eksploa
tacyjnym w czasie o wiele krótszym od rozwiązania obecnie stosowanego, przez co możliwe 
jest dokonanie korekty geometrii tego pola, przez rozpoczęciem jego eksploatacji. El iminuje to 
kosztowne postoje i wyłączanie z ruchu czynnych pół eksploatacyjnych. Koszty te w zależno

ści od wielkości frontu eksploatacyjnego, uzyskiwanego wydobycia oraz czasu trwania postoju 
oddziału wynoszą około 6+24 mln zł na dane pole. Koszty wykonania otworu wiertniczego 
o zasięgu około l 000 m z rozgałęzieniami w kierunku zalegania warstw złożowych i całkowitej 
długośc i około 1328 m szacuje się na około 462 tys. zł. Nakłady finansowe na zakup wiertnicy 
wraz z niezbędnym sprzc;:tcm wiertnicrym i pomiarow-ym oszacowano na około l, l mln zł . 

5. Wnioski 

l. Kierunkowe wiercenia rdzeniowe z odgałęzieniami prowadzone w celu rozpoznania 
parametrów złożowych mogą stanowić uzasadnioną technicznie i ekonomicznie alternaty
wę do stosowanych obecnie technologii rozpoznania. Wiercenie ww. otworów dostarczać 
może równ ież informacji o tektonice górotworu, strukturze warstw stropowych i zagroże
niach wodnych. 

2. Wykonywanie wierceń kierunkowych o zasięgu do l 000+ 1200 m z odgałęzieniami przeci
nającymi warstwy złożowe co około 200 m stanowiłoby doskonałą technologię do rozpoz
nawania parametrów złoża pod planowane przyszłe pola eksploatacyjne oraz w wychod
niach i dawałoby pełniejsze informacje pozwalające na właściwe określanie kierunków 
i sposobów eksploatacji złóż rud miedzi. Stosowanie tej techniki powinno ograniczyć lub 
wyeliminować zjawiska zatrzymywania frontów eksploatacyjnych na skutek pojawienia się 
gniazdowych stref skały płonnej i zaburzeń tektonicznych, niemożliwych do rozpoznania 
dotychczasowymi metodami. 

3. Koszty zakupu wiertnicy ze sprzętem wiertniczym i urządzeniami kontrolno-pomiarowymi 
do realizacji długich otworów kierunkowych są wielokrotnie niższe od strat postoju 
jednego oddziału powstałych w wyniku napotkania stref skały płonnej lub zaburzeń tekto
nicznych. 

4. Ze względu na niewątpliwe korzyści jakie można uzyskać stosując proponowana metodę 
niezbędne jest niezwłoczne wykonanie szczegółowej analizy ekonomicznej określającej 
zakres zastosowania rozwiązania we wszystkich zakładach górniczych KGHM Polska 
Miedź S.A. oraz ustalenie warunków realizacji rozwiązania z przyszłymi wykonawcami 
robót wiertniczych, którzy do realizacji tego celu powinni posiadać najnowszy sprzęt 
wiertniczy dostępny na rynku i zagwarantowany front robót umożliwiający spłatę nakła
dów finansowych poniesionych na jego zakup. 
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5. Z uwagi na przewidywane w najbliższej przyszłości udostępnianie słabo rozpoznanych 
obszarów złóż rud miedzi zalegających na znacznych głębokościach i w rejonach wychod
ni celowe jest wykonanie kolejnych etapów realizowanego tematu. 
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The Modernization Possibilities for Recognition of The Copper Ore 
Deposit Structure and Parameters In Legnica-Głogów Copper Basin 
Min es 

Abstract 

Considering the ways of copper ore basin recognition applied in KGHM "Polska Miedź" 
SA mines the new way of basin recognition using directional, branched and cored bore-holes is 
presented. The new way discussed in this paper was tested in the ,,Polkowice-Sieroszowice" 
Mine. 

Recenzent: dr inż. Waldemar Korzeniowski 
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Sposób zabudowy skrzyżowania ściany zmechanizowanej z wyrobiskami 
przyścianowymi wykonanymi w obudowie kotwowej w warunkach 
kopalni "Jankowice" 

Słowa kluczowe 

koncentracja wydobycia - obudowa - kotwienie -schematy skrzyżowań - koszty 

Streszczenie 

Referat prezentuje sposób zabudowy skrzyżowania sc1any zmechanizowanej 
z wyrobiskiem przyścianowym wykonanym w obudowie kotwowej . Rozwiązanie to polega na 
wprowadzeniu dwóch sekcji obudowy zmechanizowanej do chodnika za napęd przenośnika 
ścianowego. Efektem tego jest: wyeliminowanie podciągów wzmacniających obudowę przed 
frontem ściany, zmniejszenie obsady ścianowej, obniżenie kosztów eksploatacji. 

l. Wstęp 

Prowadzona w kopalni "Jankowice" od roku 1990 restrukturyzacja techniczna procesu wy
dobycia węgla, objęła głównym kierunkiem działania przodki ścianowe. Wprowadzenie wyso
kowydajnych maszyn i urządzeń ciągu urabiająco-odstawczego, pozwoliło na zwiększenie 
postępów ścian i wielkości dobowego wydobycia, a tym samym na wzrost wydajności pracy. 
Rezultatem tego było obniżenie kosztu jednostkowego wydobycia. Wyniki osiągane przez 
kopalnię "Jankowice" w zakresie koncentracji wydobycia i wydajności pracy, jak również 
kosztów wydobycia, były przedmiotem licznych publikacji. Należy jednak zwrócić uwagę na 
fakt, że modernizacja samego ciągu wydobywczego, jakkolwiek miała istotny wpływ na koń
cowy efekt, to w okresie tym podejmowano również szereg innych przedsięwzięć proefektyw
nościowych. Wprowadzono system transportu kolejkami spągowymi, rozbudowano transport 
głównego urobku taśmociągami, eliminując tym samym transport w wozach typu Gramby. 

W celu obniżenia kosztów jednostkowych wykonywania wyrobisk chodnikowych, od roku 
1998 w pokładach, gdzie warunki górniczo-geologiczne na to pozwalały, wprowadzono zwięk
szony rozstaw obudowy z l ,O m do l ,25 m. W niektórych wyrobiskach rozstaw ten zwięk
szono do l ,5 m. 

Innym rozwiązaniem dla obniżenia kosztów drążenia wyrobisk korytarzowych jest obu
dowa kotwowa, którą od grudnia 1999 r. zaczęto wdrażać wszędzie tam, gdzie pozwalają na to 
warunki górniczo-geologiczne. 
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W niniejszym referacie przedstawiono dwa przykłady zabudowy skrzyżowania ściany 
zmechanizowanej z wyrobiskiem przyścianowym wykonanym w obudowie kotwowej (ściana 
Z-l pokł.413/l +2 w systemie podłużnym i ściana Z-l pokł411/l w systemie poprzecznym). 

2. Analiza porównawcza efektywności procesu eksploatacji 

2.1. Ściana Z-l pokł.413/l +2 eksploatowana systemem podłużnym 

Ściana Z-l w pokładzie 41311 + 2 eksploatowana była w systemie podłużnym z zawałem 
stropu w piętrze od 250 do 400 m. Została udostępniona na poziomie 250 m chodnikiem nad
ścianowym Z-1 , natomiast na poziomie 400 m chodnikiem Z-1 w przedmiotowym pokładzie 
41 311+2. (rysunek 2.1). 

PoK lo ci.4.1..~/J.± .. 
~+ł·:.r41ót1+2 ·-··-'h 

.__ .... "'"" ..... 41711+2 ..~ ....... ~ 

L_ _____ ___, -~W.'»W 

Rys. 2.1 Schemat rozcinki ściany Z-1 w po kl. 413/1 +2 
Fig. 2. l. Layout o f development o f Z-l face in 413/1 +2 seam 

Chodnik nadścianowy Z-1 o długości 2950 m wykonany został na początkowych 1317 m 
w obudowie łukowej V -25/8 w rozstawie odrzwi co l ,25 i l ,O m, a w miejscach wpływu kra
wędzi podbudowy co 0,75 m. Końcowy 1633 m odcinek chodnika został wykonany w samo
dzielnej obudowie kotwowej w rozstawie pomiędzy rzędami kotew co 1,0 m, a w miejscach 
wpływu krawędzi podbudowy co 0,8 m. Z uwagi na nachylenie pokładu wynoszące ok.l 0+12° 
wyrobisko wykonano w kształcie trapezu - rysunek 2.2. Podstawowe wymiary wyrobiska wy
nosiły : szerokość s$ 4,5 m, wysokość 2.6 $w$ 3,5 m. 

Obudowę kotwową stanowią następujące elementy - w stropie wyrobiska: kotwy stalowe 
typu APP $22 mm wykonane z pręta żebrowanego o długośc i 2,5m, siatka zgrzewana o boku 
oczka max. 100 mm, okładziny stalowe z blachy profilowanej o szerokości min. 0,25 m i grubości 
min. 2 mm; w ociosach wyrobiska: kotwy stalowe typu APP $22 mm wykonane z pręta żebro-
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wanego o długości 1,8 m, kotwy urabialne typu KWSz <j>18 mm o długości 1,8 m, siatka zgrze
wana stalowa o boku oczka max. l 00 mm. 

A 

kotew APP o22mm 

; 

. . 

Rys. 2.2. Schemat obudowy kotwowej dla chodnika nadścianowego Z-1 pokł.41311 +2 
Fig. 2.2. RockbaJting scheme at longwall tai! gate Z-1, 41311 +2 seam 

Chodnik Z-1 wykonany został w obudowie podporowej V-25/8. Odrzwia obudowy budo
wane były w rozstawie co 1,25 i 1,0 m, a w miejscach wpływu krawędzi co 0,75 m. Wyrobiska 
te drążone były za pomocą kombajnu chodnikowego AM-50z, pełnym przekrojem, na maksy
malny zabiór l ,5 m. Odstawę urobku prowadzono przenośnikami SKA T 180 oraz przenośni
kami taśmowymi PTG 5011000. 

Koszty poniesione na wykonanie chodnika nadścianowego Z-l w samodzielnej obudowie 
kotwowej porównano z kosztami wykonania chodnika nadścianowego Z-l w pokł.413/1+2 na 
odcinku w obudowie łukowej V-25/8 budowanej co 1,25 m. Wyniki analizy porównawczej 
przedstawiono w tablicy 2.1. 

Tablica 2.1. Wyniki obliczeń efektów ekonomicznych stosowania obudowy kotwowej dla chodniku 
nadścianowym Z-1 pokł.41311 

b 11 Tab1e 2.1. Calculated effects ofroof olting using at longwa tai! gate Z-1, 413/1 +2 seam 
Sposób tradycyjny Samodzielna obudowa 

Różnica kosztów (2-3) 
Elementy kosztów (obudowa ŁP V-25/8) kotwowa 

[zł/m] 
[zł/m] [zł/m] 

l 2 3 4 
Robocizna 238 317 -79 
Materiał 779 428 +351 
Sprzęt 45 109 -64 
Transport 76 II zł +65 
Całkowity koszt 1138 865 +273 
Sumarvcznv efekt ekonomiczny= +273 zł x 1633 m wyrobiska= 445 809 zł 
Obniżka kosztów o 23,9 % 

Pokład 41311+2 w omawianym rejonie posiadał średnią miąższość 1,85 m. Nachylenie po
kładu było zmienne, średnio w granicach 10+12°. W stropie pokładu występował łupek ilasty, 
łupek z wkładkami piaskowca. Średnia wytrzymałość skał stropowych wynosi Re= 25,8 MPa. 
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W spągu pokładu zalegał łupek ilasty twardy z wkładkami łupku piaszczystego. Średnia wytrzy
małość skał spągowych Re= 23,6 MPa 

Pokład 4 1311 + 2 zaliczony jest do: I stopnia zagrożenia wodnego, III kategorii zagrożenia 
metanowego, klasy B zagrożenia pyłowego, nie tąp iący. 

Zestawienie parametrów technicznych ścian Z-1 pokł.4 13/l+ 2 przedstawiono w tablicy 2.2. 

Tablica 2.2. Zestawienie parametrów technicznych ścian Z-1 pokł. 41311 + 2 
T b! 2 2 h a e . . Tec nica! parameters o f Z-1 longwall face, 41311 +2 seam 

Lp. Parametr T Jedn 1stl,a <;ciana Z- L pokł 41311 +2 
! 

l Średnia długość ściany m 294 

2 Średnia wysokość ściany m 2,0 

3 Średnie nachylenie stopnie 11 do 18 

4 Wybieg ściany m 2600 

5 Zagrożenia naturalne: 

metano\ve kat. III 

wodne stopień I 

pyłowe klasa B 

6 Wyposażenie: 

obudowa 
Pioma-RZN 10/25 Oz, 

Pioma-Jankowice 19/32,8 Oz 

kombajn Eikhoff- SL300 

przenośnik ścianowy Rybnik R-295/842/BP/WB 

przenośnik podścianowy Grot E-225/842 

przenośniki odstawy Gwarek 1200 

2.1.1. Faza eksploatacji 

Zabudowa skrzyżowania ściany Z-l w pokł.413/l+ 2 z chodnikiem nadśc ianowym Z-1 na 
odcinku wykonanym w samodzielnej obudowie kotwowej realizowano w następujący sposób: 
Do chodnika nadścianowego Z-1 wprowadzono i zabudowano dwie sekcje obudowy zmecha
nizowanej Pioma-Jankowice 19/32,8 Oz, które przylegały bezpośrednio do sekcji obudowy 
zmechanizowanej Pioma-RZN 10/25 Oz zabudowanych w ścianie Z- 1. Tym samym trakto
wano chodnik jako przedłużenie ściany. Taki sposób zabudowy skrzyżowania eliminował ko
nieczność budowania dodatkowych podciągów wzmacniających w wyrobisku przyścianowym . 
W przypadku, gdy odległość pomiędzy ostatnią sekcją obudowy zmechanizowanej a górnym 
ociosem chodnika była większa od 0,8 m, budowane były stojaki drewniane na wysokości 
odzawałnicy sekcji w celu odgrodzenia linii zawału . Z uwagi na brak samoistnego zawału skał 
stropowych na odcinku chodnika z obudową kotwową, regularnie raz na dobę był on 
wymuszany robotami strzałowymi . Otwory strzałowe, jeden lub dwa w zależności od potrzeby, 
o długości 6+8 m i średnicy 75 mm wiercone i odpalane były na zmianie konserwacyjnej. 

Sposób zabudowy skrzyżowania ściany Z-1 z chodnikiem nadścianowym Z-l w pokł. 
41311+2 na odcinku wykonanym w samodzielnej obudowie kotwowej obrazuje rysunek 2.3. 
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Pł9MA-RZN 10125 Oz 

Rys. 2.3 Schemat zabudO\vy skrzyżowania ściany Z-1 z chodnikiem nadścianowym Z-1 w pokł. 413/1 +2 
na odcinku wykonanym w samodzielnej obudowie kotwowej 

Fig. 2.3. Princip1e o f support o fan intersection o f Z-1 face with the tai! gate supported by roofbolting 
during development, 413/1 + 2 seam 

Rys. 2.4. Zabudowa skrzyżowania ściany Z-1 z chodnikiem nadścianowym Z-1 w pokł. 413/1+2 na 
odcinku wykonanym w samodzielnej obudowie kotwowej- widok ogólny (fot. J. Ficek) 

Fig. 2.4. Support o fan intersection o f Z-l face with the tai! gate supported by roofbolting during 
development- general view, 413/1+2 seam (fot. J. Ficek) 

Na rysunku 2.5 przedstawiono sposób zabudowy skrzyżowania ściany Z-1 z chodnikiem 
nadścianowym Z-1 w pokł. 413/1+2 na odcinku wykonanym w obudowie podporowej. 
Wzmocnienie chodnika w strefie skrzyżowania ze ścianą real izowano po przez zabudowę 
w osi chodnika podwójnego podciągu stalowego z ksztahownika V-25. Podciąg budowany był 
na długości skrzyżowania i wyprzedzał front śc iany minimum 15 m oraz utrzymywany był do 
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linii zawału. Podciąg w każdym węźle był połączony z obudową chodnika za pomocą złącz 
kątowych typu ŁKW. Dodatkowo podciąg był podbudowany stojakami stalowymi na odcinku 
l O m przed frontem ściany. Za frontem ściany do linii zawału stojaki budowano obok podcią
gu. W zależności od nachylenia, jakie występowało w ścianie i ustawienia frontu eksploatacyj
nego, zmianie ulegała długość ściany, a tym samym odległość ostatniej sekcji w ścianie od 
obudowy chodnika. Dlatego pomiędzy obudową chodnika nadścianowego Z-1, a ostatnią sek
cją w szeregu budowano stropnice drewniane, jednym końcem wsparte na łukach stropnico
wych obudowy, a drugim na stropnicy sekcji. Pomiędzy obudową chodnika a ostatnią sekcją 
w szeregu, prowadzono jedną lub dwie pary korytek stalowych KS-21 długości minimum 6 m. 
Korytka podbudowywano stojakami stalowymi typu SHC w ilości minimum 3 stojaki pod 
każdym korytkiem. Strop na odcinku z obudową indywidualną zabezpieczany był przez wyko
nanie opinki z połowic lub siatki zgrzewanej o boku oczka 100 xlOO mm. 

ocistep obudowy co: 
l .?5f" l'_J_k-;.)_._gM .... -......... 

podwójny pod~io,g v--~5 
S: IĘ'i;y W ko..żd~ · ~ WP.1'le Z ObVCIOWO, 
( · r odnik~ ;;c. ror> _ ·• ·to:- & 

_S..~_o_j_(l)::_i ____ S..~-~-l-~'!!.f!~-

2 ; c du· _-.'(;_ /' ok-.u ... .) -.f \1 cnod• • r•le ;; y w::. ~"'l cn;r::: s ~. u _ \k( , S1:!: ""Jwy!"\i 
,... • ' ,., pr ~. -·r;i f'r·~>'l ; , · ; - . r'1y. 

3. Z o. rr .. :t "": •. , n.,.- n<: , •• ,_. r· • • ~?.y w2 • ~-:n.· :.T . l. c -:;..: ·.• ,1wy!'l:, 
kt6re rw '•e - l ' Cuo..t·.J wc.t <... o:.:ok ;:. Je' -:: .·.gu. 

4. ~- 1 -- •;:;wi• ·• . 1 . ' .,., . n·~ ' ,it • 1 Citu~;,: :· •. i x. '!.llM 

Rys. 2.5. Schemat zabudowy skrzyżowania ściany Z-1 z chodnikiem nadścianowym Z-1 w pokł. 413/1+2 
na odcinku wykonanym w obudowie podporowej 

Fig.2.5. Principle o f support o fan intersection o f Z-1 face with the tai! gate supported with steel sets 
during development, 413/1 +2 seam 
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W tablicy 2.3 przedstawiono zestawienie wskaźników technicznych przy eksploatacji 
ściany Z-1 w pokł. 41311 + 2, której chodnik nadścianowy wykonany zostały z zastosowaniem 
różnych systemów obudowy. 

Tablica 2.3. Zestawianie wskaźników technicznych przy eksploatacji ściany Z- I w pokł. 4 I 3/1 +2 
Table 2.3. Z-I face production parameters, 4I3/1+2 seam 

Okres Wydobycie Postęp 
Liczba Liczba Wydajność Obłożenie 

Pracochłonność 
eksploatacji [t] [m] przodko- dniówki przodkowa ściany 

[rdn/m] zmian przodkowych [t/rdn] [rdnlzm] 

listopad 200 l II 509 13,0 40 520 212,517 13 40,0 

grudzień 200 l 62 228 60,0 80 1040 59,835 13 17,3 

styczeń 2002 36 870 42,5 86 1118 32,979 13 26,3 

luty 2002 46 376 57,3 72 936 49,547 13 16,3 

marzec 2002 80 225 89,0 82 1066 75,258 13 12,0 

kwiecień 2002 67 399 90,5 75 975 69,127 13 10,8 

maj 2002 78 768 103,3 70 910 86,558 13 8,8 

czerwiec 2002 76 898 108,0 76 988 77,832 13 9,1 

lipiec 2002 I I I 936 129,5 79 1027 108,993 13 7,9 

sierpień 2002 78 980 94,8 69 897 88,049 13 9,5 

wrzesień 2002 96 080 l 16,0 72 936 102,650 13 8,1 

październik 2002 132 672 158,5 92 1196 l 10,930 13 7,5 

listopad 2002 I 15 550 138,3 76 988 I 16,953 13 7,1 

grudzień 2002 81 507 109,0 62 806 101,125 13 7,4 

styczeń 2003 102 281 I 17,0 80 1040 98,347 13 8,9 

luty 2003 74 700 93,3 55 715 104,476 13 7,7 

marzec 2003 99 616 128,0 75 975 102,170 13 7,6 

kwiecień 2003 102 694 107,3 62 930 110,424 15 8,7 

maj 2003 74 526 83,5 52 780 95,546 15 9,3 

czerwiec 2003 67 759 89,5 57 855 79,250 15 9,6 

lipiec 2003 84 082 119,0 76 1140 73,756 15 9,6 

sierpień 2003 78 488 94,8 68 1020 76,949 15 10,8 

wrzesień 2003 88 179 l I 1,5 73 1095 80,529 15 9,8 

październik 2003 70 223 74,8 47 705 99,607 15 9,4 

listopad 2003 73 970 88,0 52 780 94,833 15 8,9 

grudzień 2003 63 028 73,3 43 645 97,718 15 8,8 

RAZEM 2 155 544 2489,7 1771 24249,08 88,892 13,7 9,7 

101 



Ficek J., Zasadni W. : Sposób zabudowy skrzyżowania śc iany zmechanizowanej ... 

2.2. Ściana Z-1 pokł. 41 1/1 eksploatowana w systemie poprzecznym 

Ściana Z-1 w pokładzie 41111 eksploatowana była w systemie poprzecznym w piętrze od 
400 do 565 m. Została udostępniona na poziomie 400 m chodnikiem Z-3 , natomiast na pozio
mie 565 m chodnikiem odstawczym w przedmiotowym pokładzie 411/1 (rysunek 2.6). 

POKŁAD 41 1/1 

Rys. 2.6. Schemat rozcinki ściany Z- l w pokł. 411 /1 
Fig. 2.6. Layout o f development o f Z-l face in 41 l/l seam 
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Pomiędzy tymi chodnikami wykonano wyrobiska przyścianowe tj. pochylnie Z-l i pochylnie 
Z-2. Pochylnia Z-I wykonana została w obudowie podporowo-kotwowej o przekroju zbliżonym 
do prostokątnego (obudowa wieJoelementowa specjalna z kształtownika V-25). Odrzwia obu
dowy budowane były co 0,75 m. Stropnice obudowy przykatwiane były czterema kotwami, dwie 
w osi wyrobiska oraz po jednej kotwie symetrycznie w odległości 0,75 m od osi wyrobiska (ry
sunek 2.7). W miejscach wpływu krawędzi nadbudowy i podbudowy stropnice obudowy przy
katwiane były sześcioma kotwami w rozstawie jak wyżej . 

O 7S O 7S 

---------~ 

Rys. 2.7. Schemat obudowy podporowo-kotwowej dla pochylni Z-1 pokł. 41111 
Fig. 2.7. Support system comprising sets and rootbolts in Z-1 raise, 41111 seam 

Pochylnia Z-2 wykonana została na początkowych 662 m w obudowie łukowej V-25/8 
w rozstawie co 1,25 m, a w miejscach wpływu krawędzi nadbudowy i podbudowy co I,O m. 
Końcowy 438 m odcinek pochylni Z-2 został wydrążony w samodzielnej obudowie kotwowej 
w rozstawie pomiędzy rzędami kotew co I, I m, a w miejscach wpływu krawędzi nadbudowy 
i podbudowy co I,O m. Odcinek pochylni w obudowie kotwowej wykonany został jako wyro
bisko o kształcie trapezowym (rysunek 2.8). Podstawowe wymiary wyrobiska wynoszą: szero
kość s ~ 4 , 5 m, wysokość w = 2 , 5 7 2 , 8 m . 
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Obudowę kotwową stanowią następujące elementy: w stropie wyrobiska - kotwy stalowe 
typu APP <j>22 mm wykonane z pręta żebrowanego o długości 2,35 m, siatka zgrzewana o boku 
oczka max. l 00 mm, okładziny stalowe z blachy profilowanej o szerokości 0,25 m i grubości 2 
mm; w ociosach wyrobiska - kotwy stalowe typu APP <j>22 mm wykonane z pręta żebrowanego 
o długości 1,8 m, kotwy urabialne typu KWSz <j>18 mm o długości 1,8 m, siatka zgrzewana 
stalowa o boku oczka max. 100. 

-~ - -/ ~--

A 

Rys. 2.8. Schemat obudowy kotwowej dla pochylni Z-2 pokł.411/1 
Fig. 2.8. Rockbałting scheme at gravity piane Z-2, 41111 seam 

... -·---
' ' L .... J · '-"'---~ 

Wyrobiska te drążone były za pomocą kombajnu chodnikowego AM-50, pełnym przekro
jem, na maksymalny zabiór l ,5 m. Odstawę urobku prowadzono przenośnikami SKA T 180 
oraz przenośnikami taśmowymi PTG 50/1000. 

Koszty poniesione na wykonanie w samodzielnej obudowie kotwowej pochylni Z-2 porów
nano z kosztami, jakie poniesiono na wykonanie odcinka pochylni Z-2 w obudowie łukowej w 
rozstawie l ,25 m oraz z kosztami wykonania pochylni Z-l w obudowie wieloelementowej spe
cjalnej typu Arnall z przykatwianiem stropnic w rozstawie odrzwi 0,75 m. Rzędy kotew w po
chylni Z-2 budowano co l, l m, na odcinku wpływu krawędzi pokł.410 co l ,O m. Syntetyczne 
wyniki przedstawiono w tablicy 2.4 i 2.5. 

Tablica 2.4. Wyniki obliczeń efektów ekonomicznych stosowania obudowy kotwowej 
T bl 2 4 R l f l l . f~ f b l. a e .. esu ts o ca cu at econom1 e ects to use roo o tmg 

Elementy kosztów 
Sposób tradycyjny Samodzielna obudowa Różnica kosztów 

(obudowa ŁP), [zł/m] kotwiowa, [zł/m] (2-3) [zł/m] 
l 2 3 4 

Robocizna 300 273 +27 
Materiał 732 478 +254 
Sorzęt 57 140 - 83 
Transport 159 54 zł +105 
Całkowity koszt 1248 945 +303 
Sumaryczny efekt ekonomiczny= +303 zł x 438 m wyrobiska= 132 714 zł 

Obniżka kosztów o 24,3 % 
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Tablica 2.5. Wyniki obliczeń efektów ekonomicznych stosowania obudowy kotwowej 
T b l 2 5 R l f al l . fi' f b l . a e .. esu ts o c cu at econom1 e ects to use roo o tmg 

Sposób tradycyjny 
Samodzielna obudowa Różnica kosztów Elementy kosztów (obudowa Arnall), 

[zł/m] 
kotwiowa, [zł/m] (2-3) [zł/m] 

l 2 3 4 
Robocizna 501 273 +228 
Materiał 1356 478 +878 
Sprzęt 73 140 -67 
Transport 270 54 zł +216 
Całkowity koszt 2200 945 +1255 
Sumaryczny efekt ekonomiczny= +1255 zł x 438 m wyrobiska = 549 690 zł 
Obniżka kosztów o 57 o/o 

Pokład 41111 w przedmiotowym rejonie zbudowany był z dwóch warstw węgla: górnej 
warstwy o grubości 0,5+ l ,O m i dolnej o grubości 0,6+ l ,O m. Przerost pomiędzy warstwami 
\Vahał się \V granicach 0,3+0,9 m. Nachylenie pokładu 'V'vynosiJo 10+ 12°. !'~ad pokładem wystę
powała warstwa węgla o grubości 0,3+0,5 m. Strop pokładu stanowiły: łupek ilasty z wkład
kami łupku piaszczystego i piaskowca. Bezpośrednio w spągu pokładu zalegał łupek ilasty, 
kruchy i łupliwy z licznymi warstwami węgla o grubości 0,04+0,06 m. Spąg zasadniczy sta
nowił łupek ilasty, twardy, zmiennie zapiaszczony. 
Pochylnia Z-2 przechodziła pod krawędziami następujących pokładów: 
- 410 znajdującego się w odległości 25m, 
- 409/2 znajdującego się w odległości 62 m, 
- 40911 znajdującego się w odległości 80 m, 
- 408/2 znajdującego się w odległości l 00 m, 
- 40811 znajdującego się w odległości 108m, 
- oraz nad krawędzią pokładu 41311 +2 znajdującego się w odległości 90 m. 

W trakcie prowadzenia robót nie zaobserwowano negatywnego wpływu powyższych 
krawędzi na stateczność wyrobiska. 

Pokład 411/1 zaliczony jest do: I stopnia zagrożenia wodnego, III kategorii zagrożenia 
metanowego, klasy B zagrożenia pyłowego, nie tąpiący. 
Zestawienie parametrów technicznych ścian Z-l pokł.41111 przedstawiono w tablicy 2.6 
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Tablica 2.6. Zestawienie parametrów technicznych ścian Z-l pokł. 41111 
T b! 2 6 T h l f l a e o o ec nica parameters o Z-l ongwall face, 41111 seam 

L p Parametr Jedno tka Ściana Z-l, pukł 411/1 

l Średnia długość ściany m 242 

2 Średnia wysokość ściany m 2,1 

3 Średnie nachylenie stopnie 5 do 8 

4 Wybieg ściany m 778 

5 Zagrożenia naturalne: 

metanowe kat. III 

wodne stopień I 

pyłowe klasa B 

6 Wyposażenie: 

Fazos 12/28 Oz, 
obudowa Pioma-RZN 10/25 Oz, 

Pioma-Jankowice 19/32,8 Oz 

kombajn EDW 230/2L/2W 

przenośnik ścianowy Rybnik 95 

przenośnik podścianowy Rybnik 85 

2.2.1 . Faza eksploatacji 

Rysunek 2.9 przedstawiono sposób zabudowy skrzyżowania ściany Z-1 z pochylnią 
Z-2 w pokł. 411/1 na odcinku wykonanym w obudowie podporowej. Wzmocnienie pochylni 
Z-2 na skrzyżowania ze ścianą realizowano przez zabudowę w osi pochylni podwójnego pod
ciągu stalowego z kształtownika V-25. Podciąg budowany był na długości skrzyżowania i wy
przedzał front ściany minimum 15 m oraz utrzymywany był do linii zawału. Podciąg w każ
dym węźle był połączony z obudową chodnika za pomocą złącz. Dodatkowo podciąg był 
podbudowywany stojakami stalowymi na odcinku I O m przed frontem ściany. Za frontem 
ściany do linii zawału stojaki były budowane obok podciągu. Dla zabezpieczenia naroża stropu 
ściany, pomiędzy obudowę pochylni a ostatnią sekcją w szeregu budowano stropnice drew
niane. Stropnice jednym końcem wspierały się na łukach stropnicowych obudowy, a drugi 
koniec wsparty był na przedostatniej sekcji. Tak zabudowane stropnice drewniane zabezpie
czały strop naroże ściany podczas kroczenia ostatnią sekcją w szeregu. Gdy odległość pomię
dzy obudową chodnika a ostatnią sekcją się zwiększała, to wprowadzano jedno lub dwa koryt
ka stalowe KS-2 I długości minimum 6 m, które podbudowywano stojakami stalowymi typu 
SHC w ilości minimum 3 stojaki pod każdym korytkiem. 
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Rys.2.9. Schemat zabudowy skrzyżowania ściany Z-I z pochylniąZ-2 w pokł. 41 III na odcinku 
wykonanym w obudowie podporowej 

Fig. 2.9. Principle o f support of an intersection o f Z-1 face with Z-2 raise supported 
with steel sets during development, 41 1/1 seam 

Skrzyżowanie ściany Z- 1 z pochylnią Z-2 w pokł.41 1 /1 na odcinku wykonanym w samo
dzielnej obudowie kotwowej, zabezpieczone było dwiema sekcj ami obudowy zmechanizowa
nej Pioma-Jankowice 19/32,8 Oz Sekcje te wprowadzono i zabudowano za napędem przenoś
nika ścianowego w pochylni Z-2, które przylegały bezpośrednio do sekcji obudowy zmechani
zowanej Fazos 12/28 Oz zabudowanych w ścianie Z-1. Tym samym wyeliminowano koniecz
ność budowania dodatkowych podciągów wzmacniających obudowę, które były niezbędne na 
odcinku z obudową podporową. W celu odgrodzenia lini i zawału od przestrzeni roboczej , 
gdzie pracowała załoga, budowano stojaki drewniane na wysokości odzawałnicy w przypadku, 
gdy odległość pomiędzy ostatnią sekcją obudowy zmechanizowanej a górnym ociosem po
chylni była większa od 0,8 m. Zawał skał stropowych również był wywoływany robotami 
strzałowymi. W zależnośc i od potrzeby, wiercono jeden lub dwa otwory strzałowe, o długości 
6+8 m i średn icy 75 mm, które odpalano na zmianie remontowej. 
Sposób zabudowy skrzyżowania ściany Z-l z pochylnią Z-2 w pokł. 4 11/ 1 na odcinku wyko
nanym w samodzielnej obudowie kotwowej przedstawiono na rysunku 2.10. 
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Rys. 2.1 O. Schemat zabudowy skrzyżowania ściany Z-1 z pochylnią Z-2 w pokł. 41111 na odcinku 
wykonanym w samodzielnej obudowie kotwowej 

Fig. 2.1 O. Principle of support o fan intersection of Z-1 face with Z-2 raise supported by rootbolting 
during development, 41111 seam 

Rys. 2.11 . Zawał skał stropowych wywołany robotami strzałowymi w pochylni Z- pokł.4ll/l na odcinku 
wyrobiska z samodzielną obudową kotwow4c (fot. J. Fi cek) 

Fig. 2.11. Roof caving induced by blasting in Z-2 raise supported by rootbolting, 411/1 seam 
(fot. J. Ficek) 
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Pochylnia Z-1 w pokładzie 41111 jak wcześniej wspomniano została wykonana w obudo
wie podporowo-kotwowej . Z uwagi na utrzymanie wyrobiska za frontem ściany ze względów 
wentylacyjnych, sposób zabudowy skrzyżowania ściany Z-1 z pochylnią Z-1 realizowano 
przez zabudowę w osi pochylni podwójnego podciągu stalowego z kształtownika V-25. Pod
ciąg budowany był na długości skrzyżowania i wyprzedzał front ściany minimum 15m oraz 
utrzymywany był za frontem ściany na całej długości pochylni. Był on połączony w każdym 
węźle z obudową chodnika za pomocą złącz. Dodatkowo podciąg był podbudowywany stoja
kami stalowymi na odcinku 10 m przed frontem ściany. Dla zabezpieczenia naroża stropu 
ściany i z uwagi na budowanie za frontem ściany kasztu drewnianego, pomiędzy obudowę 
pochylni a pierwszą sekcją w szeregu budowano stropnice drewniane. Stropnice jednym koń
cem wspierały się na belkach stropnicowych obudowy, a drugi koniec wsparty był na drugiej 
sekcji . Tak zabudowane stropnice drewniane zabezpieczały strop naroże ściany podczas kro
czenia pierwszą sekcją. 

Ponadto pomiędzy obudową chodnika a pierwszą sekcją w szeregu, prowadzono jedną lub 
dwie pary korytek stalowych KS-21 długości minimum 6 m. Korytka były podbudowywane 
stojakami stalowymi typu SHC w i lości minimum 3 stojaki pod każdym korytkiem. Strop na 
odcinku z obudową indywidualną zabezpieczany był przez wykonanie opinki z połowic lub 
siatki zgrzewanej o bo~u oczka 100 xlOO mm- rysunek 2.12. 
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Rys. 2.12. Schemat zabudowy skrzyżowania ściany Z-l z pochylnią Z-l w po kl. 411 11 
Fig. 2.12. Principle o f support o fan intersection o f Z-l face with Z-1 raise, 411/1 seam 

W tablicy 2.7 przedstawiono zestawienie wskaźników technicznych przy eksploatacji 
ściany Z- I w pokł. 41111, której wyrobiska przyścianowe wykonane zostały z zastosowaniem 
różnych systemów obudowy. 
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Tablica 2.7. Zestawianie wskaźników technicznych przy eksploatacji ściany Z-l w pokł. 411/1 
T bl 2 7 Z l f d 41 111 a e o o - ace pro uctwn parameters, seam 

Okres Wydobycie Postęp Przodka- Dniówki Wydajność Obłożenie Pracochłon-

eksploatacji [t] (m] zmiany przodkowe przodkowa ściany n ość 
[t/rdn] [rdnlzm] [rdn/m] 

październik 
18 728 28,0 35 420 44,590 12 15,0 

2001 

listopad 200 l 66 551 99,5 62 744 89,450 12 7,5 

grudzień 200 l 74 911 112,0 73 876 85,515 12 7,8 

styczeń 2002 86 616 129,5 76 912 94,974 12 7,0 

luty 2002 69 962 104,6 74 888 78,786 12 8,5 

marzec 2002 75 580 113,0 69 759 99,578 II 6,7 

kwiecień 2002 62 471 93,4 72 864 72,304 12 9,3 

maj 2002 54 846 82,0 75 825 66,480 II !O, l 

czerwiec 2002 !O 702 16,0 22 264 40,536 12 16,5 

RAZEM 520 365 778,0 558 6572 79,179 11,8 8,4 

Dla zobrazowania istotnego obniżenia pracochłonności przy eksploatacji ścian, których 
wyrobiska wykonane są w samodzielnej obudowie kotwowej, w stosunku do ścian, z wyrobis
kami przyścianowymi wykonanymi w obudowie podporowej, wykonano porównanie wybra
nych wskaźników technicznych (liczby dniówek przodkowych) ścian o podobnych wybiegach 
i miąższości pokładu : ściana Z-1 w pokł. 411/l i ściana W-l w pokł. 409/2 (tabl ica 2.7 i 2 .8). 

Tabica 2.8. Zestawianie wskaźników technicznych przy eksploatacji ściany W-1 w pokł. 409/1 
Table 2.8. W- 1 face pro d o 9 uctwn parameters, 40 /1 seam 

Okres Wydobycie Postęp Przodka- Dniówki Wydajność Obłożenie Pracochłon-
przodkowa ściany n ość eksploatacji [t] (m] zmiany przodkowe [t/rdn] [rdn/zm] [rdn/m] 

sierpień 2001 46869 74,0 57 855 54,817 15 11 ,6 

wrzesień 200 l 67136 !06,0 72 1080 62,163 15 10,2 

październik 
63969 101 ,0 74 III O 57,630 15 11 ,0 

2001 

listopad 2001 62703 99,0 69 966 64,910 14 9,8 

grudzień 200 l 70303 111,0 76 1140 61,669 15 10,3 

styczeń 2002 60169 95,0 74 1036 58,078 14 10,9 

luty 2002 55736 88,0 69 1035 53,851 15 11 ,8 

marzec 2002 63969 101 ,0 72 1080 59,231 15 10,7 

kwiecień 2002 28501 45,0 66 990 28,789 15 22,0 

maj 2002 13301 21 ,0 25 350 38,002 14 16,7 

RAZEM 532656 841,0 654 9613,8 55,405 14,7 11,4 
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r--
900,000 

-
750,000 - - f-- r--

r-- -
600,000 1-- - 1--- r--
450,000 - f-- - - - 1-- 1-f-- 1-

300,000 - f-- - f-- - f-- - 1-- 1-

150,000 1- - 1- f-- - f-- - 1-- 1-

0,000 

Wydobycie [tyś. t] Postęp [m] Przodka-zmiany Dniówki przodko'Ne 
Wydajność przodkoVva 

[Vrdn] 

ID ścianaZ-1411/1 520,365 778,0 558 657,2 791,791 

Ie ściana W-1 4509/1 532,656 841,0 654 961,38 554,053 

Rys. 2.13. Porównanie wskaźników technicznych przy eksploatacji ściany Z-1 i W-1 
Fig. 2.13. Comparison ofproduction parameters ofZ-1 and W-1 faces 

14,0 
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10,0 
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0,0 
ObłoZenie przodka [rdrVzm] Pracochłonność frdnlml 

ID ścianaZ-1411/1 11,8 8,4 

Ie ściana W-140911 14,7 11,4 

Rys. 2.14. Porównanie wskaźników technicznych przy eksploatacji ściany Z-1 i W-l 
Fig. 2.14. Comparison o f production parameters o f Z-1 and W -l face s 

l 
l 
l 

Przedstawione w tablicach 2.7 i 2.8 oraz na rysunkach 2.13 i 2.14 dane potwierdzają, że za
stosowanie w chodnikach przyścianowych samodzielnej obudowy kotwowej daje wymierne 
korzyści związane przede wszystkim ze wzrostem wydajności przodkowej przy obniżeniu 
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pracochłonności. Zastosowanie w chodniku przyścianowym samodzielnej obudowy kotwowej 
pozwala na wyeliminowanie, stosowanych przy tradycyjnych obudowach podporowych roz
wiązań, poprawiających stabilność obudowy skrzyżowań ściana-chodnik, polegających na 
zabudowie systemu podciągów podpartych dodatkowo stojakami hydraulicznymi lub ciernymi 
i wprowadzenie w to miejsce sekcji obudowy zmechanizowanej prowadzonych w chodniku za 
napędem przenośnika ścianowego, które to sekcje znacznie lepiej zabezpieczają strop skrzy
żowania ściana-chodnik. Prowadzenie sekcji obudowy zmechanizowanej w chodniku przy
ścianowym ułatwia również przekładkę napędu przenośnika ścianowego. Poza tym, przy obu
dowie kotwowej nie występuje konieczność demontażu łuków ociosowych przed przekładką 
przenośnika ścianowego i ich ponownego zabudowywania za przesuniętą w nowe pole trasą 
przenośnika, jak ma to miejsce przy tradycyjnych obudowach podporowych. 

Dzięki wyprowadzeniu sekcji obudowy zmechanizowanej do chodnika przyścianowego, 

wyeliminowano również konieczność zabudowy końcowego odcinka ściany w obudowie in
dywidualnej, co pozwoliło jednocześnie ograniczyć liczebność brygad ścianowych zatrudnio
nych bezpośrednio przy eksploatacji jak i przy pracach konserwacyjno-naprawczych i tym 
samym wpłynęło na obniżenie jednostkowego kosztu produkcji. 

3. Podsumowanie 

Podsumowując przeprowadzone rozwiązanie należy stwierdzić, że zastosowanie samo
dzielnej obudowy kotwowej pozwala znacznie ograniczyć koszty drążenia wyrobisk koryta
rzowych. W przypadku zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny cena pro
duktu jest na ustabilizowanym poziomie i nie należy się spodziewać znacznych wahań ceno
wych na korzyść producenta. Obniżenie kosztów produkcji jest drogą do poprawy kondycji 
finansowej kopalń. Wprowadzenie samodzielnej obudowy kotwowej może przyczynić się do 
poprawy wyników ekonomicznych kopalń. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że już na 
etapie drążenia wyrobiska, uwzględniając większość czynników mających wpływ na koszt 
drążenia wyrobiska obudowa kotwowa daje oszczędności rzędu 20+25%. Świadczyć o tym 
może realny poziom kosztów, jakie należy ponieść na l mb wyrobiska i tak: koszty materiałów 
l mb wyrobiska wykonanego w obudowie kotwowej wynoszą od 865+945 PLN, natomiast 
koszty materiałów l mb wyrobiska w obudowie podporowej wynoszą 1138+1248 PLN. 

Analizując funkcjonalność wyrobiska chodnikowego w czasie prowadzenia eksploatacji 
ściany wskazano na zalety wyrobiska w obudowie kotwowej. Mimo tego, ze zalet jest dużo, to 
trudno na dzień dzisiejszy wskazać wyrnieme korzyści za wyjątkiem zmniejszenia zatrudnienia 
pracowników na skrzyżowaniu ściana - chodnik. Ograniczenie ilości pracowników w tym 
miejscu ma duży wpływ na bezpieczeństwo, ale równiez przynosi wyrnieme korzyści finan
sowe. Należy podkreślić, ze decydujący wpływ na stały rozwój obudowy kotwowej w kopalni 
"Jankowice" ma stwierdzony wzrost komfortu, a przede wszystkim bezpieczeństwa i higieny 
pracy w poszczególnych fazach procesu technologicznego od drążenia wyrobisk (znacznie 
zmniejszenie masy transportowanych do przodków materiałów wsadowych) poprzez zbrojenie 
wyrobisk w maszyny i urządzenia (korzystny prostokątny lub trapezowy kształt wyrobisk 
znacznie bardziej odpowiadający potrzebom ruchowym), rozruch ścian (wyeliminowanie ko
nieczności demontazu zbędnych elementów obudowy ociosu ścianowego i ich wytransporto
wania ze ściany) do fazy eksploatacji, w której uzyskujemy największe efekty związane ze 
znacznym obniżeniem pracochłonności, przy istotnym wzroście wydajności, dzięki uproszcze-
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niu i ułatwieniu wielu operacji technologicznych w rejonie skrzyżowań ściany z chodnikami 
przyścianowymi. 

Literatura 

[I] Chudek M., 1987: Obudowa wyrobisk górniczych cz. I. Obudowa wyrobisk korytarzowych i ko-
morowych, wyd.2. Katowice, Wyd. Śląsk. 

[2] Ficek J., 2000: Obudowa kotwiowa. Materiały konferencyjne CUPRUM. 
[3] Fi cek J., 2000: Monitoring obudowy kotwiowej. Materiały konferencyjne CUPRUM. 
[4] Głąb L., Ficek J.: Projekt obudowy kotwiowej dla chodnika Z- I w pokładzie 4I III KWK "Janko-

wice". 
[5] Głąb L., Ficek J.: Projekt obudowy kotwiowej dla pochylni Z-2 w pokładzie 4I 1/I KWK "Janko-

wice". 
[6] Kidybiński A., 1982: Podstawy geotechniki kopalnianej. Wydawnictwo Śląsk, Katowice. 
[7] Kleczek Z., I 994: Geomechanika górnicza. Śląskie Wydawnictwo Techniczne. 
(8] Podgórski W., Podgórski K., 1969: Obudowa kotwiowa wyrobisk górniczych. Wydawnictwo 

Śląsk, Katowice. 
[9] Dokumentacje i Projekty techniczne drążenia wyrobisk w KWK "Jankowice". 
[10] Monitoring obudowy kotwiuwej. Materiały konferencyjne. Ustroń i 995 r. 
[11] Możliwości i efekty stosowania obudowy kotwiowej. Seminarium promocyjne GIG Katowice, 

kwiecień 2000 r. 
[12] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. Załącznik nr 3 dotyczący "Zasad 

projektowania, wykonywania oraz kontroli obudowy kotwiowej w zakładach górniczych wydo
bywających węgiel kamienny". 

Metbod of supporting intersections of a mechanised panel with gate 
entries roołbolted during development at "Jankowice" mine 

Abstract 

The paper presents the method of installation the crossing face with a face entries made in 
roof bolting. The solution depends on leading two powered supports in a roadway behind the 
transmission of an armoured face. The result is to eliminate a reinforcement before a face cast 
and the reduction o f running costs. 

Recenzent: dr inż. Jerzy Stasica 
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Systemy wentylacji tuneli 

Słowa kluczowe 

tunele komunikacyjne - przewietrzanie naturalne - przewietrzanie mechaniczne 

Streszczenie 

W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój budownictwa podziemnego, w tym również 
jego integralnej części jakim są tunele komunikacyjne. Każda budowla podziemna, bez 
względu na jej typ i zastosowanie musi być przewietrzana, naturalnie bądź mechanicznie. 

W pracy przedstawiono krótki przegląd systemów wentylacji tuneli, ich charakterystykę 
oraz najważniejsze wady i zalety. Skoncentrowano się na tunelach drogowych, gdyż ze wzglę
du na coraz większy ruch samochodowy powinny pojawić się w naszym kraju, a właściwie 
muszą. 

l. Wstęp 

Tunele drogowe z punktu widzenia wentylacji są definiowane jako zamknięte przestrzenie 
naziemne, podziemne, jak i podwodne, przez które przemieszczają się pojazdy drogowe. Defi
nicja ta nie zawiera tylko budowli wykonywanych jako obiekty tunelowe, lecz także każde 
inne które ograniczają przestrzeń, utrudniając w ten sposób swobodny przepływ powietrza. 

Z powyższej definicji wynika, że szczególnego znaczenia nabiera zagadnienie wentylacji 
tuneli, zwłaszcza tych o większej długości. Wyraźnie obserwowane ostatnio w naszym kraju 
zainteresowanie podziemnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi, powodowane przede 
wszystkim coraz większym obciążeniem miast ruchem samochodowym, skłania do próby pod
jęcia tego tematu. W związku z tym artykuł ma na celu przedstawienie ogólnej charakterystyki 
wentylacji tuneli . 
Wentylacja w obrębie tunelu spełnia następujące zadania: 
- zapewnia w każdym przekroju tunelu wymaganą prędkość przepływu powietrza, 
- nie dopuszcza do przekroczenia dopuszczalnych stężeń gazów szkodliwych (w szczególno-

ści tlenku węgla), 
- zapewniania odpowiednią przejrzystość powietrza (sadza), 
- utrzymuje odpowiednią temperaturę powietrza (ciepło emitowane przez silniki samocho-

dowe, oświetlenie, lub w szczególnych przypadkach przez górotwór), 
- zabezpiecza na wypadek pożaru właściwe warunki na drogach ewakuacyjnych i nie do

puszcza do rozprzestrzeniania się produktów spalania w tunelu [RABT]. 
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Ponadto system wentylacji powinien być możliwie najkorzystniejszym rozwiązaniem z punktu 
widzenia ekonomii, zarówno ze względu na jego budowę, jak i koszty eksploatacyjne, zapew
niając jednocześn ie maksymalne bezpieczeństwo osób korzystających z tunelu. 

Odpowiedni system wentylacji należy okreś l ić na podstawie obliczeń projektowych w ten 
sposób aby przy każdym stanie ruchu drogowego, nie występowały oddziaływan ia zagrażające 

zdrowiu jego uczestników, a także by spełn ione były okreś l one wymagania komfortu dobrej 
widoczności i niskiego poziomu zapachów w obrębie tunelu. 

Wentylacja tuneli drogowych może być wykonana w szczególności jako naturalna lub me
chaniczna. 

2. Wentylacja naturalna tuneli 

Wentylacja naturalna nie wymaga technicznych urządzeń do wywołania przepływu powie
trza. Stosowana jest na ogół w tunelach górskich oraz w tunelach miejskich o nieznacznej 
długości (zazwyczaj posiadających oba wloty tak usytuowane, że są one wystawione na swo
bodne działanie wiatru). Ruch powietrza powstaje na skutek "tłokowego" oddziaływania prze
jeżdżających pojazdów w obrębie tuneiu oraz istnienia różnicy ciśnień w tuneiu wywołanej: 

różnymi wysokościami topograficznymi obu wlotów tunelu, 
- różnym poziomem nasłoneczn ienia wlotów tunelu, 
- innymi zjawiskami meteorologicznymi. 
Najważniejsze z tych czynników to działanie wiatru, różnice ciśnień przy wlotach tunelu oraz 
różnica temperatur wewnątrz i na zewnątrz tunelu. 

Działanie wiatru i powstały na skutek tego ruch powietrza w tunelu zależy od ukształtowa
nia powierzchni terenu w sąs iedztwie wlotów, zgodności trasy tunelu z kierunkiem działania 
najczęściej zdarzających s ię wiatrów oraz od stopnia zasłonięc ia wlotów tunelu. 

Są to czynniki trudno uchwytne i mogą być określone tylko w drodze obserwacji, nie 
można więc traktować ich jako wartość stałą. Najczęściej dla uzyskania większej pewności 
przy projektowaniu wentylacji przyjmuje się, że istnieje pogoda bezwietrzna a różnica ciśnień 
wywołana jest tylko różnym wzniesieniem wlotów tunelu nad poziomem morza, lub też 
uwzględnienia się j edynie niekorzystne warunki atmosferyczne. 

Ponadto żaden z wymienionych wyżej czynników nie może być brany pod uwagę w przy
padku wentylacji awaryjnej. 

Przepływ powietrza w wentylacji naturalnej może być prowadzony w następujący sposób: 
pomiędzy wlotem i wylotem tunelu, 

- z wlotu tunelu do szybu wentylacyjnego, 
- z szybu wentylacyjnego do wylotu tunelu [Bickel i in. 1996]. 

Sposób organizacji przepływu powietrza pomiędzy wlotem i wylotem tunelu, przy jedno
kierunkowym ruchu samochodowym zapewnia stały, korzystny przepływ powietrza. Jak poka
zuje rysunek 2.1 prędkość przepływającego powietrza jest stała a ilość zanieczyszczeń w obrę
bie tunelu rośn ie liniowo osiągając swoje maksimum koncentracji przy wylocie. W przypadku 
niekorzystnych warunków meteorologicznych (np. przeciwny do ruchu pojazdów kierunek 
wiatru) prędkość przepływu powietrza w tunelu maleje, natomiast rośnie koncentracja zanie
czyszczeń, co pokazano na rysunku 2.1 linią przerywaną. Jeżeli w tunelu odbywa się ruch 
dwukierunkowy następuje redukcja il ości przepływającego powietrza, wskutek znoszenia s ię 
wpływu "tłokowego" oddziaływania pojazdów przejeżdżających w przeciwnych kierunkach. 
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Rys. 2.1. System wentylacji naturalnej 
Fig. 2. 1. Natura! ventilation system 

Naturalna wentylacja z szybem umieszczonym pośrodku (rysunek 2.2) jest najlepszym 
rozwiązaniem dla ruchu dwukierunkowego. Na przepływ powietrza przez tunel z szybem 
wentylacyjnym mają wpływ również warunki meteorologiczne. "Efekt kominowy" szybu uza
leżniony jest od różnicy temperatur powietrza w tunelu oraz na wylocie szybu, temperatury 
skał, kierunku i szybkości wiatru oraz wysokości szybu. Zastosowanie więcej niż jednego 
szybu niesie ze sobą pewne ryzyko, ponieważ część zanieczyszczonego powietrza może zostać 
uwięziona w martwej, niewentylowanej strefie pomiędzy szybami, wywołując wysoką kon
centrację zanieczyszczeń. Pomiędzy szybami może się utworzyć także wewnętrzny ruch po
wietrza zakłócający przebieg ogólnej wentylacji [Bickel i in. 1996]. 

W przypadku niekorzystnych warunków meteorologicznych (np. nagła zmiana kierunku 
wiatru) lub eksploatacyjnych (intensywne natężenie ruchu drogowego, częste "korki" w obrę
bie tunelu, przeważający ruch drogowy w jedną stronę przy tunelu dwukierunkowym) wenty
lacja naturalna może okazać s i ę niewystarczająca. Należy uwzględnić wtedy zastosowanie 
pomocniczej wentylacji mechanicznej przy pomocy wentylatorów. 
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Rys. 2.2. System wentylacji naturalnej z szybem 
Fig. 2.2. Natura! ventilation system with a shaft 

Oddzielną sytuację może stanowić ewentualny pożar w obrębie tunelu, gdzie stosuje się 
wentylatory w celu usunięcia dymu i gazów pożarowych poza tunel. 

3. Wentylacja mechaniczna tuneli 

Stosowaną wentylację mechaniczną tuneli można podzielić na: 
- wzdłużną, 

- poprzeczną, 

- mieszaną [Dz. U. 63/2000]. 

3.1. Wentylacja wzdłużna 

Przy wentylacji wzdłużnej ruch potrzebny do uzyskania niezbędnej wymiany powietrza od
bywa się wzdłuż tunelu, całym jego przekrojem poprzecznym. Przepływający strumień powie
trza wzdłuż tunelu wywołany jest przez nakładanie się efektu tłoka wywołanego przez przejeż
dżające pojazdy, uwarunkowanych meteoralogicznie różnic ciśnienia na wlotach, prędkości 
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wiatru i działania wentylatorów. Poruszające się w tunelu pojazdy wywołują dodatkowe prądy 
powietrza, które wspomagają działanie wentylacji wzdłużnej, dlatego też system ten specjalnie 
nadaje się dla tuneli o ruchu jednokierunkowym. 

W początkowym okresie budowy tuneli samochodowych próbowano stosować znane wte
dy z praktyki długich tuneli kolejowych sposoby wentylacji wzdłużnej. Wentylatory umiesz
czone przy wlotach do tunelu tłoczyły lub zasysały powietrze w taki sposób, aby ruch jego 
odbywał się wzdłuż całego tunelu od jednego wlotu do drugiego, bez zmiany kierunku 
(rysunek 3.1). Prędkość powietrzajest stała w obrębie tunelu, natomiast poziom stężenia zanie
czyszczeń rośnie od poziomu, jaki panuje w powietrzu przy wlocie tunelu do maksymalnej 
wartości, którą osiąga przy wylocie z tunelu. Złe warunki atmosferyczne redukują efektywność 
tego systemu, tzn. maleje prędkość przepływu powietrza w tunelu, natomiast rośnie koncentra
cja zanieczyszczeń, co zaznaczone jest na rysunku 3 .l linią przerywaną. Koncentracja zanie
czyszczeń wzrasta, gdy ilość świeżego powietrza maleje, lub rośnie długość tunelu [Bickel i in. 
1996] . 

.:: 
STAN OPTYMAL IłY __________________________ ......_.. ___ _ 

---------- --------------------------

DlUGOfCTUtiELU L [m ] 

DlUGOłCTUIIELU l [m ) 

Rys. 3.1. System wentylacji wzdłużnej z wentylatorem umieszczonym na wlocie tunelu 
Fig. 3.1. Longitudinal ventilation system with a fan located at the entrance oftunnel 
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Wentylację tego rodzaju stosowano przede \i\-szystkim w tunelach górskich, gdzie zwykle 
nie można było budować dodatkowych szybów wentylacyjnych. Aby wentylator znajdujący 
się przy którymś z wlotów nie zasysał lub nie tłoczył powietrza wprost z przestrzeni z zew
nątrz tunelu, stosowano przesłony wlotów (kurtyny). 

Zamiast kurtyn stosowano również inne urządzenia specjalne, np. często stosowano w al
pejskich tunelach system dyszy Saccardo (rysunek 3.2), polegający na zastosowaniu dyszy kie
runkowych do wtłaczania lub zasysania powietrza w żądanym kierunku wzdłuż tunelu. Przy 
tym systemie wentylator umieszczony obok wlotu zasysa powietrze spoza tunelu i tłoczy je do 
komory obejmującej w kształcie pierścienia wlot tunelu dyszami skierowanymi wzdłuż tunelu 
[Stomatello 1970]. 

il?v b 

Rys. 3.2. System dyszy Saccardo 
Fig. 3.2. Saccardo nozzle 

Słup powietrza jest w ten sposób wprawiany w ruch wzdłuż tunelu, a jednocześn ie do tu
nelu dopływa świeże powietrze. Wielkość tego wywołanego przepływu zależnajest od prędko
ści wypływu z dyszy i kątajej wlotu. 

Obecnie stosuje się systemy wentylacji wzdłużnej, gdzie przepływ powietrza wywołany 
jestjednym z dwóch poniżej wymienionych sposobów: 

3.1.1. Wentylacja wzdłużna z odsysaniem środkowym 

Przy tym rodzaju wentylacji wzdłużnej za pomocą odsysania w środku tunelu (rysunek 3.3) 
wytwarzane są dwa strumienie wzdłużne od jego wlotów do miejsca odsysania. Nie zachodzi 
konieczność budowy specjalnych kanałów wentylacyjnych, podobnie jak przy wentylacji natu
ralnej oraz nie trzeba w tym celu zwiększać wymiarów przekroju poprzecznego tunelu. Nadaje 
s i ę ona przede wszystkim do tuneli z ruchem dwukierunkowym, jeżeli odsysanie powietrza 
w tunelu jest konieczne zwłaszcza w celu ochrony przed nadmiernym stężeniem substancji 
szkodliwych. 
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Maksymalna koncentracja zanieczyszczeń występuje w pobliżu szybu wentylacyjnego. 
W przypadku niekorzystnych warunków meteorologicznych lub niezrównoważonego 

strumienia ruchu drogowego w obu kierunkach następuje zaburzenie równomiemego rozkładu 
prędkości powietrza i koncentracji zanieczyszczeń w obrębie tunelu - co zaznaczone jest na 
rysunku 3.3 linią przerywaną. 

otUGO!CTUNELU L [m l 

otli30!CTUtiELU L [m l 

Rys. 3.3. System wentylacji wzdłużnej z szybem wentylacyjnym 
Fig. 3.3. Longitudinal ventilation system with a ventilation shaft 

W alternatywnych rozwiązaniach można stosować dwa szyby umieszczone w pobliżu 
środka tunelu -jeden z szybów jest szybem wdechowym, a drugi wydechowym (rysunek 3.4). 
Taka ich wzajemna konfiguracja powoduje zmniejszenie koncentracji stężenia zanieczyszczeń 
w drugiej połowie tunelu, ponieważ następuje wymiana części powietrza w obrębie tunelu 
z czystym, zewnętrznym powietrzem przez szyb wdechowy [Bickel i in. 1996]. 
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Rys. 3.4. System wentylacji wzdłużnej z dwoma szybami 
Fig. 3.4. Longitudinal ventilation system with two shafts 

D 

Niekorzystny kierunek wiatru może być jednak powodem zwiększenia koncentracji zanie
czyszczeń w drugiej połowie tunelu, oraz powstawania efektu cyrkulacji powietrza pomiędzy 
obydwoma szybami (rysunek 3.4, linia przerywana). Prędkość ruchu powietrza niezbędna ze 
względu na konieczność wymiany powietrza wzrasta w miarę zwiększania się długości tunelu, 
co powoduje, że w ruchu samochodowym odczuwa się wyraźnie niekorzystne zjawisko zmien
ności oporów powietrza podczas przejazdu przez tunel. Początkowo aż do połowy długości 
tunelu ruch powietrza wzmaga siłę pociągową silnika, od środka tunelu odczuwa się nieko
rzystnie wyraźny opór powietrza. 

Ponadto system ten nie sprawdza się również podczas pożaru, ponieważ w jego przypadku 
dym zapełni cały odcinek tunelu przyległy do miejsca pożaru. Nie można zwiększyć intensyw
ności przewietrzania, aby nie wspomóc ognia i nie ułatwić mu przerzucenia się na inne samo
chody znajdujące się w tunelu. Zatrzymanie zaś działania wentylatora może doprowadzić do 
katastrofalnego zwiększenia się koncentracji spalin i dymu. 
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3.1.2. Wentylacja wzdłużna z wentylatorami strumieniowymi 

Przepływ wzdłużny powietrza wytwarzany jest przez wentylatory strumieniowe (rysunek 
3.5), montowane na ogół przy stropie tunelu. 

STAll OPTYIMl tN 

D!.UGOSCTUUElU l [m l 

D!.UGOśCTUUElU l [m l 

Rys. 3.5. System wentylacji wzdłużnej z wentylatorami wewnętrznymi- strumieniowymi 
Fig. 3.5. System of longitudinal ventilation with inside-jet fans 

System ten eliminuje potrzebę budowy specjalnych pomieszczeń dla wentylatorów, ale 
wymaga większego prześwitu w obrębie tunelu. 

Ten rodzaj wentylacji jest stosowany w krótkich tunelach z ruchem dwukierunkowym i tu
nelach z ruchemjednokierunkowym o dowolnej długości. 

Wentylacja przy pomocy wentylatorów strumieniowych jest stosowana w większości tuneli 
miejskich, ze względu na dużą różnicę w ruchu samochodowym na przestrzeni doby. W nocy, 
kiedy ruch jest ograniczony w zupełności wystarcza wentylacja naturalna, więc wentylatory są 
wyłączone. Natomiast w czasie silnego nasilenia ruchu, kiedy stężenie substancji szkodliwych 
zwiększa się, są one załączane automatycznie, powodując zwiększony przepływ powietrza i in
tensywniejszą jego wymianę. Regulacja wentylacji odbywa się poprzez zmianę ilości pracu
jących wentylatorów. Najczęściej są umieszczane w grupach po dwa lub więcej, w odstępach 
uzależnionych od ich spiętrzenia. 
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Stężenie zanieczyszczeń pomiędzy obydwoma wlotami zwiększa się prawie liniowo w kie
runku wzdłużnego przepływu od wartości w powietrzu otwartym (wlot tunelu) do wartości 
maksymalnej przy wylocie z tunelu. Pojazd przy tym systemie wentylacji porusza się wraz 
z otaczającym go powietrzem zanieczyszczonym, w otoczeniu wydzielonych spalin. 

Wraz ze wzrostem długośc i tunelu pojawia się problem nadmiernej prędkości powietrza 
w jego obrębie. Jeżeli wylot tunelu znajduje się w okolicy wymagającej szczególnej ochrony 
powietrza atmosferycznego, wówczas konieczny jest skomplikowany system oczyszczania. 

3.2. Wentylacja poprzeczna 

Wentylacja mechaniczna poprzecznajest stosowana przy przewietrzaniu długich tuneli, tzn. 
tuneli których długość przekracza l 000 m. System ten jest najkosztowniejszy z omawianych, 
ale także najbezpieczniejszy, pozwalający na pełną kontrolę ilości, jak i jakości doprowadza
nego powietrza. Ekonomicznie opłacalne przypadki zastosowania wentylacji poprzecznej to 
długie tunele z intensywnym ruchem drogowym, w których - ze względu na technologię bu
dowy- do dyspozycji jest kołowy przekrój tunelu i gdzie ze względów ochrony przed emisją, 
zanieczyszczone powietrze z tunelu nie może wydostawać się przez wyloty na zewnątrz 
[RAJ3T]. 

Przy wentylacji poprzecznej konieczne jest istnienie, obok tunelu zawierającego jezdnię -
dwóch równoległych osobnych kanałów wentylacyjnych - jednego dla powietrza czystego, 
drugiego dla powietrza zużytego. Wymiana powietrza odbywa się w kierunku poprzecznym do 
tunelu, na całej jego długości, w wyniku różnicy ciśnień w kanałach wentylacyjnych przez 
otwory umieszczone w nich (rysunek 3.6). Przy pomocy tego systemu można wytworzyć stały 
rozkład ciśnienia wewnątrz tunelu (z wyjątkiem efektu wywołanego "tłokowym" oddziaływa
niem przejeżdżających pojazdów, który pomaga w zmniejszeniu stężenia zanieczyszczeń -
rysunek 3.6, linia przerywana). Różnica ciśnień pomiędzy kanałami i tunelem powinna być tak 
dobrana, aby wymusić prawidłowy obieg powietrza przy wszystkich możliwych warunkach 
wentylacyjnych. Przepływ powietrza może odbywać się jedno lub dwustronnie w zależności od 
średnicy tunelu i liczby pasów ruchu. Poprzeczny ruch powietrza może s ię odbywać w dwóch 
kierunkach: z dołu do góry lub z góry w dół. Naturalny kierunek to ruch z dołu ku górze ze 
względu na różnicę ciśnień i ogrzewania się powietrza gazami spalinowymi. Mając na wzglę
dzie niskie położenie, tuż nad jezdnią, rur wydechowych u większości pojazdów, trzeba liczyć 
się z tym, że unoszące się do góry spaliny spowodują maksymalne zanieczyszczenie powietrza 
na wysokości l +2 m, a więc na wysokości okien pojazdów, co jest zjawiskiem niekorzystnym. 
W tym przypadku bardziej korzystny byłby ruch powietrza z góry ku dołowi, gdyż wówczas 
spaliny byłyby natychmiast po wydzieleniu zasysane do kanału wraz z zanieczyszczonym 
powietrzem. Zmiana kierunku przepływu powietrza wymagałaby jednak większej różnicy 

ciśnień, czyli dużego wzrostu nadciśnienia i znacznego obniżenia podciśnienia w odpowied
nich kanałach wentylacyjnych. Jest to ściśle związane ze wzrostem zapotrzebowania energe
tycznego systemu, a zatem ze znacznym wzrostem kosztów eksploatacyjnych. Taki system jest 
stosowany rzadko, w wyjątkowych przypadkach. 
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Rys. 3.6. System wentylacji poprzecznej 
Fig. 3.6. Transverse ventilation system 

Poprzeczny system wentylacji ma następujące zalety: 
- jednoczesną i równomierną wymianę powietrza na całej długości tunelu, 
- możliwość zwiększenia objętości dopływającego powietrza na odcinkach pracujących 

w warunkach niekorzystnych (np. przy dużych nachyleniach odcinków tunelu), 
- minimalną prędkość przepływu powietrza w tunelu (brak przeciągów), 
- stosunkowo dużą niewrażliwość na wiry i prądy powietrza powstałe wskutek ruchu pojaz-

dów oraz parcia wiatru na płaszczyznę wlotu, 
- łatwość lokalizacji i zwalczania ewentualnych pożarów w tunelu, 
- jednakowąjakość powietrza na całej długości tunelu. 

Ciśnienie powietrza w kanale tłoczącym spada w miarę odległości od wlotu. Aby zapewnić 

równomierny dopływ powietrza wzdłuż całej długości tune lu, należy w miarę odległości od 
wlotu zmniejszyć rozstaw otworów lub zwiększać powierzchnie przekroju [Bartoszewski i Lessaer 
1971]. 

W przypadku trudnych warunków geotechnicznych, np. silnego zawodnienia górotworu, 
posadawia się tunel jak najpłycej i rozbudowuje kanały wentylacyjne w kierunku poprzecz-
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nym. Jeśli natomiast terenjest ograniczony gęstą zabudową, np.: wąskimi ulicami, tunel buduje 
się jako obiekt piętrowy i rozmieszcza kanały wentylacyjne oraz pasy ruchu na kilku pozio
mach. Kanały wentylacyjne posiadają nieraz znaczne wymiary przekroju poprzecznego, bu
dowa ich poważnie podwyższa koszty robót tunelowych - ich przekroje poprzeczne mogą sta
nowić do 50+60% powierzchni użytkowej części przejazdowej [Glinicki 1986]. 

3.3. Wentylacja mieszana 

Wentylacja mieszana jest rozwiązaniem kompromisowym, bardziej skuteczna niż wzdłużna 
i tańsza niż poprzeczna. W tym systemie buduje się jeden kanał wentylacyjny wzdłuż budowli 
podziemnej przeznaczony do doprowadzania świeżego powietrza lub odprowadzania zanie
czyszczonego. Rolę drugiego kanału spełnia w tym przypadku cały przekrój tunelu. 

W przypadku dostarczania świeżego powietrza kanałem jest ono równomiernie rozprowa
dzane wzdłuż tunelu przez odpowiednio rozmieszczone otwory nawiewne, powietrze zanie
czyszczone przepływa przez całą jego długość i wędruje wraz z poj azdami, podobnie jak 
w systemie wentylacji podłużnej (rysunek 3.7). Rozkład koncentracji zanieczyszczeń i prędko
ści przepływu powietrza w tunelu uzależnione jest od tego, czy w tunelu odbywa się ruch 
jedno- lub dwukierunkowy. 
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Rys. 3.7. System wentylacji mieszanej nawiewnej 
Fig. 3.7. Semitransverse ventilation system with supply duet 

Innym sposobem jest zastosowanie wentylacji mieszanej wywiewnej, gdzie zanieczysz
czone powietrze, odprowadzane kanałem, jest przechwytywane otworami wyciągowymi pra-

126 



School ofUnderground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2004 

wie natychmiast w miejscu wydzielających się spalin, a powietrze świeże przepływa wzdłuż 
tunelu, co z reguły gwarantuje jego równomierny przepływ (rysunek 3.8). 
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Rys. 3.8. System wentylacji mieszanej wywiewnej 
Fig. 3.8. Semitransverse ventilation system with exhaust duet 

Wprowadzenie dodatkowego pasa ruchu do tunelu z ruchem jednokierunkowym lub nieko
rzystnych warunków meteorologicznych powoduje zaburzenia w wentylacji mieszanej. Przy 
zastosowaniu wentylacji wywiewnej największa koncentracja zanieczyszczeń znajduje się przy 
wylocie z tunelu [Bickel i in. 1996]. 

Stosuje się również kombinacje systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej (rysunek 3.9). 
System ten jest korzystny tylko dla tunelu z ruchem jednokierunkowym, gdzie powietrze wtła
czane razem ze strumieniem ruchu drogowego ("tłokowe" oddziaływanie przejeżdżających 
pojazdów) jest usuwane w pierwszej części tunelu, natomiast powietrze dostarczane przez 
przewody doprowadzające jest usuwane przez wylot z tunelu w drugiej jego części. 
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DŁUGOŚĆ TUNELU L [m] 

Rys. 3.9. System wentylacji mieszanej nawiewno- wywiewnej 
Fig. 3.9. Semitransverse ventilation system with supply and exhaust duet 

System wentylacji mieszanej jest wrażliwy na wprowadzenie ruchu dwukierunkowego. Je
żeli założymy ruch dwukierunkowy, działanie "tłokowe" przejeżdżających pojazdów będzie 
się redukowało, co powoduje, że w środkowej części tunelu będzie występowała strefa o pra
wie zerowej prędkości powietrza, która również odpowiada miejscu największej koncentracji 
zanieczyszczeń - zaznaczono to linią przerywaną na poszczególnych rysunkach. Przy ruchu 
jednokierunkowym maksymalna koncentracja występuje w jego części wylotowej. 

System wentylacji mieszanej jest elastyczny i łatwo można przystosować go do średnich 
kosztów zarówno inwestycyjnych, jak i eksploatacyjnych. 

Ponadto zapewnia bezpieczeństwo w przypadku ewentualnego pożaru w obrębie tunelu -
można zamknąć kanały usytuowane w bezpośredniej bliskości miejsca zagrożonego, tak aby 
nie dostarczać świeżego powietrza do miejsca pożaru, a w innych lokalizacjach zwiększyć 
intensywność przewietrzania dla rozrzedzenia dymu. System ten w czasie pożaru daje nam 
także inną możliwość. W razie niebezpieczeństwa można odwrócić kierunek powietrza, dzięki 
czemu dymy, jak i niebezpieczne gazy toksyczne będą zasysane do kanałów wentylacyjnych 
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umieszczonych na poziomie spągu, dzięki czemu nie będą się rozprzestrzeniały w tunelu, 
a świeże powietrze będzie dostarczane z zewnątrz [Gałczyński 2001]. 

4. Podsumowanie 

W artykule przedstawiono najczęściej stosowane metody wentylacji tuneli. Przy ocenie 
stanu wentylacji wskazano na zagrożenia jakie mogą występować przy niekorzystnych warun
kach meteorologicznych lub wystąpienia pożaru. Wskazano również na koszty eksploatacyjne 
ocenianych wariantów. 

Przy wyborze systemu przewietrzania należy zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania 
naturalnej wentylacji wzdłuż tunelu wywołanej tłokowym oddziaływaniem przejeżdżających 
pojazdów. 

Należy jednak nadmienić, że parametry przyjętego systemu wentylacji zależą od wielu 
czynników. Dlatego też przy projektowaniu wentylacji długich tuneli korzystne jest przepro
wadzenie badań na modelu fizycznym bądź przeprowadzenie symulacji komputerowych. 
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Tunnel ventilation systems 

Abstract 

In recent years there has been intensive development in underground construction, inclu
ding its integral part - communication tunnels. Each underground construction, regardless its 
type and application must be ventilated either naturaBy and mechanically. 

This article presents a short review of tunnel ventilation systems, their characteristics and, 
what is most important, their advantages and disadvantages . Priority was given to roadway 
tunnels as they should and even have to be constructed due to more and more traffic. 

Recenzent: dr hab. inż. Marian Branny 
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Ekonomiczne korzyści wspomagania tamy podsadzkowej rozporami 
hydraulicznymi, zintegrowanymi z obudową ścianową 

Słowa kluczowe 

tama podsadzkowa - wspomaganie hydrauliczne - odzysk drewna 

Streszczenie 

Z uwagi na szeroką mechanizację robót, zdalne sterowanie sektorami urządzeń, małe straty 
złoża - ścianowy system eksploatacji, jako najbardziej wydajny, pozostanie dominującym w krajo
wym górnictwie węgla kamiennego w perspektywie następnych dziesięcioleci. Jego odmiana 
podsadzkowa, wydatnie ogranicząjąca poekspoloatacyjne ruchy górotworu oraz osiadanie 
powierzchni nadległego terenu, stąd zbieżna z tendencjami ochrony środowiska, wymaga jed
nak większych nakładów, w porównaniu z systemem zawałowym. 

W artykule wskazano sposób zabudowy tamy podsadzkowej z udziałem powtarzalnych czło
nów hydraulicznych, zintegrowanych z sekcjami seryjnej obudowy ścianowej. Modyfikacja ta 
pozwala istotnie ograniczyć zużycia drewna konstrukcyjnego w tamie podsadzkowej, a także 
zmniejszyć towarzyszące koszty robocizny. Przedstawiono również wycenę oszczędności z tego 
tytułu w ujęciu ilościowym. 

l. Wprowadzenie 

W obrębie obszarów górniczych Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej oraz Rybnickiego Okręgu 
Węglowego udostępnione zasoby węgla kamiennego kwalifikowane do eksploatacji z zawałem 
stropu - z czasem wyczerpują się. Zaś w mniejszym stopniu naruszone pozostają te partie 
złoża, których wybieranie - z uwagi na ostre rygory ochrony obiektów powierzchniowych -
możliwe jest wyłącznie z zastosowaniem mało ściśliwej podsadzki. W skali krajowego gór
nictwa mniej niż 20% wydobycia węgla kamiennego pochodzi aktualnie z eksploatacji pod
sadzkowej. 

W obecnych uwarunkowaniach gospodarczych oraz ochrony środowiska, szanse przetrwania 
poszczególnych zakładów górniczych wiążą się ściśle z potencjałem ich przystosowania, w tym 
także - z perspektywą zwiększeniem udziału podsadzki, wypełniającej zroby w ślad za wybra
niem kopaliny, i to z możliwym do zaakceptowania wynikiem finansowym. 

Jak zatem poprawiać konkurencyjność systemu eksploatacji z podsadzką w stosunku do 
eksploatacji zawałowej - licząc się z często niezależnymi, stałymi pozycjami kosztów podsa
dzania oraz specjalistycznego uzbrojenia maszynowego wyrobiska ścianowego? Rezerw moż
na szukać m.in. w obniżce zużycia drewna konstrukcyjnego tamy podsadzkowej. Jest to realne 
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pod warunkiem tymczasowego wsparcia czoła otamowania na całej jego długości, z wyko
rzystaniem dodatkowych elementów powtarzalnych, demontowalnych i zespolonych z seryjnym 
zestawem obudowy ścianowej - do chwili rozpoczęcia zabudowy kolejnego ciągu tamy pod
sadzkowej. 

Pierwsze, ograniczone zastosowania w tym zakresie pojawiły się w latach sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku i polegały na zastępowaniu określonej ilości drewnianych stojaków tamy 
podsadzkowej - indywidualnymi, zakładkowymi stojakami stalowymi (profil MD16 lub 
MD18), rozpieranymi przy pomocy zamka ciernego [Norma BN-68/0442-01]. Z uwagi na 
szereg utrudnień związanych z montażem i demontażem w przestrzeni wyrobiska ścianowego 
z obudową zmechanizowaną - rozwiązanie to nie zyskało jednak szerszego uznania praktyki. 
Natomiast jego udoskonalenie poprzez mechanizację, polegające na pełnym zintegrowaniu par 
stojaków z co drugą sekcją obudowy ścianowej, z własnym mechanizmem przemieszczania 
oraz hydraulicznym zasilaniem rozparcia- zasługuje na uwagę. 

Rachunek korzyści wynikających z dozbrojenia obudowy ścianowej w ruchome zestawy 
wspomagania tamy podsadzkowej - z tytułu odzysku części drewna konstrukcyjnego z tamy 
podsadzkowej oraz towarzyszącej obniżki nakładów na robociznę, przedstawiono w rozdz.3 . 

2. Kryteria techniczne i technologiczne 

Rys. 2.1. Schemat powtarzalnego członu tamy podsadzkowej 
Fig. 2.1. The scheme o f a fillign dam repeatable unit 

Koncepcja rozwiązania zakłada dodatkowe wyposażenie ciągu obudowy ścianowej, fa
brycznie dostosowanej dla systemu podsadzkowego (np. FAZOS-19/36-PpB) w powtarzalne 
człony tamy podsadzkowej (rys. 2.1), w konstrukcji których wyróżnia się : 

132 



School ofUnderground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2004 

- parę teleskopowych stojaków, rozpieranych hydraulicznie, każdy z dwoma siłownikami 
(siłownik stropowy i sągowy), skierowanymi przeciwbieżnie; 

- stalowych poprzecznic, spajających sztywno oba ww. stojaki, najlepiej - ze skokową regu
lacją wysokości złącza; 

- osprzętu zawiesia oraz mechanizmu ruchu poziomego (w kierunku czoła frontu eksploata
cji); 

- uchwytów dla podtrzymywania drewnianych rygli poziomych tamy podsadzkowej . 
Zespolenie powtarzalnego członu tamy z macierzystą sekcją obudowy ścianowej oraz z jej 

systemem zasilania polega na: 
- łańcuchowym, wiotkim podwieszeniu do czterokołowego, nośnego wózka jezdnego, prze

mieszczającego się liniowo po dwuteowej szynie, przytwierdzonej górą do stropnicy tylnej 
danej sekcji obudowy- wzdłużjej osi symetrii; 

- zabudowie mechanizmu napędowego, spinającego odrębnym łańcuchem dolną i górną 
belkę międzystojakową - z owinięciem obrotowego bloku zwrotnego, zaciąganego w kierunku 
postępu przodka przy pomocy siłownika hydraulicznego; 

- doprowadzeniu wysokociśnieniowych węży do ww. urządzeń hydraulicznych - za pośred
nictwem armatury rozrządu i sterowania. 

Rys.2.2. Schemat konstrukcyjny tamy podsadzkowej, wspomaganej członami hydraulicznymi, 
zintegrowanymi z obudową zmechanizowaną 

Fig. 2.2. The constuctional scheme of a filling dam assisted by hydraulic cockermeg integrated 
with a mechanized wall support 

Technologia cyklu roboczego z zastosowaniem drewnianej tamy podsadzkowej wspoma
ganej rozporami hydraulicznymi, zintegrowanymi ze zmechanizowaną obudową ścianową -
zakłada chronologicznie, że: 
- w stadium początkowym kompletny ciąg tamy zajmuje pozycję wyjściową pod osłoną 

tylnych tarcz stropnicowych obudowy ścianowej - z udziałem hydraulicznych stojaków 
wspomagających, rozpartych w pobliżu nasady tych stropnic (rys. 2.2); strefa zabezpiecze
nia stropu sięga przykładowo odległości 2,40 m; 
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- równocześnie z pierwszym skrawem kombajnu na głębokość np. 0,8 m uruchamia się i kon
tynuuje proces podsadzania wygrodzonej przestrzeni poekspoloatacyjnej; 
w trakcie drugiego skrawu kombajnu (przykładowo - o kolejne 0,8 m) i towarzyszącym mu 
zmianom położenia elementów obudowy - jednak bez zmian w układzie otamowania -
kończy się proces podsadzania wygrodzonej przestrzeni poekspoloatacyjnej; 

- podczas ostatniego zabioru w cyklu na głębokość analogicznąjak w przypadku pierwszego 
i drugiego skrawu - sukcesywnie zamyka się krok obudowy, łącznie ze zwolnieniem roz
parcia i przemieszczeniem hydraulicznych segmentów wspierających na nową linię tamo
wania, wygradzającą kolejną przestrzeń podsadzania; faza ta obejmuje również odzysk 
drewnianego oryglowania orazjego wtórny montaż w układ nowej tamy. 

3. Szacowanie nakładów materiałowych i osobowych związanych z zabudową tamy pod
sadzkowej, wspomaganej segmentami ruchomymi - w nawiązaniu do kosztów jej 
rozwiązania typowego 

Dla potrzeb porównania - poniżej rozpatrzono zakres ilościowy zużycia drewna oraz robo
cizny, niezbędny dla zabudowy czołowej tamy podsadzkowej, wspartej: 
- na parach hydraulicznych rozpór powtarzalnych, zintegrowanych z obudową zmechani

zowaną, uzupełnionych stojakami drewnianymi; 
- wyłącznie na stojakach drewnianych, zgodnie z typową technologią tamowania. 

W szacunkach wykorzystano dane liczbowe, zaczerpnięte z doświadczeń praktyki oraz 
kryteria normowe i modułowość urządzeń, kształtujące wielkość otwarcia przestrzeni podsa
dzania. 

3.1. Założenia wyjściowe oraz dane do kalkulacji 

W rachunku nie uwzględniono nakłaąów materiałowych, obejmujących wykładkę stropu 
oraz opinkę czoła tamy - wychodząc z założenia, iż w obu, rozpatrywanych przypadkach są 
one zbliżone, co przy porównywaniu upoważnia do ich pominięcia. Analogicznie, zaniechano 
analizy kosztów związanych z dostawą drewna w rejon frontu eksploatacyjnego oraz z jego 
dystrybucją w obrębie wyrobiska ścianowego uznając, że są one podobne. 

Do obliczeń zapotrzebowani<! na drewno wprowadzono natomiast współczynnik korek
cyjny R, uwzględniający zwyżkę zużycia materiału z tytułu zabudowy dodatkowych podcią
gów, przypór, kasztów itp. wzmocnień, stosowanych lokalnie w miejscach zaburzeń tektonicz
nych i obwałów, w pobliżu skrzyżowań z chodnikami, a także straty towarzyszące obróbce. 

3.1.1 Obmiar drewna 

Stropnice 
r1 -promień stropnicy: 0,045-:-0,055 m, średnio- 0,050 m; 
11 - długość stropnicy: 6,0 m; 
x1 - faktyczna ilość stropnic w analizowanym odcinku: l; 
p1 - przelicznik na jedną sekcję obudowy: 4; 
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S t oj ak i (rozparte miedzy stropem i spągiem) 
r2 - promień stojaków: 0,0607 0,070 m, średnio - 0,065 m; 
12 - długość stojaków: 3.0 m; 
x2 - ilość stojaków przypadających na człon powtarzalny: 2; 

Rygle pionowe 
r3 - promień rygli pionowych: 0,060-70,070 m, średnio- 0,065 m; 
13 - długość rygli pionowych: 2,5 m; 
x3 - ilość rygli pionowych, przypadających na sekcję obudowy zmechanizowanej z członem 

powtarzalnym: 4; 

Rygle poziome 
r4 - promień rygli poziomych: 0,060-70,070 m, średnio- 0,065 m; 
14 - długość rygli poziomych: 2,9 m; 
x4 - ilość rygli poziomych, przypadających na sekcję obudowy zmechanizowanej z członem 

powtarzalnym: 2. 

3.1.2 Pozycje kalkulacji robocizny, wg stawek uśrednionych 

A- sztygar górniczy (inspektor dołowy); 
B - mierniczy dołowy; 
C - podsadzkarz- cieśla kopalniany. 

3.1.3 Założone parametry geometryczne wyrobiska ścianowego 

L - długość ściany: 200 m; 
W- wysokość ściany (wysokość wybieranej warstwy pokładu): 3,1 m; 
P - podziałka obudowy: l ,5 . 

3.2. Kalkulacja kosztów zabudowy drewna w tamie podsadzkowej, wspomaganej członami 
hydraulicznymi 

Biorąc pod uwagę ww. założenia i dane oraz schemat przedstawiony na rys . 2.2 określono 
początkowe zapotrzebowanie na drewno konstrukcyjne Zcp dla zabudowy pojedynczego ciągu 
tamy - korzystając z zależności: 

V sp + V st + V rpn + V rpz 3 
Z = ·L·R [m] 

cp 2P 
(3.1) 

gdzie w przeliczeniu na sekcję obudowy zmechanizowanej elementarne zużycie drewna wy
nosi: 

2 l1 
- na stropnicę: v sp = 1tr1 ·- · x 1 

P! 
. k' ' 2 l - nastoJa 1: v5t =1tr2 · 2 ·x2 

135 



Frydrych K., Kohutek Z.: Ekonomiczne korzyści wspomagania tamy podsadzkowej ... 

- na rygle pionowe: ' 2 
Yrpn = 1tr3 ·l3 · X3 

- na rygle poziome: ' 2 
Vrpz =1tr4 ·l4 ·X4 

przy czym dodatkowo zdefiniowano: 
- długość ściany- L [m]; 
- współczynnik zwyżki zużycia drewna ze względu na technologię oraz warunki stropowo-

ociosowe: R = 1,2; 
- podziałkę obudowy: P = l ,5. 

Korzystając z przytoczonych zależności oszacowano łączne zapotrzebowanie na drewno w stre
fie kroku podsadzania 200-metrowego wyrobiska ścianowego o wysokości 3, l m- na 24,08 m3

. 

Dla rozpatrywanego przypadku technologia podsadzania przewiduje, że po wypełnieniu 
piaskiem otamowanej przestrzeni o szerokości: 3 x 0,8 m = 2,4 m - zwalnia się rozparcie 
członku powtarzalnego, który następnie przemieszczony zostaje w kierunku zgodnym z postę
pem przodka wydobywczego. Z tą chwilą uwolnione zostają te elementy drewnianej konstruk
cji tamy, które dotąd na niej się wspierały. Można więc wykorzystać je ponownie, wielokrot
nie. 

Zatem od łącznego zapotrzebowania odliczyć należy tę ilość drewna odzyskanego ąP, na 
którą składają się elementy oryglowania v'rpn i v'rpz: 

Yrpn +V rpz 3 
O = ·L [m] 

cp 2P 
(3.2) 

Po uwzględnieniu przyjętych założeń i podstawieniu danych otrzyma się wartość ąP równą 
13,97 m3

. 

Odejmując ilość drewna odzyskanego Ocp od pierwotnego zapotrzebowania drewna Zcp na 
cały ciąg tamy podsadzkowej określić można rząd wielkości materiału traconego po każdora
zowym kroku otamowania. 

Dysponując obmiarem ilości drewna, odzwierciedlającym pierwotne zapotrzebowanie Zcp 
oraz obmiarem odzysku Ocp - można także szacować wartościowo towarzyszące korzyści ma
teriałowe, a mianowicie: 

(3.3) 

gdzie: 
K' -oszczędność wynikająca z odzysku drewna w trakcie jednego kroku tamy podsadz

kowej (z pominięciem odpisu ze względu na zużycie), [zł]; 
Zcp -początkowe zapotrzebowanie na drewno konstrukcyjne dla wykonania tamy 

podsadzkowej (z pominięciem opinki, wykładki i złączy), [m3
]; 

Iw -średni, ważony koszt zakupu drewna, niezbędnego dla wykonania tamy podsadzko-
wej, [zł/m3]; 

OcP -ilość drewna odzyskiwanego, [m3
]; 

Ir - koszt zakupu sortymentu drewna, przeznaczonego do ryglowania tamy podsadzko-
wej, [zł/m3 ]. 

W ślad za oszczędnościami drewna, jako konsekwencji wspomagania czoła tamy podsadz
kowej rozporami hydraulicznymi, następuje redukcja kosztów osobowych w stosunku do 
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tamowania typowego. Dla obu, wymienionych przypadków można je wpierw wycenić, a na
stępnie porównać, stosując zależność : 

gdzie: 
Kr 
A 
B 

Kr =A+B+i·C [zł] (3.4) 

-koszt robocizny, związany z wykonaniem drewnianej konstrukcji tamy, [zł]; 
-średnia stawka zmianowa sztygara górniczego, [zł]; 
-średnia stawka zmianowa mierniczego dołowego, [zł] ; 

- stan osobowy obłożenia zmiany na stanowiska roboczych - przy konstrukcji 
tamowania czoła podsadzanej przestrzeni; 

c -średnia stawka zmianowa pracowników zaangażowanych przy budowie tamy, [zł] . 

3.3. Kalkulacj a kosztów zabudowy typowej tamy podsadzkowej w konstrukcji drewnianej 

Kalkulacji kosztów dokonano korzystaj ąc z danych przytoczonych w rozdz. 3.1 (powyżej), 
z wyjątkiem parametrów I" 12, h, 14 oraz x" x2, x3 i x4, w miejsce których wprowadzono -od
powiednio : 

15 -długość stropnicy: 5,0 m; 

x5 -faktyczna ilość stropnic w odcinku: l (w rozpatrywanym przypadku x 5 = x1 ); 

16 -długość stojaków: 3,0 m (w rozpatrywanym przypadku 16 = 12 ); 

x6 -i lość stojaków przypadających na jedną stropnicę: 4; 

17 -długość rygli pionowych : 2,5 m (w rozpatrywanym przypadku 17 = 13 ); 

x7 - i lość rygli pionowych, przypadających na stropnicę: 6; 

18 -długość rygli poziomych: 5,0 m; 

x8 -ilość rygli poziomych, przypadających na stropnicę: 2 (w rozpatrywanym przy

padku xs = x4) 

Zmian w stosunku do danych z rozdz. 3.1 dokonano uwzględniając typowy schemat kon
strukcyjny drewnianej tamy podsadzkowej (rys. 3.1). Jak wiadomo, w praktyce schemat ten 
może być wzbogacony trzecim rzędem rygli poziomych, niestety - przy obciążeniu dodatko
wym kosztem zużycia drewna. Możliwe jest także zastępstwo drewnianych rygli poziomych 
naciągiem linowym. W tym przypadku wykorzystuje się najczęściej liny z odzysku, co nieza
leżnie obniża koszty otamowania. 
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Rys. 3.1. Schemat ryglowej tamy podsadzkowej - drewnianej 
Fig. 3.1. The scheme of a spandrel bean wooden filling dam 

Zatem rachunek zapotrzebowania na drewno konstrukcyjne Z1k dla 200-metrowej, typowej 
tamy podsadzkowej w wyrobisku ścianowym analogicznej wysokości jak w przypadku anali
zowanym w rozdz. 3.2- przedstawia się następująco: 

11 u u n 

V sp+ Vst + Vrpn + Vrpz [m3] 
Ztk = S ·L·R (3.5) 

gdzie w rozpatrywanym odcinku otamowania elementarne zużycie drewna wynosi: 
. " 2 3 

- nastropmcę: v5P =1tr1 ·ls·Xs [m]; 

" 2 3 - na stojaki: v st = nr2 ·16 · x6 [m ]; 

" 2 - na rygle pionowe: v rpn = 1tr7 ·l7 · x 7 

" 2 - na rygle poziome: v rpz = 1tr4 ·l s ·X s 

natomiast pozostałe oznaczenia w ww. zależności zdefiniowano jako: 
S - przelicznik na l mb otamowania: 5; 
L i R -jak w rozdz. 3.2. 

Po wstawieniu danych liczbowych do formuły Z1k wyliczono zapotrzebowanie materiału na 
stropnice, stojaki i rygle, niezbędnego do zbudowania tamy podsadzkowej - całościowo w kons
trukcji drewnianej. Uzyskano wynik 24,38 m3

• 

Do skalkulowania nakładów na robociznę wykorzystano zależność Kr, cytowaną w rozdz. 3.2. 
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4. Podsumowanie i wnioski 

a) Schemat konstrukcyjny powtarzalnego segmentu wspomagania tamy podsadzkowej 
oraz sposób jego zespolenia z seryjnymi sekcjami ścianowej obudowy zmechanizowa
nej jest przejrzysty, mało skomplikowany, co w warunkach podziemia sprzyja skutecz
ności ruchowej. 

b) Powtarzalnymi członami tamy można uzupełniać wszystkie, podsadzkowe sekcje obudowy zme
chanizowanej, będącej na wyposażeniu niemal każdego zakładu wydobywczego - w ramach 
modernizacji czy modyfikacji. Operacja ta nie wiąże się zatem z koniecznością zupełnego, wy
sokonakładowego przezbrajania wyrobiska eksploatacyjnego. 

c) Wyposażenie czynnego kompleksu obudowy zmechanizowanej w powtarzalne człony 
tamy podsadzkowej wymaga niewątpliwie określonych nakładów inwestycyjnych. Aby 
sprostać skali odpisów amortyzacyjnych z tego tytułu - dolna granica wielkości wydo
bycia nie powinna schodzić poniżej 4500 tonidobę z danego wyrobiska. 

d) Uwzględniając przyjęte, przeciętne dla praktyki założenia oraz zależności rozpisane w rozdz. 
3 - obliczono zużycie drewna oraz nakłady na robociznę, związane z tamowaniem prze
strzeni podsadzkowej, wspomaganym segmentami hydraulicznymi oraz bez ich udziału. 
I chociaż ilość drewna potrzebna do zabudowy pierwszego ciagu tamy w obu przypad
kach okazała się zbliżona, to po odliczeniu odzysku bilans zużycia przemawia na ko
rzyść tamy wspomaganej urządzeniami hydraulicznymi. Zużycie drewna konstrukcyj
nego ze względu na odzysk oryglowania, zarówno w ujęciu ilościowym jak i wartoś
ciowym, obniża się tutaj o 58,5%, natomiast spadek zapotrzebowania na robociznę 
sięga ok. 33%. 

e) Przytoczone w rozdz. 3 zależności wyprowadzone zostały dla potrzeb testowania efek
tów ekonomicznych z tytułu oszczędności drewna konstrukcyjnego przy budowie tamy 
podsadzkowej w wyrobisku ścianowym o przyjętej geometrii i założonym standardzie 
jego wyposażenia. Ze względu na uniwersalną formułę mogą być wykorzystywane do 
szacunków także przy innej konfiguracj i parametrów. 

f) Całkowita eliminacja drewna konstrukcyjnego z ciągu tamy podsadzkowej jest możliwa 
w przypadku zastosowania odpowiednich stropnic, stojaków i rygli, wyprodukowanych 
np. w ramach utylizacji odpadów tworzyw sztucznych. Koncepcja ta wychodzi naprze
ciw współczesnym oczekiwaniom ekologicznego recyklingu, wymaga jednak szczegó
łowego opracowania. 

g) Szansę rezygnacji z odrębnego tamowania niesie podporowo-osłonowa obudowa ścia
nowa z własną tamą segmentowo-płytową z gumowym doszczelnieniem [Dąbrowa, 

Gierlach 2002, FAZOS-news nr I (3), I995]. Z uwagi jednak na określone stadium projektu 
pilotażowego oraz przewidywane koszty wdrożenia - póki co wariant ten wydaje się 
zbyt odległy dla krajowej praktyki górniczej. 
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The economical benefits of a filling dam assisted by hydraulic cockermeg 
integrated with a wali support 

Abstract 

Taking into consideration a wide work mechanization, remote controlling of devices sec
tors, small losses of a deposit - the wali exploitation system as the most efficient one will stay 
predominant in the domestic hard coal mining for the coming decades. Its filłing variation 
considerably Iimiting post-exploitational rock mass motions and a mining subsidence phe
nomenon, therefore convergent with the environmental protection issues, nevertheless calls for 
higher expenditures, comparing with the breaking down system. 

The paper shows the mean of a filling dam building with a share of hydraulic repeatable 
units, integrated with sections of a serial wall support. This modification allows to limit a con
sumption of constructional wood in a filling dam essentialły and also reduce accompaning 
labour costs. The evaluation of quantitative savings is presented as well. 

Recenzent: dr inż. Jerzy Stasica 
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Energooszczędna gospodarka w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. 

Słowa kluczowe 

energia elektryczna - sprężone powietrze - ciepło - energochłonność - racjonalizacja 
zużycia nosników energii 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. i jej kopalnie w aspekcie 
specyfiki tak wielkości i kierunków zużycia energii jak źródeł zasilania poszczególnych zakła
dów produkcyjnych. Podąjąc źródła zasilania w energię elektryczną, sprężone powietrze i cie
pło omówiono wielkość źródeł oraz udział w zaspokajaniu potrzeb kopalń JSW S.A. Na przy
kładzie realizowanych programów racjonalizacji zużycia paliw i energii dokonano analizy 
uzyskanych efektów tak w zakresie obniżenia zużycia jak zahamowania nadmiemego wzrostu 
kosztów w sytuacji permanentnego wzrostu cen. W zakresie energii elektrycznej, która stanowi 
podstawowy nośnik energetyczny w procesie wydobycia węgla, przedstawiono działania, które 
umożliwiły uzyskanie znaczących efektów w latach istnienia JSW S.A. Działania techniczne 
to: poprawa sprawności urządzeń, zmiana parametrów w punkcie pracy i parametrów znamio
nowych, oraz realizacja elektronicznych układów, których zadaniem jest wykorzystanie moż
liwości, które stwarza taryfa Spółki dystrybucyjnej. Obszernie zostały omówione efekty, które 
uzyskano w wyniku realizacji wspólnego (dla wszystkich kopalń JSW S.A.) układu pomia
rowo-rozliczeniowego energii elektrycznej a także zasady rozliczeń energii pobieranej z Elek
trociepłowni zgrupowanych w Spółce Energetycznej Jastrzębie S.A. (l 00 % akcji JSW SA). 
Referat omawia działania i ich efekty w zakresie sprężonego powietrza, ciepła i pozostałych 
paliw zużywanych w procesie produkcyjnym. Przedstawiono również zmiany jednostkowego 
kosztu zużywanej energii a także zmiany procentowego udziału w strukturze kosztów przed
siębiorstwa. Całość działań w zakresie racjonalizacji gospodarki energetycznej przedstawia 
wskaźnik energochłonności. Wnioski końcowe są próbą podsumowania dotychczasowych 
działań i oceny możliwości dalszej racjonalizacji dla osiągnięcia celu, którym jest pełne zarzą
dzanie energią w procesie produkcyjnym. 

l. Ogólne informacje o JSW S.A. 

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. grupuje 5 kopalń, których obszary nadania górniczego 
wynoszą 122 km2 i zlokalizowane są w południowo-wschodniej części Rybnickiego Okręgu 
Węglowego w rejonie miast Jastrzębie Zdrój i Żory. Eksploatacją objęte jest złoże węgla kok
sowego, stąd produkcja kopalń to węgle typu 35.1 i 35.2. Niewielkie ilości węgla z pogranicza 
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węgli koksowych i energetycznych wydobywane są w kopalniach "Borynia", ,,Pniówek" oraz 
"Krupiński". Obszar górniczy 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. Takie warunki tektoniczne powodu
ją, że złoŻU węgla towarzyszą znaczne ilości metanu, stąd wszystkie kopalnie zostały zaliczone 
do IV kategorii zagrożenia metanowego (za wyjątkiem kopalni "Borynia", która została zali
czona do III kategorii) i prowadzone jest w nich odmetanowanie centralne dla ujęcia metanu 
w trakcie prowadzenia robót górniczych. Ilość uwolnionego metanu wg danych za rok 2002 
wyniosła ok. 222 mln m3 z tego siecią odmetanowania ujęto 86,6 mln m3

, co daje efektywność 
odmetanowania na poziomie 39%. 

2. Podstawowe informacje energetyczne o JSW S.A. 

2.1. Energia elektryczna 

Kopalnie JSW S.A. zasilane są z następujących źródeł: 
- sieci przesyłowej i i O kV Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego, a dostawa odby

wa się od strony Elektrowni Rybnik (stacja "Wielopole") i Elektrowni Łaziska (stacje "Ża
biniec" i "Suszec"). Stacje 11 O kV przy kopalniach są wzajemnie połączone liniami 11 O kV, 

- elektrociepłowni "Moszczenica" i "Zofiówka" zgrupowanych w Spółce Energetycznej 
Jastrzębie S.A., o mocy zainstalowanej 100 MWeh z tego: 

EC "Moszczenica" -36 MWe1 

EC ,Zofiówka" - 64 MWel 
- agregatów prądotwórczych TBG 632 V16 (silniki gazowe zasilane gazem z odmetanowania 

kopalń) eksploatowanych przez EEG Zakład nr 3 działający w strukturach Spółki Energe
tycznej Jastrzębie S.A., o mocy zainstalowanej 9,4 MW z tego: 

EC "Krupiński"- 3,0 MWe1 

EC ,,Pniówek"- 6,4 MW e! 
Dostawa energii elektrycznej z Elektrociepłowni i agregatów prądotwórczych do układów 

elektroenergetycznych kopalń odbywa się na napięciu 6 kV. Kopalnie są dodatkowo połączone 
liniami kablowymi na napięciu 6 kV dla zapewnienia dodatkowego zasilania stacji wentylato
rów głównego przewietrzania. 

2.2. Ciepło 

Kopalnie JSW S.A. zasilane są z następujących źródeł. 
Elektrociepłowni "Moszczenica" i "Zofiówka" o mocach zainstalowanych 

EC "Moszczenica"- 211 MWt 
EC ,Zofiówka" - 401 MW t 

- kotłowni węglowo-gazowych eksploatowanych przez EEG Zakład nr 3 na terenie kopalni 
"Krupiński" i kopalni "Pniówek", 

- kotłowni gazowej 2 x 1,2 MWt eksploatowanej przez kopalnię "Borynia" i zasilającej sieć 
ciepłowniczą tej kopaln i. 
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2.3. Sprężone powietrze 

Ze względu na zagrożenie metanowe w wszystkich kopalniach znajdują się ogólnokopal
niane dołowe sieci sprężonego powietrza zasilane z centralnych powierzchniowych stacji sprę
żarek. Sprężone powietrze używane jest do napędu maszyn i urządzeń roboczych a także urzą
dzeń wentylacji pomocniczej. Restrukturyzacja powierzchni kopalń spowodowała, że w części 
kopalń produkcja sprężonego powietrza przeszła w gestię SEJ S.A. lub innych powołanych 
Spółek. 

2.4. Specyfika energetyczna kopalń JSW S.A. 

Specyfika energetyczna kopalń JSW S.A., mająca wpływ na wielkość zużycia paliw 
i energii w procesie produkcyjnym to: 
l. Duża metanowość złoża powodująca znaczne zużycie energii elektrycznej na: 

wentylację obiegową (duża krotność wymiany powietrza związana z usunięciem 

znacznych ilości metanu), 
- wentylację odrębną (usuwanie lokalnych nagromadzeń metanu), 
- utrzymanie ruchu stacji odmetanowania, 
- produkcje sprężonego powietrza (utrzymywanie rozbudowanych sieci ogólnokopalnia-

nych) . 
2. Konieczność stosowania (ze względu na górnicze przepisy bezpieczeństwa) sprężonego 

powietrza do napędu: 
- urządzeń roboczych (wiertarki, wiertnice), 
- urządzeń pomocniczych i małej mechanizacji (kołowroty, podciągarki), 
- urządzeń wentylacyjnych (dysze, strumienice, wentylatory powietrzne). 

3. Głęboka eksploatacja i wysoki stopień geotermiczny powodujący konieczność stosowania 
urządzeń klimatyzacji: 
- lokalnej (GUC 250, DV 290), 
- centralnej (kopalnia ,,Pniówek"- agregaty chłodnicze powierzchniowe o mocy 5 MW ch) 
We wszystkich kopalniach prowadzenie robót na głębokościach przekraczających 600 m. 
wymaga stosowania urządzeń klimatyzacyjnych. 

4. Stosunkowo słaba miąższość eksploatowanych pokładów węgla powodująca znaczne 
zanieczyszczenie urobku skałą płonną. 

5. Trudne warunki geologiczne związane z: 
- znacznym dopływem wód dołowych (kopalnia "Krupiński"), 
- dopływem wody przez obmurza szybów (znaczne ilości ciepła do ogrzewania), 
- eksploatacją pokładów wymagających odstawy urobku na znaczne odległości (prze-

ciętna odstawa taśmowa to O, 7 do l ,O MW mocy zainstalowanej). 

3. Realizacja programów racjonalizacji zużycia energii w JSW S.A. 

W globalnej strukturze zużycia energii w JSW S.A. (wg sprawozdania G-03 za 2002 r.) zu
życie poszczególnych nośników stanowi: 
- energia elektryczna -56% 
- ciepło - 14% 
- węgiel, koks, gaz, paliwa płynne - 30 % 
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Natomiast typową strukturę zużycia energii elektrycznej przez kopalnię przedstawiają wy
kresy Sankeya dla kopalni ,,Pniówek" (rys. 3.1 i 3.2) wg danych za rok 2002. 
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Rys. 3. l . Wykres średniodobowego zużycia energii elektrycznej w MWh, dzień wolny, 2002 r. 
Fig. 3. 1. Breakdown of average daily electric power consumption in MWh during an offday, 2002 
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Rys. 3.2. Wykres średniodobowego zużycia energii elektrycznej w MWh, dzień roboczy, 2002 r. 
Fig. 3.2. Breakdown of average daily electric power consumption in MWh during a workday, 2002 
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3 .l. Energia elektryczna 

W zakresie racjonalizacji zużyc ia energii elektrycznej zrealizowano następujące zadania: 
l. Zmniejszenie zużycia energii na dużych odbiorach (wentylatory głównego przewietrzania, 

pompy głównego odwadniania, maszyny wyciągowe, napędy o dużych mocach na Zakła
dzie Przeróbki Mechanicznej itp .) przez zmianę parametrów znamionowych, modernizację 
i poprawę sprawności w punkcie pracy. 
Przykładowe działania to: 
- zmiana parametrów znamionowych sprężarek niskoprężnych przez zdjęcie pierwszego 

wieńca łopatek (obniżenie ciśnienia i wydajności) lub ostatniego wieńca łopatek 

(zmiana ciśnienia bez zmiany wydajności) dla dopasowania ciśnienia tłoczenia do aktu
alnych parametrów sieci (0,3 MPa) i obniżenia wydajności sprężarek, 

- Wymiana wirników w wentylatorach głównego przewietrzania WPR 200/1 ,8 na 180/1,8 
(np. kopalnia "Borynia"), 

- regulacja sieci wentylacyjnej, zmiana punktu pracy i wyłączenie po l wentylatorze 
w stacjach głównego przewietrzania (np. kopalnia ,,Pniówek" i ,,Zofiówka"), 

- modernizacja stacji wentylatorów WPK 3,9 przy szybie III kopalni "Krupiński" 

z ró\vnoczesnym zatrzymaniem stacji przy szybie IV, 
- modernizacja pomp w pompowniach głównego odwadniania przez zastosowanie 

kierownic powlekanych (np. kopalnia "Krupiński"). 
2. Automatyzacja ruchu urządzeń 

- wdrożenie napędów dwubiegowych w przenośnikach taśmowych odstawy głównej 
(np. kopalnia ,,Zofiówka"), 

- wdrożenie układów kaskadowego załączania odstaw ścianowych (wszystkie kopalnie), 
częśc iowe wdrożenie układu do sekwencyjnego załączania silników w napędach wielo
silnikowych w zależności od obciążenia. 

3. Zmniejszenie opłat stałych, obniżenie mocy zamówionej z GZE 
wykorzystanie zrealizowanego w latach 1996-99 wspólnego układu pomiarowo
rozliczeniowego z GZE S.A. do obniżenia mocy zamówionej . Obniżenie mocy zamó
wionej w latach 1994-2003 przedstawia tablica 3.1. 

Tablica 3.1. Wielkość mocy zamówionej w GZE S.A. 
T b! 3 l Q a e .. f l . l d d . GZE SA (U 'l . P uant1ty o e ectnca power or ere m Jppersl es1an ower Pl C ant ompany, 

Moc zamówiona [MW] 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Zima* 202 185 180 160 153 100 100 98 96 88 
Lato 234 217 209 190 179 120 115 113 108 100 

" *) ze względu na współpracę z generatorami SEJ S.A. podano wieikose mocy zamówiOne; dla z1my 1 lata 

Jak widać z powyższego zestawienia realizacja wspólnego układu pomiarowo-rozli
czeniowego w znaczący sposób wpłynęła na obniżenie mocy zamówionej. 

4 . Kompensacja mocy biernej 
Jednym z istotnych składników wpływających na jednostkową cenę zakupu energii elek
trycznej z GZE S.A. jest opłata za ponadnormatywny pobór energii biernej - ponad tg 
0,4, przy czym opłaty są silnie różnicowane w kolejnych taryfach. Biorąc jednak pod uwa
gę specyfikę odbiorów energii elektrycznej tj . 100% silników asynchronicznych na dole ko
palni i działania ograniczające pobór na dużych odbiorach synchronicznych na powierzchni 
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(np. sprężarki), istnieje potrzeba kompensacji dla dotrzymania tg neutralnego. W ramach 
działań dla obniżenia opłat zrealizowano: 
- produkcję mocy biernej na jednostkach wytwórczych- generatory SEJ S.A., 
- realizację nadążnych automatycznych układów kompensacji mocy biernej w dwu 

wariantach: 
mieszanym na napięciu 500 V i 6 kV (np. kopalnia "Pniówek" l ,6 MV Ar na napięciu 
500 V w Zakładzie Przeróbczym i 4,8 MW Ar na napięciu 6 kV w stacji 110/6 kV), 

• jednolitym na napięciu 6 kV (np. kopalnia "Krupiński"). 
Zdecydowane obniżenie tego składnika opłat w dwu ostatnich taryfach GZE S.A., a także 
poziom nakładów na realizację, na dzień dzisiejszy ze względów ekonomiemych wstrzy
mało realizację tych układów w innych kopalniach. 

5. Wspólny układ pomiarowo-rozliczeniowy JSW S.A.-GZE S.A.-SEJ S.A. 
Ideą budowy wspólnego układu pomiarowo-rozliczeniowego dla energii elektrycmej było: 
- obniżenie opłaty z tytułu mocy zamówionej Uedna moc dla całości JSW S.A.), 
- wykorzystanie mocy generowanej w źródłach SEJ S.A. do obniżenia mocy zamawianej 

wGZES.A. 
- modernizacja układów pomiarowych dla umożliwienia wdrożenia wspomagania 

komputerowego, 
- w perspektywie wdrożenia nowoczesnego systemu zarządzania energią tak na poziomie 

kopalni jak JSW S.A., 
- stworzenie podstaw technicznych do powstania Centrum Zarządzania Mocą. 
Budowę wspólnego układu pomiarowo-rozliczeniowego rozpoczęto we wrześniu 1996 r. 
przez realizację wspólnego opomiarowania i rozliczenia obu ruchów ówczesnej kopalni 
,,Jas-Mos", a ukończono w sierpniu 1999 r. włączeniem do układu kopalni "Zofiówka". 
Trzeba zaznaczyć, że jest to układ w czasie permamenmej rozbudowy i w okresie od wrze
śnia 1999 r. do dnia dzisiejszego zrealizowano szereg elementów dopasowujących układ do 
aktualnych realiów w zakresie: 
- układów monitoringu w poszczególnych kopalniach, 
- przenoszenia centralnego punktu rozliczeń, 
- monitorowania pracy generatorów SEJ S.A. w czasie rzeczywistym, 
- podglądu układu centralnego w miejscach decyzyjnych, 
- wykorzystania układów pomiarowych GZE (kontrolnych). 

Dotychczasowe nakłady w tym zakresie wyniosły ok. 2 mln zł natomiast uzyskane 
efekty i czas zwrotu nakładów poniesionych przez poszczególne kopalnie przedstawia ta
blica 3.2. Należy dodać tytułem uzupełnienia, że efekty uzyskiwane zależą tak od działań 
służb energetycmych kopalń jak możliwości, które stwarza aktualnie obowiązująca taryfa 
spółki dystrybucyjnej (co dokładnie odzwierciedla tablica 3.2). 

Jak widać w powyższej tabeli efekty uzyskane w ostatnich czterech latach zamknęły się 
kwotą ponad 28 mln zł. Należy dodatkowo podkreślić, że w momencie powstania układ 
pomiarowy ,,JSW" dla dużego odbioru i transmisji danych na odległości ok. 30 km był 
pierwszym w przemyśle wydobywczym. W momencie budowy skojarzonego układu ener
getycmego (kopalnia "Krupiński") i energetycmo-chłodniczego (kopalnia. "Pniówek") 
istotne było takie wkomponowanie nowych instalacji w istniejące układy elektroenerge
tyczne i ciepłownicze kopalń aby uzyskana energia nie była "konkurencją" dla dotychcza
sowych dostaw, a stanowiła ich uzasadnione ekonomicmie uzupełnienie. 
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Tablica 3.2. Efekty uzyskane na wspólnym układzie pomiarowym ,,JSW" (tys. zł) 
T b! 3 2 S . b . d b . l . h JSW" . [ h P N a e . . avmgs o tame DY ImpJementmg t e" common measunng system t ous L ] 

Czas Uzyskane efekty [tys. zł 

Kopalnie 
zwrotu 

nakładów 1999 2000 2001 2002 
[m-ce] 

,,Borynia" 3 416 693 498 392 
"Jas-Mos" 2 473 2.461 1.771 1.979 
"Krupiński" 2 2.596 3.324 1.310 500 
,,Pniówek" l 1.308 1.372 1.478 880 
,,Zofiówka" 3 644 2.578 2.589 1.531 

JSW S.A. - 5.437 10.328 7.646 5.282 

W trakcie ustalania zasad rozliczeń pomiędzy JSW S.A. a SEJ S.A. w aspekcie zasad rozli
czeń pomiędzy JSW S.A. a GZE S.A. przyjęto dwie zasady: 
- rozliczania układu skojarzonego jako integralnej całośc i , 

- kosztów unikniętych przy zakupie z innych źródeł. 

3.1.1. Wyniki w zakresie energii elektrycznej 

W latach 1994-2002 w zakresie zużycia energii elektrycznej os iągnięto w JSW S.A. nastę
pujące wyniki: 
- przy spadku wydobycia z 14.700.975 Mg w 1994 r. do 13.030.800 Mg w roku 2002 tj . 

o 11 ,4 % zużycie energii elektrycznej spadło z 1.11 5 tys. MWh w 1994 r. do 726 tys . MWh 
w roku 2002 tj. o 35 %, 
w omawianym okresie jednostkowy wskaźnik zużycia energii elektrycznej na tonę 
wydobycia zmalał z 79 kWh/Mg do 50 kWh/Mg tj . o 38 %, 
wykorzystanie możliwości wspólnego układu pomiarowego pozwoliło obniżyć wpływ 

taryfowego wzrostu ceny zakupu kWh w taryfie A-23 (wynoszącego 340% w latach 1994-
2002) do wzrostu ceny zakupu w JSW S.A. na poziomie ok. 260 %. 

3.2. Sprężone powietrze 

W zakresie racjonalizacji sprężonego powietrza (co w prosty sposób przekłada się na 
zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na tą produkcję) zrealizowano następujące przeds ię-

wzięcia. 
l. Zasilanie odbiorów o wyższym ciśnieniu 

- zasilanie z niezależnego źródła (wydzielone sprężarki) lub sieci o podwyższonym 
ciśnieniu siłowników klap odmiarowych skipu i urządzeń przyszybowych (wrota, zapy
chaki) co pozwoliło obniżyć ciśnienie w sieciach ogólnokopalnianych do poziomu 0,25-
0,30 MPa, 

- wdrożenie sprężarek typu WEK 103 produkcj i Stalowa Wola do zasilania wydzielonych 
przodków. 

2. Elektryfikacja napędów urządzeń 
- całkowite zaniechanie eksploatacji ładowarek powietrznych ŁZK na rzecz elektrycz

nych typu ŁBS, 
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- wdrożenie wiertarek hydraulicznych do wierceń w ścianach i części wierceń otworów 
metanowych, 

- elektryfikacja kołowrotów powietrznych i podciągarek w komorach montażowych sek
cji obudowy zmechanizowanej. 

3. Likwidacja części sieci ogólnokopalnianej, poprawa szczelności 
- we wszystkich kopalniach zlikwidowano 25-45% sieci dołowej oraz zmniejszano prze

kroje z 0 400, 0 200 na 0 150 i 0 100. 
- na bieżąco realizowany jest program czasowego wyłączenia spod ciśnienia fragmentów 

sieci w wyrobiskach gdzie chwilowo nie są prowadzone roboty górnicze. 

3.2.1. Wyniki osiągnięte w zakresie sprężonego powietrza 

W latach 1994-2002 w zakresie zużycia sprężonego powietrza osiągnięto w JSW S.A. na
stępujące wyniki: 
- przy spadku wydobycia z 14.700.875 Mg w 1994 do 13.030.800 Mg w roku 2002 tj. 

o 11,4 % zużycie sprężonego powietrza spadło z 3.237 mln m3 do 1.285 mln m3 tj. 
o60 %, 
w omawianym okiesie godzinowe zapotrzebowanie obniżyło się: 

w dni robocze z 474 tys. m3 do 190 tys. m3
, 

w dni wolne z 270 tys. m3 do 70 tys. m3
. 

3.3. Ciepło 

W zakresie racjonalizacji zużycia ciepła podjęto szereg działań przy czym osiągnięte wy

niki zależały od: 
- średnich temperatur i długości sezonu grzewczego, 
- wdrażanych rozwiązań racjonalizujących zużycie ciepła, 

- wpływu wzrostu zużycia ciepła z tytułu pracy centralnej klimatyzacji kopalni "Pniówek". 
Przedsięwzięcia w zakresie racjonalizacji zużycia ciepła to: 
l. Racjonalizacja ogrzewania szybów 

modernizacja w zakresie doprowadzenia do poprawnego technicznie oraz optymalnego 
energetycznie i ekonomicznie układu przesyłu gorącego powietrza do szybu, 

- wyposażenie układu w opomiarowanie umożliwiające bieżącą kontrolę parametrów pracy, 
wyposażenie nagrzewnic w układy regulacji umożliwiające nadążne sterowanie wy
mianą ciepła, 

automatyzacja ruchu nagrzewnic umożliwiająca utrzymanie zadanej temperatury 
w szybie na poziomie+ 2°C. 

2. Racjonalizacja ogrzewania pomieszczeń 
termorenowacja budynków administracyjnych i socjalno-bytowych, 
uszczelnianie i zmniejszanie strat ciepła w obiektach przemysłowych, 
modernizacja węzłów cieplnych i zabudowa zaworów termoregulacyjnych, 
opomiarowanie licznikami ciepła poszczególnych odbiorów. 

3. Monitoring zużycia ciepła 
budowa kopalnianych układów monitoringu zużycia ciepła. 
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3.3. J. Wyniki osiągnięte w zakresie ciepła 

Biorąc pod uwagę trudności z pełnym oszacowaniem wyników osiągniętych w zakresie ra
cjonalizacji zużycia ciepła szczególnie w aspekcie działań restrukturyzacyjnych (powstawanie 
podmiotów działających w sektorze zaopatrzenia w ciepło) obniżenie zużycia szacuje s ię na 
poziomie 35-40%. 

4. Pozostałe paliwa 

W grupie pozostałych paliw i kierunków jego zużycia można wymienić: 
- węgiel - zużycie w suszamiach flotokoncentratu, 
- koks - znikome zużycie w Zakładach Przeróbki Mechanicznej w okresie zimowym, 
- gaz z odmetanowania - suszamia flotokoncentratu kopalni "Krupiński", kotłownia kopalni 

,,Borynia", 
- benzyna, olej opałowy - znikome zużycie w transporcie. 

W tablicy 4.1 (str. 130) przedstawiono wskaźnik energochłonności kopalń JSW S.A. za rok 
2002, który obrazt1je róvtnież strukturę zużycia v-1 poszczególnych kopalniach, natomiast ta
blica 4.2 (str. 131) przedstawia wskaźnik energochłonności za lata 1997-2002. Ograniczona 
objętość niniejszego referatu nie pozwala rozwinąć szerzej tematyki podejmowanych działań 
w zakresie racjonalizacji zużycia pozostałych paliw. 

5. Wyniki osiągnięte w zakresie obniżenia kosztów energii 

W tablicy 5.1 przedstawiono jednostkowy koszt w pozycji ,,Energia" uzyskany w kopal
niach JSW S.A. w latach 2000-2002 oraz udział tego składnika w strukturze kosztów wytwa
rzania również za te lata. 

Tablica 5.1. Jednostkowy koszt energii oraz udział w strukturze kosztów wytwarzania 
Table 5 .l. To tal power unit co s t and i ts share in to tal rnining co s t structure 

Jednostkow' koszt [zł/Me: l i udział w kosztach wydobycia [%l 
Kopalnia 2000 2001 2002 Dynarnika wzrostu 

kosztu 
zł/Mg % zł/Mg % zł/Mg % jednostkowego 6:2 

l 2 3 4 5 6 7 8 
"Borynia" 12,79 7,4 13,30 7,8 13,73 7,9 1.073 
"Jas-Mos" 11,63 7,9 12,43 7,3 11,83 6,4 1.017 
"Krupiński" 13,17 9,6 13,29 9,0 13,13 8,9 0.996 
,,Pniówek" 10,70 7,4 12,03 7,7 12,32 8,0 1.151* 
,,Zofiówka" 12,52 6,7 13,06 6,6 14,47 7,0 1.155 

JSW S.A. 12,08 7,7 12,81 7,6 13,04 7,5 1.079 
.. * wpływ zakupu chłodu z układu centralneJ klimatyzacJI 
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Tablica 4.1. Wskaźnik energochłonności w zakładach JSW S.A.- 2002 r. [MJ/Mg] 
Table 4.1. Energv consumotion index in the mines belonging to JSW SA- 2002 [MJ/Mg] 
Węgiel, koks, 

Ciepło/chłód 
Energia 

Kopalnia Wydobycle olej napędowy, Wskaźnik Wskaźnik elektryczna Wskaźnik 
gaz [GJ] [GJ] [GJ] 

"Borynia" 2.467.200 420.354 170 132.384 
53 

552.066 224 

"Jas-Mos" 2.455.900 18.534 7 129.782 53 454.756 185 

-Lll 
o 

"Krupi ński" 2.150.000 110.641 51 85.044 40 466.194 217 

"Pniówek" 3.756.400 587.616 156 156.645 42 703.534 187 

,,Zofiówka" 2.201.300 362.538 165 97.395 44 440.001 200 

JSWSA 13.030.800 1.499.683 115 601.250 46 2.616.551 201 

Ogółem Wskaźnik l [GJ] 
l 

i 
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Tablica 4.2. Analiza wskaźnika energochłonności kopalń JSW S.A. za lata 1997-2002 [MJ/Mg] 
Table 4.2. Analvsis of oower consumotion index of the mines belonging to JSW S.A. for 1997-2002 [MJ/Mg] 

~ -

Zużycie energii [GJ] 
= wskaźnik energochłonności [MJ/Mg] Wydobycie [Mg] Kopalnia 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 

1.169.537 1.096.791 1.113.371 1.002.259 1.1 39.103 1.104.804 
"Borynia" 2.734.800 426 2.673.500 410 2.824.500 394 2.176.300 461 2.504.600 455 2.467.200 

1.378.739 1.225.803 1.035.577 843.619 702.987 603.072 
"Jas-Mos" 3.779.800 364 3.484.120 351 2.933.600 353 2.946.500 287 2.693.600 261 2.455.900 

- 831 .930 768.208 71 6.410 71 6.500 748.116 661.879 
Ul "Krupiński" 2.700.200 308 2.071.910 370 2.495 .600 287 2.076.220 345 2.138.700 349 2.150.000 

639 .457 553.854 - - - -
"Morcinek" 1.371 .940 466 995.933 556 - - - - - - -

1.524.098 1.444.496 1.357.089 1.311.7156 1.378.480 1.447.795 
"Pniówek" 3.578.000 426 3.383.250 427 3.686.400 368 3.626.100 362 3.687.100 373 3.756.400 

1.197.401 1.138.357 1.122.361 988.843 931.916 899.934 
"Zofiówka" 3.006.360 398 2.870.200 397 2.483.100 452 2.205 .300 448 2.291.800 407 2.201.300 

6.741.162 6.227.509 5.344.808 4.863.257 4.900.602 4.717.484 
JSWSA 17.171.100 393 15.478.913 402 14.1g_3.200 370 13.030.420 373 13.315.800 368 13.030.800 

------ - - ----- - -
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6. Wnioski końcowe 

l. Racjonalizacja zużycia energii w latach 1994-2002 spowodowała obniżenie wskaźnika 
energochłonności z 486 MJ/Mg do 362 MJ/Mg tj . o 26 %. 

2. Przy spadku wydobycia z 14.700.875 Mg w roku 1994 do 13.030.800 Mg w roku 2002 tj. 
o 11 ,4 % globalne zużycie paliw zmalało z 7.13 9.225 GJ do 4. 717.484 GJ tj. o 34 %. 

3. Udział energii w kosztach wydobycia zmalał z 7,7% w roku 2000 do 75% w roku 2002. 
4. Dla osiągnięcia maksymalnego efektu oszczędnościowego kapitalne znaczenie ma 

koordynacja podejmowanych działań, właściwa organizacja służb energetycznych i ich 
usytuowanie w strukturze organizacyjnej oraz bieżące monitorowanie procesów przesyłu 
i użytkowania energii. 

5. W świetle dotychczasowych doświadczeń w zakresie racjonalizacji zużycia energii w ko
palniach JSW S.A., możliwe jest dalsze obniżenie energochłonności o ok. 8-10 o/o bez zna
czących nakładów finansowych jednak wymaga to ścisłej koordynacji działań poszczegól
nych pionów organizacyjnych kopalni. 

6. Poprawa efektywności ekonomicznej wydobycia węgla kamiennego w zakresie kosztów 
energii winna być realizowana w oparciu o: 

sprawny mechanizm bieżącego monitorowania zużycia energii oraz ponoszonych kosztów, 
- właściwy poziom decyzyjności i kompetencji, 
- system zarządzania energią w zakładzie. 

7. Dotychczasowa praktyka potwierdziła słuszność podjętych w połowie lat 90-tych decyzji 
o podporządkowaniu służb energetycznych Naczelnemu Inżynierowi Kopalni i powołaniu 
Zakładowych Zespołów ds . Gospodarki Energetycznej. 

Energy economical management in Jastrzębie Coal Company 

Abstract 

The paper presents consumption of electric energy, compressed air and heat in the Jastrzęb
ska Spółka Węglowa S.A. and i ts min es. lt discusses the amount o f sources and their participa
tion in meeting the demand of JSW S.A. works. The analysis of results obtained was made on 
the basis of applied programmes of reasonable use of fuel and electric energy. The analysis 
deals with both consumption reduction and prevention of excessive increase of expenses with 
reference to constant increase of prices. Electric energy is crucial for the process of coal min
ing. The paper presents actions that enabled obtaining considerable results in the reduction of 
energy consumption during JSW S.A. operation. Among technical actions taken are: improve
ment of devices efficiency, parameter change in the working point and nominał parameters as 
well . Y et another action is connected with applying of electronic systems to use possibilities of 
distribution companies tariff. Joined measuring-calculating set for electric energy was worked 
out Qoined for al! JSW S.A. mines). Results of putting into practice were widely discussed. 
Principles of accounts of the energy used from power plants joined in Spółka Energetyczna 
Jastrzębie S.A. (100% of shares in the JSW S.A. possession) were presented. The aim of the 
paper is to examine the actions taken and their results as far as compressed air, heat and other 
fuels used in production process are concerned. The changes of unit cost of consumed energy 
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and the changes in quota of company cost structure have also been presented. Energy consum
ing indicator shows the overall action taken to rationalize energy management. Finał eoncłu
sians try to sum up previous activities and evaluate possible changes of further rationalization. 
The main aim is complete energy management in the course o f production process. 

Recenzent: dr hab. Eugeniusz Mokrzycki 
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Zintegrowana ognioszczelna stacja kompaktowa d€> 
przodków kombajnów chodnikowych typu EH-d A 

W roku 2002 w związku z kon iecznością spełn ienia ~ 
Nr 4 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dni , 2 cZ 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu 
czenia przeciwpożarowego w podziemnych zakład Jil 
139, pozycja 1169, z dnia 02.09.2002 r.) wy n 
wego rozwiązania zasad zasilania energią e' l\ ' ą dzeń w przodkach drążo
nych kombajnami chodnikowymi. Po do ła nym r zę na iu stosowanych urządzeń 
oraz układów zasilania komba nów cha · o n apięc i u znamionowym 500 V 
i 1000 V w kopalniach węgla kamienn g fir a sz,a w bardzo krótkim czasie zapro-
jektowała, dopuściła i wdrożyła do ro a.Jl , • ' wyrób. Produktem tym jest nowa 
zintegrowana ognioszczelna st cja om kt la typu EH-dG AS o UN = SOO V, która 
spełnia wymogi w/w prze ;ó ora o pl Rsowo pozwoliła rozwiązać szereg pro-
blemów związanych z b ~ eczeń !:iN pracy i zwiększeniem wydajności w przod-
kach d rążonych prz ' pcm i R mb ~ w chodn ikowych. 

Stacja kotnpaktow, EH·d0 AS ' zyposażona w jedenaście kompletnie zabezpie
czonych odpłiywów o na "ędu znamJonowym SOO V oraz transformator 3, 1S kVA do 
zasilania oś·.:tietle:ll . wierta~ · i zasilaczy innych urządzeń elektrycznych przyczyniła 
się do wyel mmowanl3 wi kszej • : ości indywidualnych wyłączników stycznikowych 
oraz zespo.ów trarisfo':'materowych stosowanych dotychczas do zasilania urządzeń 
przodkO\Nych Przyc.eymło s ię to zdecydowanie do uporządkowania przestrzeni przod
ka, zwiększ nia komfortu pracy oraz przyczyn iła s ię do rozwoju koncepcji przodka 
wy okowyda nego. Szczególnie korzystny efekt uzyskuje się przy umieszczeniu stacji 
komraktowei EH-dG AS w transportowym zespole nośnym przemieszczanym na szy
nie kolejki podwieszanej. 

orównanie nowego rozwiązania do rozwiązań dotychczas stosowanych prezen
tuje ysunek 1 . 

W związku z tym, że obecn ie niezależnie od napięcia zasilania zastosowanego 
kombajnu chodnikowego (SOO V lub 1000 V) całość pozostałych urządzeń stosowa
n ch w przodku jest zasilana napięciem SOO V na rysunkach 2 oraz 3 przedstawiono 
dwa warianty zasilania przodków z kombajnami chodnikowymi tj . w przypadku zastoso
wania kombajnu chodnikowego o napięciu znamionowym UN = SOO V lub UN = 1000 V. 
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Rys. 1. Schemat poglądowy przodka drążonego kombajnem chodnikowym 
z tradycyjnym układem zasilania (u gó;y) oraz z wykmzystaniem stacj i EH-dG A5 (na dole) 

W przypadku zastosowania w przodku kombajnu chodnikowego zasilanego napię
ciem 500 V oraz wszystkich pozostałych urządzeń przodkowych zasilanych napięciem 
500 V stacja kompaktowa EH-dG AS umożliwia zasilanie nawet bardzo rozbudowanej 
instalacji przodkowej. Schemat ideowy zasilania przodka w w/w wyposażeniu przed
stawiono na rysunku 2. 

r---- - ----~}~~0~~--------------------------------------------------------, 
l l 
: SODA EH-dG AS : 
l l 
l l 
l l 
l l 

: 315A (AM) : 
l l 
l l 
l 600VA j 

500V/<42V/220V l 
115A 115A 115A BOA 80A l 

LC l-0115 LCl - 0115 LC l-0115 LC l-080 lCl-080 l 
lub KLHx2 KLHx2 KU·hcl KLHxJ J 
DIL4AM LH86/2x2 LH86/2x2 LH86/2x1 lH86/2xJ l 
KlJb2 EA2.h1 EA2.1xl EA2.h:1 EA21x1 J15A 150VA 1 

LH86/2x2 1 HR VSJ DILOAI.C l 

r--'--EA2__.,"' --- -~::.~ -rl~'~!i:~J 

B Pompy Przenosnik Lutnia 
Wentylalo r wi rowa 

Pampy 

Kombajn 
chodnikowy 

ZLS Oswiotlenie Wiertarko 

Rys. 2. Schemat ideowy zasilania przodka wyposażonego w urządzenia 
oraz kombajn chodnikowy zasilane napięciem UN = 500 V 
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W przypadku zastosowania w przodku kombajnu chodnikowego zasilonego napię
ciem 1000 V oraz wszystkich pozostałych urządzeń przodkowych zasilanych napię
ciem 500 V stacja kompaktowa EH-dG AS służy do zasilenia wszystkich odbiorów SOO 
V. Kombajn chodnikowy zasilany napięciem 1 kV proponujemy uruchomić z dodatko
wego ognioszczelnego wyłącznika stycznikowego 1000 V typu EH-KK A3. Schemat 
ideowy takiej instalacji przedstawiono na rysunku 3. 

l 3x500V l 3xiOOOV 
r-------r-------------------------- ------------------------1 

: SOOA EH-dG AS : 

r-~--------------, ' l- EH-K ' l l 
l 
l ----~----------------------------~ 
l 
l 
l 
l 
l 

315A {AM) 
315A {AM) 

2SA.(btrpit"llll'lll) i h"~ 
i 1 "'l~ 1··~~ : 
l-~--~----t--j--J 

JOOkW przenoSnik 

Kombajn 

chodnikowy 

odbierający 

Rys. 3. Schemat ideowy zasilania przodka wyposażonego w urządzenia 
zasilane napięciem UN= 500 V oraz kombajn chodnikowy o UN = 1000 V 

Dotychczas w polskim górnictwie nie odnotowano przodka drążonego kombajnem 
chodnikowym, w którym urządzenia towarzyszące kombajnowi chodnikowemu o na
pięciu zasilania 1000 V byłyby również zasilane napięciem 1000 V w tak szerokim 
zakresie wyposażenia w urządzenia towarzyszące jakie przedstawiono na rysunkach 
2 oraz 3. Jeśliby jednak wystąpiła potrzeba zasilenia przodka z kombajnem chodniko
wym o napięciu zasilania UN = 1000 V, w którym wszystkie urządzenia towarzyszące 
byłyby zasilane napięciem 1000 V, firma nasza gwarantuje szybkie wdrożenie aplikacji 
stacji kompaktowej typu EH-dG A5 do zastosowania w takiej instalacji. 

Zintegrowane stacje kompaktowe typu EH-dG AS pracują już na kilku kopalniach 
węgla kamiennego zbierając pozytywne opinie i przyczyniając się do rozpowszech
nienia koncepcji wysokowydajnego przodka. 
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Słowa kluczowe 

emulsyjne materiały wybuchowe - zdolność do wykonania pracy - test wybuchu 
podwodnego 

Streszczenie 

W pracy przedstawiono wyniki pomiarów ciśnienia fal uderzeniowych generowanych 
w wodzie w wyniku wybuchu emulsyjnych materiałów wybuchowych oraz ładunków praso
wanego trotylu. W pomiarach wykorzystano czujniki ciśnienia o konstrukcji zapewniającej po
miar nadciśnienia w fali przechodzącej. Przeprowadzono analizę otrzymanych wyników po
miarów eksperymentalnych. Opisano metodykę obliczenia energii fali uderzeniowej genero
wanej w wodzie oraz energii pozostałej w pęcherzu gazowych produktów wybuchu (energii 
pęcherza gazowego). Uzyskane wyniki pomiaru energii wybuchu w teście wybuchu podwod
nego, są miarą zdolności do wykonania pracy. 

l. Wstęp 

Detonacja materiałów wybuchowych nieidealnych, do których należą prawie wszystkie 
materiały wybuchowe górnicze, jest procesem bardzo złożonym i trudnym do teoretycznego 
opisu. Z tego względu badanie zjawisk i teoretyczny opis procesu nieidealnej detonacji jest 
w tej chwili jednym z najbardziej badanych obszarów z dziedziny materiałów wybuchowych. 
Złożoność procesu detonacji nieidealnych materiałów wybuchowych wynika przede wszystkim 
z ich złożonej budowy. Poszczególne komponenty tych materiałów charakteryzują się odmien
nymi właściwościami wybuchowymi i fizykochemicznymi. Takie zróżnicowanie budowy 
nieidealnych materiałów wybuchowych ma decydujący wpływ na stopień przereagowania 
podstawowych składników w fali detonacyjnej i w fali rozrzedzenia. Dlatego też wartość pręd
kości detonacji tych materiałów wybuchowych nie może być kryterium do określenia ich war
tości energetycznej [Omellas, 1982]. Nie jest możliwe stosowanie dla takich materiałów stan
dardowych prób określania zdolności do wykonania pracy (wydęcie w bloku Trauzla, wahadło 
balistyczne) w celu określenia potencjału energetycznego MW, ze względu na stosowanie 
w próbach niewielkich ilości próbek badanych MW [Persson i in., 1994]. Dlatego w niniejszej 
pracy, która jest kontynuacją prac wcześniejszych przedstawiono wyniki pomiaru zdolności do 
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wykonania pracy uzyskane dla materiałów wybuchowych emulsyjnych w teście wybuchu 
podwodnego. 

2. Test wybuchu podwodnego 

Podczas wybuchu podwodnego, znaczna część energii wybuchu jest porywana przez falę 
uderzeniową i przenoszona do otaczającej wody. Pęcherz gazowy na początku gwałtownie 
ekspanduje w wyniku wysokiego wewnętrznego ciśnienia generowanego podczas wybuchu. 
W wyniku dużej inercji wody pęcherz gazowy zwiększa swoją objętość tak bardzo, że ciśnie
nie gazów w nim spada poniżej ciśnienia hydrostatycznego otaczającej wody. W wyniku tego 
osiąga swoje maksymalne wymiary, po czym zapada się i osiąga swoje minimum. W zależno

ści od ilości dostępnej w pęcherzu energii, może on wykonywać wiele silnie tłumionych pulsa
cji. Metoda polega na rejestracji profilu ciśnienia fali uderzeniowej oraz czasu pierwszej pulsa
cji pęcherza gazowego. Profil ciśnienia pozwala na obliczenie energii fali uderzeniowej, pod
czas gdy z czasu pulsacji można określić energię pęcherza gazowego. Suma tych energii okre
śla całkowitą energię materiału wybuchowego. 

W stosunku do innych metod określania zdolności do wykonania pracy, test wybuchu pod
wodnego daje bardziej miarodajne wyniki. W przypadku próby Trauzla i wahadła balistyczne
go, małe masy ładunków stosowane w próbach (od kilku do kilkudziesięciu gramów), nie za
pewniają pełnego przereagowania badanych nieidealnych materiałów wybuchowych. Na przy
kład dla materiału wybuchowego ANFO dopiero dla ładunku o masie 8 kg uzyskuje się około 
96% całkowitej energii wybuchu [Wollert-Johansen P., 1980]. W przypadku testu podwodnego 
używa się ładunków MW o masie l lub 8 kg, co pozwala oczekiwać wyników bliskich rze
czywistym. W pracy [Satyavratan P.V., Vedam R., 1980] dla wysokoenergetycznych MW 
stwierdzono liniową korelację pomiędzy wynikami próby Trauzla, a całkowitą energią MW 
określoną w teście wybuchu podwodnego. Oznacza to, że w przypadku materiałów wybucho
wych, które w pełni przereagowują po wybuchu ładunków o małej masie obie metody dają 
wiarygodne rezultaty. 

2.1. Energia wybuchu w teście podwodnym 

Chemiczna energia wyzwalająca się podczas wybuchu materiału wybuchowego rozdzielana 
jest w różne formy energii w czasie gdy rozprężające się produkty wybuchu wykonują pracę. 
W pracy [Bjarnholt G., Holroberg R., 1976] zaproponowano następujący podział tej energii: 
- E,- energia fali uderzeniowej gdy pierwotna fala uderzeniowa pada na czujnik ciśnienia; 
- Eh - energia wymagana do rozszerzenia pęcherza gazowego do jego maksymalnego roz-

miaru pod ciśnieniem hydrostatycznym na głębokości wybuchu; 
- Ea - energia fali uderzeniowej tracona na ogrzanie wody przy przejściu fali uderzeniowej 

od ładunku materiału wybuchowego do czujnika. 
Energia pierwotnej fali uderzeniowej generowanej w wodzie przez wybuch badanego mate

riału wybuchowego jest określana za pomocą wzoru: 

(2.1) 
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gdzie: 
e -jest czasem charakterystycznym dla rejestrowanej fali uderzeniowej w wodzie; 
R - odległość pomiędzy ładunkiem materiału wybuchowego i czujnikiem; 
c"' - prędkość dźwięku w wodzie; 
Pw - gęstość wody. 
Energia pęcherza gazowego określanajest często jako [Wollert-Johansen P., 1980]: 

E = 2 5~(3 28H + 33 95)2
·
5 

b , M , , 
MW 

(2.2) 

gdzie: 
T b -czas pierwszej oscylacji pęcherza gazowego, 
MMw - masa ładunku materiału wybuchowego, 
H -głębokość zanurzenia ładunku materiału wybuchowego, 
W pracy [Bjarnholt G., Holroberg R., 1976] zaproponowano sposób oszacowania energii 

traconej przez falę uderzeniową na ogrzanie wody. Otóż całkowitą pracę na rozszerzanie (W0) 

dlajednostki masy MW można zapisać w postaci: 

(2.3) 

gdzie: 
e., eh i ea- oznaczają odpowiednio energię fali uderzeniowej, energię pęcherza gazowego 

oraz energię traconą przez falę uderzeniową odniesione do jednostki masy ła
dunku wybuchowego. 

Wprowadzając współczynnik strat energii fali uderzeniowej (!l) możemy zapisać energię 
traconą e a w postaci: 

(2.4) 

Ponieważ dla warunków wybuchu podwodnego produkty gazowe rozprężają się praktycz
nie izentropowo do ciśnienia bliskiego atmosferycznemu wówczas całkowita praca W0 powin
na być równa: 

(2.5) 

gdzie: 
Mld -jest ciepłem detonacji badanych materiałów wybuchowych. 

Wzory (2.3-;-2.5) pozwalają zapisać współczynnik strat energii fali uderzeniowej w postaci: 

(2.6) 

W pracy [Bjarnholt G., Holroberg R., 1976] zauważono, że współczynnik f.1. jest funkcją 
ciśnienia detonacji pa i przedstawiono ją na wykresie na podstawie wyznaczonych ekspery
mentalnie wartości współczynnika i ciśnienia detonacji szacowanego za pomocą znanego 
wzoru: 
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gdzie: 

l 2 
Pct =-poD 

4 

p -jest gęstością początkową badanego materiału wybuchowego; 
D -jest prędkością detonacji badanego materiału wybuchowego. 

(2.7) 

Szeroki zakres ciśnień, dla których określono w ich badaniach współczynnik strat pozwala 
wykorzystać te wartości w badaniach nowych materiałów wybuchowych. 

3. Badania eksperymentalne 

3 . l. Badane materiały wybuchowe 

3.1.1. Struktura materiałów wybuchowych emulsyjnych 

Specyficznym typem materiałów wybuchowych nieidealnych są materiały wybuchowe 
emulsyjne. Ich struktura wielograniastych kropelek przesyconego wodnego roztworu nieorga
nicznych utleniaczy pokrytych cienką warstwą organiczną (rys. 3.1) jest charakterystyczna dla 
struktury emulsji. 

Rys. 3.1. Struktura emulsji typu W /0 
Fig. 3 .l. Structure o f W 10 type emulsion 

faza zd spergowana 

faza ciągła 

W przypadku MWE możliwa jest redukcja cząstek zdyspergowanej fazy do rozmiarów 
submikronowych, poprzez oddziaływanie emulgatora i intensywne mieszanie. Również gru
bość fazy ciągłej jest zredukowana. Teoretycznie maksymalne upakowanie uzyskuje się w po
staci układu o strukturze "plastra miodu". Czynnikiem determinującym minimalny wymiar 
elementu przesyconego wodnego roztworu nieorganicznych utleniaczy jest minimalna grubość 
organicznego filmu. 

Jednym z bardziej popularnych emulgatorów jest monooleinian sorbitanu, w przypadku 
którego bimolekularna warstwa wynosi 48 A. Zakładając, że warstwy olejowa i emulgatorowa 
przenikają się w niewielkim stopniu, można przyjąć minimalną grubość organicznego filmu 
82,2 A, czemu odpowiada wielkość cząstki zdyspergowanej - 3000 A (0,3 4.m). Na rys. 3.2. 
przedstawiono hipotetyczną budowę emulsji typu W/0 o maksymalnym rozdrobnieniu. 
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Zmniejszenie rozmiaru cząstki fazy rozproszonej z jednego centymetra do 0,3 ).lm powo
duje wzrost całkowitej powierzchni wytworzonych elementów w stosunku do powierzchni 
wyjściowej około 40000 razy, dzięki czemu w maksymalny sposób rozwinięta jest powierzch
nia potencjalnej reakcji pomiędzy utleniaczem i paliwem. 

Podstawą MWE jest emulsja zwana "matrycą". Matryca ma gęstość około l ,4 g/cm3 i prak
tycznie nie ma właściwości wybuchowych, dlatego aby uzyskać MWE należy ją uczulić. 
W tym celu do matrycy dodawane są wysokoenergetyczne materiały wybuchowe lub formo
wane są w niej mechanicznie lub chemicznie pęcherzyki gazowe. Ziarna wysokoenergetycz
nych MW i mikropęcherzyki gazowe spełniają rolę tzw. "gorących punktów", dzięki którym 
MWE mają wysoką zdolność do detonacji. 

faza 
organiczna 

faza zdyspergowana 

faza ciągła 

Rys. 3.2. Model budowy elementu strukturalnego emulsji 
Fig. 3.2. Structure model o f emulsion component element 

3.1.2. Charakterystyka wytypowanych do badania materiałów wybuchowych 

Do badań wytypowano dwa typy materiałów wybuchowych emulsyjnych należące do kom
pozycji LWC (low water composition), oraz TNT. W tablicy 3.1 przedstawiono podstawowe 
parametry i skład badanych materiałów wybuchowych. Przygotowane ładunki emulgitów 
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o masie ok. l kg oraz TNT o masie 0,5 kg umieszczano w układzie pomiarowym. Ładunki 
materiałów wybuchowych pobudzano za pomocą zapalników. Emulsyjne materiały 
wybuchowe używano w postaci gotowych wyrobów komercyjnych o średnicy 80 mm, 
natomiast ładunek TNT składał się z kilku prasowanych kostek trotylu o średnicy 50 mm. 

Tablica 3.1. Skład i parametry energetyczne badanych materiałów wybuchowych 
Table 3.1. c omoosition and energetic parameters o f testing explosives 

Nazwa materiału wybuchowego 
Parametr MW MWE 

TNT 
ALAN l ALAN3 

Azotany 84,26 84,48 -
~bo Glin 2,07 5,00 -3;2bb 

Woda 4,02 3,27 (/)~ -
Inne 9,65 7,25 -

Gęstość MW, [kidm3
] 1170 1150 1580 + 5 

Zdolność do wvkonania oracv, [ cm3
] - 310 300 

Ci eoło wvbuchu, [kJ/kgl 3640,60 4307,29 4533 
Idealna oraca wybuchu, [kJ/k"] 3046,38 3581,13 4500 

3.2. Pomiar nadciśnienia fali uderzeniowej generowanej wybuchem MW 

Pomiary nadciśnienia fali uderzeniowej i czasu pulsacji pęcherza gazowego produktów 
wybuchu real izowano za pomocą czujników ciśnienia PCB Piezotronics, Inc serii 138A. Czuj
niki te dzięki swojej konstrukcji pozwalają rejestrować nadciśnienie fali uderzeniowej prze
chodzącej . Czujniki ciśnienia tej firmy są czujnikami elektromechanicznymi przetwarzającymi 
ciśnienie (stosunek działającej siły do powierzchni elementu czynnego czujnika) na proporcjo
nalny sygnał napięciowy. Wyjściowy sygnał napięciowy uzyskiwany jest dzięki wykorzystaniu 
efektu piezoelektrycznego. W tablicy 3.2 przedstawiono dane techniczne czujnika ciśnienia 
wykorzystywanego w pomiarach ciśnienia fal uderzeniowych. 

Tablica 3.2. Parametry techniczne czujnika PCB wykorzystywanego w pomiarach 
Table 3.2. Technical parameters ofused PCB pressure gauge 

Parametr 
Jednostka 

Czujnik 138A05 Czujnik 138Al0 
miarv 

Zakres oomiarowy [MPa] 34,50 69,00 
Rozdzielczość [kPa] 0,69 1,37 

Czulość [mV/kPa] 0,15 0,073 
Częstotliwość rezonansowa MHz >1 >1 

Element czuły material turmalin turmalin 

Czujniki mocowane były w układzie zapewniającym kontrolę głębokości zanurzenia oraz 
odległośc i od ładunku materiału wybuchowego. Schemat układu przedstawiono na rys. 3.3. 
W układzie stosowano dwa czujniki umieszczone w wierzchołkach trójkąta równoramiennego 
w określonej odległości od ładunku. Kable pomiarowe oraz połączenie kabli z czujnikiem 
umieszczano w wężyku PE, co zapewniało szczelność oraz wystarczającą dla pomiarów wy
trzymałość linii pomiarowych oraz jej wyporność. Dzięki temu kable linii pomiarowych nie 
tonęły na dnie zbiornika. Sygnał z linii pomiarowych przekazywany był przez układ wzmac
niający do oscyloskopu zapewniającego wystarczającą rozdzielczość, aby zarejestrować za
równo przebieg ciśnienia fali uderzeniowej jak i pulsacji pęcherza gazowego. Zarejestrowany 
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na oscyloskopie przebieg ciśnienia transmitowano do komputera, bezpośrednio do arkusza 
kalkulacyjnego, gdzie otrzymany sygnał poddawano obróbce i przeprowadzano obliczenia. 

m 

·-·-·-·-·-·-L""'i"" 
3m 

Rys.3.3. Schemat układu pomiarowego 
Fig. 3.3. Experimental set up 

4. Wyniki pomiarów i dyskusja 

Na rys. 4.1. przedstawiono przykładową rejestrację nadciśnienia fali uderzeniowej genero
..vanej wybuchem ładunku badanego materiału wybuchowego. Z otrzymanego przebiegu nadci
inienia określano nadciśnienie maksymalne oraz energię fali uderzeniowej. 

12 

2 

0~~~-----r----~--~----~----~--~----~--~ 
-0,1 o 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Czas, ms 

Rys. 4. I. Przebieg nadciśnienia dla ładunku ALAN l 
Fig. 4.1. Overpressure vs time diagram for ALAN l 
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Czas określony na podstawie diagramu przedstawionego na rys. 4.2 pomiędzy czasem za
rejestrowania pierwotnej fali uderzeniowej a pierwszą pulsacją pęcherza gazowego, stanowił 
podstawę do określenia energii pęcherza gazowego. 

0,8 

0,6 

J!l o 0,4 

> 
0,2 

o 

-0,2 

-0,05 o 0,05 

54622A 
12:49, 03 -08-13 

0,1 0,15 

Seconds 

----

0,2 0,25 

Rys. 4.2. Rejestracja pulsacji pęcherza gazowego 
Fig. 4.2. Bubble pulse time period record 

0,3 

W tablicy 4. I przedstawiono wyniki pomiarów i obliczeń uzyskane dla badanych materia
łów wybuchowych. 

Tablica 4.1. Wyniki pomiarów nadciśnienia i obliczeń pracy MW 
T bl 4 l E l . . k a e . . xplosive expanswn wor 

MW llpmax, MPa Eru, MJ/kg E", MJ/kg Ao, MJ/kg 
TNT 12,13 +0,77 2,11 + 0, 11 1,73 3,84 

ALAN l 13,19 ± 0,67 l ,42 ± 0,07 1,78 3,20 
ALAN3 13, 14 ± 0,82 l ,27 ± 0,07 1,87 3,14 

Na kolejnym rysunku 4.3 przedstawione zostały wyniki pomiarów nadciśnienia w teście 
wybuchu podwodnego. Zwraca uwagę fakt, że nadciśnienie uzyskane dla materiałów wybu
chowych emulsyjnych (ALAN I i 2) przewyższa uzyskaną dla TNT. Jednakże masa ładunku 
TNT była o połowę mniejsza. Na kolejnym wykresie, zamieszczonym na rys. 4.4 przedstawio
ne zostały wyniki obliczeń pracy ekspansji materiałów wybuchowych. Praca ta jest często 
traktowana jako miara zdolnośc i do wykonania pracy materiałów wybuchowych. Przy ilości 
stosowanego w teście materiału wybuchowego (I kg dla emulgitów i 0,5 kg dla TNT) w trak
cie wybuchu uwaln ia się prawie całkowita energia zgromadzona w materiale wybuchowym. Ze 
względu na gęstość wody i jej właściwości energia ta będzie bliska energii uwalnianej w trak
cie urabiania za pomocą tych materiałów górotworu. 

Zwraca uwagę niewielka różnica pracy ekspansji dla dwóch rodzajów emulgitów, pomimo 
ich różnego składu, a w szczególności większej ilości aluminium znajdującego się w ALANIE 
3. Trudno jednak wyciągać wnioski co do wpływu zawartości aluminium ze względu na 
wstępny etap prac związanych z opracowaniem pełnej metodyki pomiaru zdolności do wyko
nania pracy w teśc ie wybuchu podwodnego. 
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Rys. 4.3. Eksperymentalne nadciśnienie badanych MW w teście wybuchu podwodnego 
Fig. 4.3. Experimental overpressure 
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Rys. 4.4. Praca rozprężania MW w teście wybuchu podwodnego 
Fig. 4.4. Explosives expansion works in underwater detonation 
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4. Wnioski 

Zaprezentowana w pracy metodyka pomiaru nadciśnienia w teście wybuchu podwodnego 
pozwala wyznaczyć pracę ekspansji materiałów wybuchowych detonacji pod wodą. Praca taka 
jest bliska energii jaką potencjalnie posiadają materiały wybuchowe i która może zostać uwol
niona w trakcie wybuchu w warunkach urabiania górotworu. Praca ta może być traktowana 
jako miara zdolności do wykonania pracy wyrażona w fizycznych wartościach energii, co 
stanowi niewątpliwą zaletę tej metody w stosunku do standardowych metod pomiaru, takich 
jak próba Trauzla i wahadło balistyczne. Dodatkową również zaletą tej metody jest fakt, że 
ilości używanego do prób materiału pozwalają na uwolnienie w trakcie wybuchu energii blis
kiej energii potencjalnej zgromadzonej w materiale. Prace podjęte w Wojskowej Akademii 
Technicznej mają na celu opracowanie metodyki określania zdolności do wykonania pracy dla 
materiałów wybuchowych górniczych, co jest konieczne na niemiarodajne wyniki tych pomia
rów uzyskiwane w standardowych próbach. 
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Work performance of emulsion explosives in underwater test 

Abstract 

In this paper we present results of experimental overpressure of underwater blast waves. 
Two kind of emulsion explosive and TNT were used in these experiments. We used PCB pres
sure gauge for measuring of overpressure. Method of calculation and measured were described 
particularly. Results of explosion energy in underwater test are measure of capability to do 
wark. 

Praca naukowa finansowana ze środków Komitetu Badań Naukowych w latach 2002-2004 
jako projekt badawczy (projekt 5 Tl2A 033 23). 

Recenzent: dr inż. Ryszard Morawa 
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Doświadczenia i analiza efektów wdrożenia nowego systemu organizacji 
produkcji w oddziałach wydobywczych w KGHM "Polska Miedź" S.A. -
0/ZG "Lubin" 

Słowa kluczowe 

wielozmianowy system organizacji pracy - efektywny czas pracy - czas dyspozycyjny 
maszyn - wzrost wydajności - poprawa warunków pracy 

Streszczenie 

Każda firma, aby się rozwijać, musi dostosowywać swoją strukturę, organizację pracy, sto
sowaną technikę i technologię, do zmieniających się dynamicznie warunków otoczenia, w któ
rym funkcjonuje. W zakresie zmian w organizacj i pracy, w kopalniach KGHM wprowadzony 
został wielozmianowy system organizacji pracy w skrócie nazywany WSP. Wielozmianowy 
system organizacji pracy WSP przedstawia odmienny od dotychczasowego (trzyzmianowego) 
sposób wykorzystania dobowego dyspozycyjnego czasu pracy z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących aktualnie przepisów, z możliwością niezbędnych modyfikacji wynikających 
z lokalnych uwarunkowań. 

Wszystkie analizy i obliczenia przedstawione w referacie, są porównywane do stosowanej 
w kopalniach KGHM "Polska Miedź" S.A. 3-zmianowej organizacji pracy. 

Wstęp 

6 stycznia 2003 roku, po wprowadzeniu w Oddziałach Górniczych stosownych zmian 
w Regulaminach Pracy, rozpoczęto wdrażanie wielozmianowego systemu organizacji pracy 
WSP w wytypowanych rejonach: 
- 0/ZG ,,Lubin" - w rejonie Lubin Zachodni; 
- 0/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice"- w rejonie Polkowice Wschodnie; 
- 0/ZG ,,Rudna" - w rejonie Rudna Północna. 

Próbny okres wdrożeniowy miał zweryfikować przyjęte założenia i cele do wprowadzenia 
nowego systemu we wszystkich oddziałach górniczych kopalń. W okresie próbnego wdrażania 
systemu WSP nastąpiło szereg zmian w zakres ie lokalizacji oddziałów, koncentracji wydoby
cia, warunków geologiczno-górniczych oraz zaistniałych wstrząsów górotworu, co wpłynęło 
na os iągnięcie innych niż zakładano efektów. Pomimo tych zmian decyzją Zarządu z dniem 
01.09.2003 r. w kopalni ,,Lubin" i ,,Polkowice-Sieroszowice" oraz z dniem 29.09.2003 r. w ko
palni ,,Rudna" wprowadzono Wielozmianowy System Organizacji Pracy. 
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l. Systemy organizacji pracy stosowane w kopalniach rud na świecie 

Stosowane w światowym górnictwie rozwiązania, nie są obc iążone uwarunkowaniami, ja
kie obowiązują u nas z tytułu obowiązującego w Polsce Prawa Pracy. Znane światowe kon
cerny: 
- INCO, 
- Noranda, 
- Falconbridge, 
- Mount Isa, 
dostosowują organizację pracy w kopalniach do zmieniających się dynamicznie warunków 
funkcjonowania (długość czasu pracy, ilość zmian, dni w tygodniu, itp.) . Pozwala to na osi ą

gnięcie najwyższej efektywności. Cechą charakterystyczną stosowanych w tych krąjach syste
mów organizacji pracy, jest zatrudnienie 3 brygad (dwie brygady pracują, trzecia wypoczywa). 
Obowiązujące tam prawo pozwala na tego rodzaju postępowanie. Pozwala to firmom skutecz
nie konkurować na otwartym rynku. 
Stosowane w kopalniach złóż rud na świecie systemy organizacji pracy: 
a) INCO Creighton Mine-Kanada-system dwuzmianowy 

Dwie zmiany pracują po iO godzin, 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku (rys.1.1). 
Wskaźnik efektywnego wykorzystania dobowego dyspozycyjnego czasu pracy wynosi 66%. 

b) INCO Stobie Mine-Kanada -system dwuzmianowy 
Dwie zmiany pracują po l 0,5 godziny, 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku (rys. l.2). 
Wskaźnik efektywnego wykorzystania dobowego dyspozycyjnego czasu pracy wynosi 70%. 

W obydwu przypadkach urabianie z wykorzystaniem techniki strzelniczej odbywa się 
w zależności od sytuacji, raz lub dwa razy na dobę. 

zmiana l zmia na II 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Rys. 1.1. System organizacji pracy- dwuzmianowy l O godzinny (INCO- Creighton mine) 
Fig. 1.1 . System o f organization of work- two shifts l O an hour's (IN CO - Creighton mine) 

zmiana l zmiana II 

~ ----------------------------------------- -- ----------------------------- ---------------
10 II 12 ll 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6 

ę feu,. ! :t, rz.s ;u n 

Rys. 1.2. System organizacji pracy- dwuzmianowy 10,5 godzinny (IN CO- S tobie mine) 
Fig. 1.2. System o f organization of work- two shifts l 0,5 an hour's (INCO- Stobie mine) 

c) Noranda (New Brunswick- Kanada) - system dwuzmianowy 
d) Mount Isa - Australia - system dwuzmianowy 
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W obydwu kopalniach dwie zmiany pracują po 12 godzin, 7 dni w tygodniu przez 365 
dni w roku. Wskaźnik efektywnego wykorzystania dyspozycyjnego dobowego czasu pracy 
wynosi 83%. Proces urabiania złoża realizowany jest w miarę potrzeb. 

zmiana l zmiana II 

10 Ił 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

efeLI ' "n" cz.as p !'a\ T 

Rys. 1.3. System organizacji pracy- dwuzmianowy 12 godzinny (Noranda, Mount Isa) 
Fig. 1.3. System o f organization o f wark- two shifts 12 an hour's (Noranda, Mount Isa) 

Głównym celem przedstawionych modeli organizacji pracy na świecie j est maksymalne 
wykorzystanie środków finansowych zainwestowanych w zakup złoża i maszyn. Wszystkie 
systemy dobowej organizacji pracy charakteryzują się: 

wysoką wydajnością pracy; 
- ciągłym systemem pracy i produkcji; 

optymalnym wykorzystaniem czasu pracy w ciągu doby. 
Wadą omawianych systemów, w rozumieniu obowiązujących obecnie u nas przepisów jest 

wydłużony czas pracy pracownika (od l O do 12 godzin na zmianę) . 

2. Dotychczas stosowany system organizacji pracy w KGHM "Polska Miedź" S.A. 

Stosowanym systemem organizacji pracy w kopalniach KGHM ,,Polska Miedź" S.A. był 
system 3-zmianowy 7 ,S-godzinny (rys. 2.1) oraz system 3-zmianowy 6,0-godzinny w skróco
nym czasie pracy ze względu na warunki kl imatyczne (rys. 2.2). 

zmiana l zmian a li zmiana III 

Rys. 2.1. System organizacji pracy 3-zmianowy 7,5-godzinny 
Fig. 2. l. System o f organization o f wark three shifts 7,5 an hours 

Rys. 2.2. System organizacji pracy 3-zmianowy 6,0-godzinny 
Fig. 2.2. System o f organization o f wark three shifts 6,0 an hours 
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Organizacja pracy polegała na wykonaniu pełnego cyklu produkcyjnego na każdej zmianie. 
Jednocześnie prowadzone były roboty ładująco-odstawcze oraz roboty wiercąco-kotwiące ze 
strzelaniem w przodkach na koniec każdej zmiany. Powodowało to dużą koncentrację załóg 
i maszyn pracujących jednocześnie na oddziale. Szczególnie niekorzystne było to ~awisko na 
oddziałach posiadających strefy szczególnego zagrożenia tąpaniami z ograniczoną liczbą osób 
przebywających w strefie. System trzyzmianowy charakteryzował się również tym, że po za
kończonej zmianie maszyny zjeżdżały do komór mechanicznych, a wymiana załogi odbywała 
się na powierzchni. 

Wskaźnik efektywnego wykorzystania dobowego dyspozycyjnego czasu pracy dla systemu 
3-zmianowego 7 ,S-godzinnego wynosił 56,25%, natomiast dla systemu 3-zmianowego 6,0-
godzinnego wynosił 43,75%. 
Do wad systemu 3-zmianowego należy : 

- połowiczne wykorzystanie maszyn i zdolności produkcyjnych kopalń, 
- duża koncentracja ludzi i maszyn różnego typu, 
- niski efektywny czas pracy wynoszący od 3 do 4 godzin na zmianę . 

3. Wielozmianowy System Organizacji Pracy - rejon Lubin Zachodni 

3.1. Cele i założenia systemu WSP 

Podstawowym celem wprowadzenia systemu WSP było zmniejszenie kosztów produkcji 
poprzez: 
- efektywniejsze wykorzystanie dyspozycyjnego dobowego czasu pracy, 
- zwiększenie zmianowej wydajności przodkowej, 
- zmniejszenie stanu maszyn górniczych, 
oraz poprawa bezpieczeństwa pracy przez wprowadzenie fazowych operacji technologicznych 
w oddziałach poprzez: 
- zmniejszenie ilości osób jednocześnie pracujących na danej zmianie, 
- wzrost koncentracji robót strzałowych. 
Celem wdrożenia systemu była również poprawa warunków klimatycznych poprzez: 
- zmniejszenie ilości pracujących maszyn na danej zmianie, 
- możliwość rozdzielenia procesów technologicznych takich jak realizacja wydobycia od 

procesów wiercenia i kotwienia. 
Główne założenia zmiany organizacji pracy w kopalni ZG ,,Lubin" to: 
- utrzymanie dotychczas obowiązujących rygorów eksploatacji, 
- utrzymanie poziomu produkcji kopalni na dotychczasowym poziomie, 
- zastosowanie jako podstawowego wariantu organizacji schematu z dwukrotnym strzela-

niem, 
- utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia, 
- stworzenie możliwości przyrostu wynagrodzeń z tytułu lepszego wykorzystania dyspozy-

cyjnego czasu pracy, 
- utrzymanie obowiązujących norm pracy na obecnym poziomie, 
- przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa pracy, wymogów technologicznych, 

zaleceń Urzędu Górniczego i innych instytucji nadzorczych. 
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Zmiany w systemie organizacj i pracy ograniczono do oddziałów wydobywczych i oddzia
łów pomocniczych obsługujących roboty przodkowe. Pozostałe oddziały dołowe i powierzch
niowe założono, iż pracować będą w dotychczasowym 3-zmianowym systemie organizacji 
pracy. 

3.2. Charakterystyka Rejonu LZ po wprowadzeniu WSP 

W związku ze zmianą organizacji pracy wprowadzono dwa warianty 7,5-godzinny (rys. 
3. 1) i 6,0-godzinny (rys. 3.2) z dwukrotnym strzelaniem w ciągu doby. 

O -~i''~Fdmhgi - nyb l -c2aSpr~y~to\\anczo-mkoi1c1.cnXmy O · dtktywnyc mpucy l ·ptzet aunil: m~s zyn }· 

Rys. 3.1. Harmonogram pracy w systemie WSP - 7,5-godzinny, z dwukrotnym strzelaniem w ciągu doby 
Fig. 3.1. Schedule of wark in WSP system- 7,5 an hour's, with two times shooting by twenty-four hours 

robotystr.1akme . 

Rys. 3.2. Harmonogram pracy w systemie WSP- 6,0-godzinny, z dwukrotnym strzelaniem w ciągu doby 
Fig. 3.2. Schedule of work in WSP system- 6,0 an hour's, with two times shooting by twenty-four hours 

Wprowadzenie systemu WSP dało możliwość rozdzielenia poszczególnych procesów tech-
1ologicznych na dwa moduły: wiercąco-kotwiący i załadowczo-odstawczy (rys. 3.3). Popra
.viło to w znaczny sposób bezpieczeństwo i organizację pracy. Wykorzystanie maszyn jednego 
ypu na zmianie spowodowało, że cały proces jest przejrzysty, praca stała się spokojniejsza, 
.vzajemnie sobie nie przeszkadzano. W rezultacie w rejonach o zwiększonym zagrożeniu znaj
iowała się mniejsza liczba osób. Poprawiły się warunki wentylacyjne, szczególnie na zmia
Jach wiercąco-kotwiących. 
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Zmiana! l Zmiana II l Zmiana III Zmiana IV 

Wiercenie i kotwienie, roboty 

G-6 
strzałowe 

____________ J _____________ Załadunek i odstawa urobku 

---~---------

-------------r------------Wiercenie i kotwienie, roboty 

G-7 
strzałowe 

____________ j _____________ Załadunek i odstawa urobku 

------------- ------------- --- --------
Załadunek i odstawa urobku 

G-8 

l 
Wiercenie i kotwienie, roboty 
strzałowe 

Rys. 3.3. Specyfikacja robót prowadzonych w oddziałach wydobywczych w systemie WSP 
Fig. 3.3. Specification ofworks driven in mining departments in system WSP 

Dla prawidłowego przebiegu całego procesu produkcyjnego założono, że zmiana poszcze
gólnych modułów odbywać się będzie, co dwa tygodnie, przy czym w pierwszym tygodniu 
w dni wolne realizowano cały proces technologiczny, natomiast w drugim tygodniu tylko jeden 
moduł, po czym następowała zmiana modułów (rys . 3.4). Niestety nie udało się zrealizować 

założonego harmonogramu pracy w dni wolne ze względu na brak pełnego obłożenia przez 
załogę szczególnie na zmianach II. Przyjęto, że praca w dni wolne odbywać się będzie w so
botę zmiana I i II w systemie WSP oraz niedziela zmiana I na dotychczasowych zasadach 
(pełny cykl produkcyjny na jednej zmianie) . 

Sobota Niedziela 
Wyszczególnien ie Zm. l Zm. II Zm.lll Zm. IV 

Zm.! l Zm. Zm. l Zm. II II 

I tydzień A B c D A B c J D 

II tydzień B A D c B A 

III tydzień c D A B c D A l B 

IV tydzień D c B A D c 
V tydzień A B c D A B c l D 

VI tydzie1i B A D c B A 

Brygady wiercąco-

kotwiące 

Brygady fedrujące 

Rys. 3.4. Harmonogram pracy brygad dla danego oddztału garntezego w system1e WSP 
Fig. 3.4. Schedule o f wark o f brigades for given mining- department in system WSP 

Kolejnymi zmianami przy wprowadzaniu systemu były zmiany w obłożeniach stanowisko
wych załóg (rys. 3.5) oraz przy obłożeniach maszyn (rys. 3.6.) Wprowadzenie czwartej zmiany 
oraz wydłużenie efektywnego czasu pracy spowodowało konieczność zmniejszenia bądź 
zwiększenia obłożenia na niektórych stanowiskach pracy. 
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System 3-zmianowy System WSP 

Stanowisko pr acy 
Zmiana Zmiana Różnica 

Razem Razem 
I II III I II III IV 

Górnik · przodowy pola 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 

Górnik · strzałowy II I I !l 33 8 8 6 6 28 -5 

Górni k - obrywka ręczna 5 5 5 15 5 5 5 5 20 s 
Pornocnik SWK 12 12 II 35 6 6 7 7 26 -9 

Budowa infrastruktury 9 9 8 26 7 7 4 4 22 -4 

Razem 42 41 38 121 30 30 26 26 112 -9 

Operator SWW 7 8 7 22 5 5 4 4 18 -4 

Operator SWK l i 13 12 36 8 7 7 8 30 -6 

Operator SWK - L 2 l l 4 l l 2 -2 

Operator SWB 3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 

Operator Łk-1 4 3 4 ! l 2 3 l 3 9 -2 

Operator ł .k-2 4 4 4 12 3 4 4 5 16 4 

Operator TORO 7 7 7 21 4 4 4 4 16 -5 

OperatorWO 3 2 2 7 2 2 3 3 lO 3 

Operator TO 3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 

Razem 44 44 43 131 30 32 30 33 125 -6 

Rys. 3.5. Struktura obłożeń stanowiskowych dla oddziałów wydobywczych - rejon LZ 
Fig. 3.5. Structure of covering position for mining departments- region LZ 
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Rys. 3.6. Obłożenie maszyn dla oddztałów wydobywczych- rejon LZ 
Fig. 3.6. Covering o f machines for mining departments- region LZ 
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Wprowadzenie WSP spowodowało znaczący wzrost efektywnego czasu pracy w ciągu 
doby we wszystkich oddziałach górniczych. W porównaniu do poprzednio stosowanego sys
temu 3-zmianowego, efektywny czas pracy w dobie w systemie WSP wzrósł z 50,00% do 
76,39% dla 7,5-godzinnego czasu pracy, oraz z 43,75% do 72,92% dla 6,0-godzinnego czasu 
pracy (rys. 3. 7). 
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Rys. 3.7. Efektywny czas pracy w oddziałach górniczych- reJOn LZ 
Fig. 3.7. Effective time of wark in mining- departments- region LZ 
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Maszyny pracujące na oddziałach nie zjeżdżają po każdej zmianie do komór mechanicz
nych. W danym module maszyna pracuje nieprzerwanie przez dwie zmiany, a wymiana ope
ratorów odbywa się na stanowisku pracy (dla wozów wiercąco-kotwiących) lub w wyznaczo
nych miejscach przekazywania maszyn (dla wozów odstawczych i pomocniczych). 

Utrzymano dotychczasowe czasy wyczekiwania po robotach strzałowych, obowiązujące 
przed wprowadzeniem WSP. W niektórych oddziałach, gdzie wcześniej obowiązywały wydłu
żone do 8 godzin czasy wyczekiwania zmniejszono je na 6 godzin dostosowując do czasu 
trwania zmian w WSP. W każdym z takich przypadków zmiany te poprzedzono analizami 
sytuacji geologiczno-górniczej, aktywności sejsmicznej i warunków prowadzenia robót. Zasa
dy te opiniowane były przez kopalniane zespoły ds. Zwalczania Tąpań i Zawałów oraz za
twierdzane były przez kierownika ruchu zakładu górniczego. 

Reasumując, w oddziałach wprowadzono z powodzeniem modułowy system pracy oddzie
lając zmiany wiercąco-kotwiące i zmiany odstawcze na poszczególnych oddziałach. Skutki 
tych działań były następujące: 

wzrost wydajności maszyn związany zarówno z wydłużeniem efektywnego czasu pracy jak 
i lepszą organizacją poszczególnych czynności technologicznych w wyniku użycia mniej
szej ilości sprzętu i wykonywanie robót jednego typu na poszczególnych zmianach, 

- poprawa jakości pracy, związana z nadzorem tylko jednego typu prac na każdej ze zmian. 
- poprawa komfortu pracy, szczególnie w grupie pracowników pracujących na oddziałach 

o podwyższonej temperaturze, w skróconym czasie pracy, 
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- możliwość cyklicznego wyłączania ciągów taśmowych, wykonywania przeglądów, kon
serwacji i napraw bezpośrednio w dni robocze, a nie w dni wolne od pracy (w ten sposób 
zwiększono też niezawodność ciągów taśmowych). 

3.3. Warunki prowadzenia robót w rejonie Lubin Zachodni w porównywanych okresach przed 
i po wprowadzeniu WSP 

Analizie poddano warunki wykonywania pracy, osiągane wydajności i parametry technicz
no-ekonomiczne oraz zgodność osiągniętych wyników z założeniami do wprowadzenia syste
mu. Porównania dokonano dla okresu pierwszego półrocza lat 2002 i 2003 . 

I półrocze 2002 
W pierwszym półroczu 2002 Rejon LZ wydobywał średnio 10 500 ton rudy wilgotnej na 

dobę, przy czym udziały w wydobyciu poszczególnych oddziałów rejonu kształtowały się 

następująco : 

Wydobycie 
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 

miesięczne w.w. 
G-6 54 143 46 880 54 I 89 56631 51283 66079 
G-7 110614 101 864 90 596 72247 69239 72096 
G-8 108 836 105 341 l 19 038 134610 123427 127748 

Wydobycie 
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 

dobowe w.w. 
G-6 2 082 l 953 2 167 2327 2230 2608 
G-7 4 254 4 244 3 623 2969 3010 2846 
G-8 4 186 4 389 4 761 5532 5366 5043 

Oddział G-6 realizował roboty związane z: 
- rozcięciem pola filarowego X/9, charakteryzujące się szerokością frontu eksploatacyjnego 

wynoszącego 350m, przy furcie 3,5 m. Warunki stropowe bardzo dobre, łatwość urabiania 
i pozyskiwania rudy. Odstawa ze względu na znaczne odległości do punktu wysypowego 
wynoszące średnio 700 m realizowana w sposób mieszany tj . zestaw odstawczy - dwa 
wozy odstawcze, ładowarka kopalniana ŁK-2 i ładowarka TORO, 

- rozcięciem pola filarowego X/10. Udział robót w tym polu do całości prac oddziału wyno
sił ok. 10-15%. Zaangażowanie sprzętu odstawczego TORO do realizacji wydobycia oraz 
ŁK-2 do transportu kamienia. 

Oddział G-7 prowadził: 
roboty eksploatacyjne w polu XI/4, charakteryzujące się szerokością frontu wynoszącą 400 
m, przy furcie eksploatacyjnej 3,5 m. Warunki stropowe dobre (rozcięcie złoża w kierunku 
strefy upodatnionej własnych zrobów), łatwość pozyskiwania rudy - I kwartał rozcięcie 
pola, II kwartał - roboty likwidacyjne i zakończenie prac w polu. Ze względu na bliskość 
punktów wysypowych wynoszcą do 300 m odstawa realizowana była ładowarkami TORO, 

- roboty przygotowawcze w rejonie filara szybów L-IV i L-V. Oddział w końcu pierwszego 
kwartału rozpoczął rozcinanie pola LZ/2, odstawa ze względu na znaczne odległości do 
punktu wysypowego realizowana była przy użyciu zestawu odstawczego 2WO + ŁK-2. 
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Oddział G-8 realizował: 
- roboty eksploatacyjne w polu XII/2, charakteryzujące się szerokością frontu wynoszącą 400 

m, przy furcie eksploatacyjnej 3,5 m, warunki stropowe dobre. Droga odstawy 350 m, 
odstawa realizowana ładowarkami TORO, 

- początek eksploatacji w polu XII/l i obejmował - rozcięcie pasa eksploatacyjnego. Wa
ninki porównywalne jak dla pola XII/2. 
W analizowanym okresie w rejonie prowadzono roboty w dobrych i bardzo dobrych wa

runkach górniczo-geologicznych, a poziom kosztów jednostkowych szczególnie w oddziale G-
6 determinowany był przez odstawę (wysokie koszty zestawu odstawczego) oraz budowę in
frastruktury (zabudowa taśmociągu). Pozostałe oddziały realizowały wydobycie przy najniż
szych kosztach jednostkowych w kopalni. 

I półrocze 2003 
W związku z przejściem oddziałów G-7 i G-8 na kolejne pola eksploatacyjne, różniące się 

warunkami i możliwością koncentracji wydobycia, a także planowanym modułowym prowa
dzeniem robót w związku z wprowadzeniem wielozmianowego systemu organizacji pracy 
WSP założono wielkości wydobycia rudy (waga wilgotna) na poszczególnych oddziałach jak 
niżej: 

- G-6 2 000 Mg/dobę, 
- G-7 3 000 Mg/dobę, 
- G-8 5 200 Mg/dobę. 

Zadania te oddziały realizowały z powodzeniem. Problemem stała się realizacja założonego 
planu wydobycia w dni wolne od pracy w związku z brakiem obłożenia. Pomimo tego dzięki 
zwiększonej wydajności w zwykłe dni osiągnięto zakładane wydobycie miesięczne . Warunki 
pracy w Rejonie kształtowały się następująco: 
Oddział G-6 prowadził: 

rozcinkę filara oporowego - pole XJ9. Po rozc1ęcm filara do wysokości wczesmeJ 
upodatnionych wyrobisk starej komory maszyn ciężkich napotkano no trudne warunki stro
powe. Postęp frontu został zatrzymany a rudę pozyskiwano z robót przebierkowych po 
wcześniej zaistniałym tąpnięciu. Nastąpiło znaczne wydłużenie dróg odstawy do 700 m. 
Odstawa realizowana była ze względu na park maszynowy rejonu przy pomocy ładowarek 
TORO, 

- rozcinkę w polu XI/9 celem upodatnienia naroża przy starych zrobach. Rozcięcie 3-5 
komorami, w furcie 3,5 m, odstawa do 300m. Prace prowadzone są w bardzo trudnych wa
runkach górniczo-geologicznych, z koniecznością przybierania do 2,5 m kamienia, 

- roboty przygotowawcze- chodniki C-472, C-473,C-474 wraz z upodatnieniem. Warunki 
stropowe dobre, furta 3,5 m, droga odstawy do 400 m, 

- rozcinkę pola filarowego XJI O, charakteryzująca się szerokością frontu do l 00 m, przy 
furcie 2,2 m. Warunki stropowe dobre, droga odstawy do 500 m. Odstawa realizowana 
w sposób mieszany: ładowarka ŁK-2 (niska)- wywozi odstrzelony urobek na "magazyn", 
skąd do punktu wysypowego transport realizuje ładowarka TORO. Konieczność przebiera
nia zaciśniętych wyrobisk (kamień), konieczność spągawania drogi dojazdowej dla łado
warki TORO. 

Oddział G-7 realizował: 
- roboty eksploatacyjne w polu LZ/2, charakteryzujące się szerokością frontu do 120m, przy 

furcie eksploatacyjnej wynoszącej 3,0m. Ruda była łatwo pozyskiwana poprzez rozcinanie 
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i obieranie filarów. Warunki stropowe dobre, długa droga odstawy do 1200 m. Odstawa 
realizowana przy pomocy zestawu 3 WO + ŁK-2, 

- roboty eksploatacyjne w polach LZJ1 i LZJ3 . Warunki stropowe dobre. Furta 2,2 m i 2,6 m, 
droga odstawy odpowiednio 500 m i 200 m. Odstawa realizowana w sposób mieszany: 
ładowarka ŁK-2 (niska)- wywozi odstrzelony urobek na "magazyn", skąd do punktu wy
sypowego transport realizuje ładowarka TORO, 

- roboty przygotowawcze- warunki stropowe dobre, furta 3,5 m, droga odstawy do 400 m. 
Oddział G-8 realizował: 

- roboty eksploatacyjne w polu XIII!, charakteryzujące się szerokością frontu wynoszącą 450 
m, przy furcie 3,5 m. Odstawa realizowana była ładowarkami TORO, przy drodze odstawy 
350 m. W części pola przyległej do "świeżych" zrobów pola XII/2 roboty prowadzono w 
bardzo trudnych warunkach stropowych, powodujących okresowe zatrzymania postępu 
frontu całego pola, wystąpiła konieczność wykonywania licznych robót kamiennych. 

- roboty przygotowawcze- warunki stropowe dobre, furta 3,5 m, droga odstawy do 800 m, 
odstawa realizowana zestawem odstawczym 2 WO + ŁK-2. 
W opisywanym okresie nastąpił w rejonie znaczny spadek koncentracji robót, wydłużyły 

się drogi odstawy, co było przyczyną zmiany struktury odstawy i zastosowania bardziej kosz
townego wariantu odstawy przy pomocy wozów odsiawczych i ładowarek. Niesprzyjające 
warunki stropowe wymagały też zaangażowania dodatkowej ilości sprzętu pomocniczego oraz 
wpływały negatywnie na wydajność sprzętu podstawowego. Przejście w dwóch oddziałach na 
niską furtę eksploatacyjną spowodowało konieczność zwiększenia ilości maszyn wiercąco
kotwiących i odstawczych. 

4. Analiza porównawcza parametrów techniczno-ekonomicznych 

Porównywane okresy nie są całkowicie adekwatne zarówno pod względem warunków 
geologiczno-górniczych, jak i koniecznością zaangażowania różnych środków technicznych 
niezbędnych dla pozyskania tej samej ilości rudy. Chcąc w sposób rzetelny stworzyć bazę dla 
porównania efektów wprowadzenia systemu, należałoby zmodyfikować parametry uzyskiwane 
przez rejon w 2002 roku przynajmniej o część związaną z niezbędnym zaangażowaniem 
sprzętu wywołanym zmianą struktury odstawy i wybieraniem cienkiego złoża. 
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Rys. 4.1. Wydobycie dobowe waga sucha 
Fig. 4.1. The twenty-four mine, dry weight 
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Rys. 4.2. Wydobycie dobowe Cu w rudzie 
Fig. 4.2. The twenty-four mine in cooper 
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Rys. 4.3. Wydajność przodkowa 
Fig. 4.3 . The productivity in the front of mine 
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Podstawowym celem wprowadzenia systemu WSP w rejonie LZ było zmniejszenie ilości 
sprzętu zaangażowanego w procesie produkcyjnym oraz zmniejszenie jednostkowego kosztu 
wydobycia przy utrzymaniu wielkości wydobycia rudy na tym samym poziomie. 

Celami drugorzędnymi były poprawienie organizacji, jakości i komfortu pracy. Wprowa
dzen ie systemu pozwoliło na wydłużenie efektywnego czasu pracy i zwiększenie wydajności 
w poszczególnych typach sprzętu. Górnicy zatrudnieni na ciężkim sprzęcie wykonali w tym 
okresie więcej pracy. Dostają oni do dyspozycji dodatkową godzinę, która wcześniej była 
tracona. Zmiany na stanowisku pracy dokonują się w rejonie oddziałów górniczych, a nie na 
powierzchni. Jeden górnik odchodzi a jednocześnie przy maszynie staje drugi. Osiągnięto 

zwiększenie wydajności w procesach wiercenia, kotwienia i odstawy średnio o 20%. 
Przy zmniejszonej ilości sprzętu rejon utrzymał założone wydobycie dobowe. Nie udało się 

natomiast wykonać założonego zadania miesięcznego na skutek braku obłożenia w dni wolne 
od pracy, co w związku z utraconą produkcją miało przełożenie na wzrost kosztu jednostko
wego. 
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Ze względu na ograniczenia przedstawione w opisie warunków prowadzenia robót wpro
wadzono korektę i zwiększono obłożenie o niezbędne maszyny do wywozu kamienia i odstawy 
urobku. 

W analizowanym okresie nie odnotowano pod względem kosztowym znaczącego postępu, 
jednak w warunkach, w których rejon prowadzi eksploatację tj . pozyskiwanie rudy w dużej 
mierze z robót rozcinkowych, małej koncentracji wydobycia, trudnych warunkach stropowych, 
wejściu oddziału w cienkie złoże - utrzymanie kosztów jednostkowych na niezmienionym 
poziomie przy mniejszym wydobyciu i wzroście utrudnień można zaliczyć do sukcesów. 

S. Podsumowanie 

Wielozmianowy system pracy pozwala na zwiększenie wydajności, poprawia organizację, 
jakość i warunki pracy, a tym samym daje możliwość obniżenia kosztów jednostkowych wy
dobycia. 

Przewidywane efekty z wdrożenia nowej organizacji pracy na przykładzie rejonu Lubin 
Zachodni dotyczą: 
l . bezpieczeństv,ra pracy gdzie mamy do czynienia z: 

- koncentracją robót strzałowych na frontach eksploatacyjnych prowadzącą do lepszej 
realizacji profilaktyki tąpaniowej (strzelania grupowe), 

- poprawą warunków wentylacyjnych (mniejsze jednostkowe obłożenie maszyn), 
- bezpieczniejszymi warunkami organizacji robót przodkowych (rozdział prac kotwiąco-

wiercących od wybierania); 
2. wzrostu jednorazowego efektu ekonomicznego z tytułu: 

- zmniejszenia stanu pracujących samojezdnych maszyn górniczych (SCMG) o 6 maszyn 
przodkowych, 
obniżenia kosztów remontowo serwisowych. 

3. obniżeniajednostkowego kosztu produkcji poprzez: 
- efektywniejsze wykorzystanie dyspozycyjnego czasu pracy, 
- zwiększenie ogólnej wydajności pracy, 
- zmniejszenie kosztów amortyzacji maszyn. 
W wyniku przeprowadzonych doświadczeń i prób można powiedzieć, że w wyniku zmiany 

systemu organizacji pracy niezwykle realne wydaje się także: 
- uzyskanie wzrostu produkcji w Oddziałach Górniczych z tytułu: 

lepszego wykorzystania dyspozycyjnego czasu pracy, 
lepszego wykorzystania maszyn, 

- wygenerowanie dodatkowych środków na wynagrodzenia pracowników w wyniku: 
realizacji przyjętych założeń i planów produkcyjnych, 
dłuższego czasu pracy operatorów i maszyn. 
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Experience and findings of implement the new organization of production 
system in working sections in KGHM "Polska Miedź" SA "Lubin" Mine 

Abstract 

Every company, which want to develop, should adapt to own structure, work's organiza
tions, used of technics and technology to changing environment's conditions. In range of 
changes in organization of work, in copper-mines KGHM introduced to new work in four 
shifts, which called in abbreviation WSP. This system shows different way until now system. It 
takes advantages of twenty-four hours use work's time. This system keeps all actually regula
tions. It gaves al! possibilities, which is nessesary to aii changes in !ocal conditions. 

Al! analyses and calculations shows in this report are compare with the work in three-shifts 
used to KGHM Polish Copper S.A. 

Recenzent: dr inż. Jerzy Kicki 
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Ścianowy kompleks mechanizacyjny o wydajności 20 tysięcy ton na dobę 
w kopalni "Bogdanka" 

Słowa kluczowe 

węgiel kamienny - koncentracja wydobycia - ścianowe systemy eksploatacyjne - kompleksy 
ścianowe 

Streszczenie 

W połowie 2002 roku uruchomiona została, w kopalni "Bogdanka", ścina 10/I wyposażona 
w nowy kompleks mechanizacyjny złożony z obudowy ścianowej Glinik 15/32 POz oraz kom
bajnu ścianowego wraz z przenośnikiem ścianowym i podścianowym fi1my JOY. Kompleks 
ten zapewnił wydobycie ze ściany do 20 tys. ton/dobę. Ściana o wybiegu blisko 3.000 m osią
gnęła w 11 miesięcy, dając łączne wydobycie ponad 4 mln ton. Od września 2003 r. urucho
miona została druga ściana l O III wyposażona w ten kompleks. 

l. Wprowadzenie 

Na początku lipca 2002 roku uruchomiona została w kopalni "Bogdanka" najnowsza ściana 
wydobywcza 10/1 w pokładzie 382, wyposażona w zupełnie nowe maszyny i urządzenia. Jest 
to już trzeci w pełni nowy, wysokowydajny kompleks ścianowy, zakupiony przez kopalnię po 
roku 1990. Przypomnijmy, ze pierwszy z nich zakupiony został w 1994 roku, a ścianę 4/I 
w pokładzie 382, wyposażoną w ten kompleks uruchomiono w styczniu 1995 roku. Kompleks 
ten z obudową Tagor 13/25 POz/B, kombajnem ścianowym KSW-500/2A2V/2BP i przenośni
kiem ścianowym PF-4/932, pracował dotychczas w 6 ścianach, w pokładzie 382, o łącznym 
wybiegu blisko 11 km, uzyskując łączne wydobycie 13,6 mln ton brutto. Zakładane wydobycie 
dobowe l O tys. t/dobę osiągał bez problemów, wielokrotnie je przekraczając . Wyniki uzyskane 
przez ten kompleks, w poszczególnych ścianach, zestawiono w tablicy 1.1. Aktualnie kom
pleks ten jest w trakcie remontu. 

Drugi nowy kompleks ścianowy z obudową Glinik l 0/23 POz, kombajnem ścianowym 
JOY 4LS i przenośnikiem ścianowym PF-4/892, zakupiony na przełomie 1996 i 1997 roku, 
dobrany został do eksploatacji cienkiego pokładu 385/2 o miąższości ok. 1,7 m. Wyniki uzy
skane w tym pokładzie są także dobre. Dotychczas kompleks ten pracował w czterech ścia
nach. Łączny wybieg tych ścian to ok. l O km, a uzyskane łączne wydobycie prawie 9,5 mln ton 
brutto . Kompleks ten, mimo cienkiego pokładu, osiągał również dobre wyniki produkcyjne, 
a przy pełnym postęp ie ściany ok. l O tys . t/dobę. Wyniki produkcyjne uzyskane przez ten kom
pleks zestawiono w tablicy 1.2. Aktualnie kompleks ten przezbrajany jest do kolejnej 5-tej już 
ściany w pokładzie 3 85/2. 

185 



Kasprzak J., Kozek B.: Ścianowy kompleks mechanizacyjny o wydajności 20 tysięcy ton ... 

Tablica 1.1. Wydobycie ze ścian wyposażonych w kompleks mechanizacyjny 
z obudową Tagor-13/25 POz/B 

Table 1.1. Output o f longwall equipped with mechanized complex with shields Tagor-13/25 POz/B 

Wydobycie Maksymalny Maksymalne* 

Lp. Ściana Okres Wybieg całkowite postęp wydobycie 
pracy ściany brutto miesięczny dobowv dobowe 

[m] [tys. t] [m] [m] [tys. t] 
l 4/I 1.1995-;-J.I996 1.730,5 2.373 205 8,5 I I,6 
2 5N III.1996-;-V. I 997 2.I70,0 2.458 230 9,2 9,8 
3 511 1X.I997-;-JX.I998 1.727,0 2.484 206 7,6 I I,O 
4 7N XI. I 998-;-III.2000 2.I74,0 2.463 230 IO,O l I,2 
5 I/IV VII.2000-;-XIJ.2000 790,5 1.060 190 7,5 9,6 
6 9N 11.2001 -;-XIJ.2001 2.225 o 2.801 240 9,8 13,I 

Razem/średnia l 10.817,0 13.639 217 8,8 11,1 

* - sredme dobowe z miesiąca o naJwyzszym wydobycm. 

Tablica 1.2. Wydobycie ze ścian wyposażonych w kompleks mechanizacyjny 
z obudov.'ą G1inik 10/23 Poz 

Table 1.2. Output oflongwall equipped with mechanized complex with shields Glinik 10/23 POz 

Wydobycie Maksymalny Maksymalne* 

Lp. Ściana 
Okres Wybieg całkowite postęp wydobycie 

pracy ściany brutto miesięczny dobowy dobowe 
[m] [tys. t] [m] [m] [tvs. t] 

I I/V/385 111.1 997-;-VI.I 998 2.456,5 1.775 290 13,8 I0,6 
2 2/V/385 VIIJ.I 998-;-XJI.l999 2.458,0 2.258 280 10,9 I0,8 

3 3/V/385 II.2000-;-VI.200I 2.458,0 2.595 250 I I,O II,O 
4 4/V/385 1.2002-;-X.2003 2.457,5 2.830 248 I0,8 I0,7 

Razem/średnia 9.830,0 9.458 267 11,6 10,8 

* -średme dobowe z miesiąca o naJwyższym wydobyciU. 

2. Nowy kompleks mechanizacyjny o wydajności 20 tys. ton/dobę 

Nowy kompleks zaprojektowany został dla warunków geologiczno-górniczych pola I i II 
północnego, a w szczególności ściany l 0/I. 

Podstawowe wyposażenie mechanizacyjne tego kompleksu stanowiła obudowa ścianowa 
Glinik-15/32 POz, kombajn ścianowy JOY 4LS8, przenośnik ścianowy JOY Longwall AFC 
oraz przenośnik podścianowy JOY BSL. Podstawowe dane techniczne ww. maszyn tego kom
pleksu są następujące: 

a) Obudowa ścianowa Glinik-15/32 POz. Jest to nowo zaprojektowana obudowa dwustoja
kowa podporowo-osłonowa z lemniskatowym układem prowadzenia stropnicy, produkcji 
Fabryki Maszyn Górniczych "Glinik" w Gorlicach. Nowa obudowa po raz pierwszy 
posiada zwiększoną podziałkę (szerokość sekcji) z typowej 1.500 mm do 1.750 mm. 
Podstawowe dane techniczne obudowy: 
- zakres wysokości pracy 
- podporność' robocza stojaka 
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- podporność robocza zestawu 8.26779.927 kN, 
- podziałka obudowy sekcji li niowej 1,75 m, 
- skok hydraul iczny przesuwnika 1.040 mm, 
- ciśnienie zestawu 25732 MPa, 
- masa sekcji 22.500 kg. 
Oprócz sekcji liniowych w ilośc i 164 szt. w ścianie znajdowały się 6 sekcji skrajnych, po 3 
przy obydwu chodnikach, o zmiennej podziałce w zakres ie od 1,75 m do 2,20 m. 

b) Kombajn ścianowy - typu JOY 4LS8. Jest to kombajn dwuramieniowy pracujący po 
przenośniku ścianowym w systemie bezcięgnowym o pionowym kole napędowym typu Ei
cotrack. Kombajn przeznaczony jest do dwukierunkowego urab iania i ładowania urobku 
przy użyciu organów urab iających zabudowanych na ramionach po obu stronach maszyny. 
Podstawowe dane techniczne: 
- średnica organów urabiających 
- głębokość urabiania 
- moc silników elektrycznych 
- napięcie zas ilania 
- sterowanie 
- prędkość posuwu kombajnu 
- prędkość skrawania (organem) 
- masa kombajnu 
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Fot. 2.2. Widok ściany l O/II 
Fot. 2.2. The longwall 10/II 

c) Przenośnik ścianowy firmy JOY typu Longwall AFC. 
Podstawowe dane techniczne: 
- moc napędów 

napięcie zasilania 
smarowanie przekładni napędów 
wydajność 

rynna o wymiarach : 
szerokość wewnętrzna 

wysokość 

długość 

łańcuch zgrzebłowy 

prędkość ruchu łańcucha 
sprzęgła przepływowe 

d) Przenośnik podścianowy JOY BSL. 
Charakterystyka techniczna: 

długość przenośnika 

moc napędów 
napięcie zasilania 
smarowanie przekładni napędów 
wydajność 
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3x500 kW, 
3 .300 V, 
olejowe, 
1.600 t/h, 

800 mm, 
298 mm, 
1.750 mm, 
2xcj>42xl46 mm, 
1,12 m/s, 
typ 562 DTPPWL firmy Voith. 

max. 49 m, 
2x200 kW, 
3 .300 V, 
olejowe, 
1.850 t/h, 
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rynna wymiary: 
szerokość 

wysokość 

długość 

- łańcuch zgrzebłowy 

- prędkość ruchu łańcucha 

950 mm, 
380 mm, 
1.400-7-1.630 mm, 
2x<j>34x 126 mm, 
1,44 m/s. 

Połączenie przenośnika podścianowego z przenośnikiem taśmowym realizowane było za 
pomocą stacj i najazdowej V ARAN produkcji firmy "SIGMA" S.A. 

Aparatura elektryczna produkcji firmy "Elgór+Hansen" umieszczona była na pociągu apa
raturowym firmy "SIGMA". Napięcie zasilania podstawowych maszyn i urządzeń kompleksu 
to 3,3 kV. 

3. Charakterystyka warunków geologiczno-górniczych ściany l 0/1 

Pierwszą ścianą, wyposażoną w nowy kompleks mechanizacyjny była ściana l 0/I w pokła
dzie 382 w polu "Bogdanka", zlokalizowana w północno-zachodnim rejonie obszaru górni 
czego. Ściana uruchomiona została na początku lipca 2002 roku. Z uwagi na peryferyjną 
lokalizację ściany, długość drogi dojazdu, przy początkowym jej wybiegu, wynosiła ok. 7.000 
m. Lokalizację śc iany l 0/I przedstawiono na wycinku mapy pokładu 382 na rys. 3.1. Ściana 
posiadała długość 300m. 

Ściana l 0/I w oddziale G-3 prowadzona była systemem "od pola" z zawałem stropu, z rów
noczesną likwidacją obydwu chodników przyśc ianowych wraz z postępem ściany. 

Spąg pokładu zbudowany był z iłowca szarego średniozwięzłego oraz z mułowca szarego 
zwięzłego i silnie zwięzłego. Klasa spągu pokładu wg klasyfikacji GIG- l i 2. 
W stropie występował iłowiec szary średniozwięzły i mułowiec szary zwięzły i średniozwię
zły. Klasa stropu pokładu wg klasyfikacji GIG- I, II, III. 

Ściana l 0/I prowadzona była z północy na południe z niewielkim upadem do około 1200 
mb, a następnie ze wzniosem l +2° (lokalnie do 6°). 
Charakterystyka zagrożeń naturalnych 
- metanowe 
- wybuchem pyłu węglowego 
- wodne 
- pożarowe 

- pyłem szkodliwym dla zdrowia 

I kategoria, 
klasa B, 
I i II stopień, 
Sz\237) = 92°-7-95°C/min- IV grupa samozapalności, 
II i III stopień. 
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l 
w~· Ściana 10/11 
~ --------~----~ 

Rys. 3.1. Wycinek mapy pokładu 382 z lokalizacją ścian l 0/1 i l O/II 
Fig. 3.1. The map of seam 382 with longwalls 10/1 a.TJd 10/II 
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4. Wyniki produkcyjne ściany 10/1 

Ściana 10/1 w całym, blisko rocznym okresie pracy realizowała wysokie zadania produk
cyjne. W miesiącach VIII, IX i X 2002 roku osiągnęła miesięczne postępy odpowiednio 326 m, 
340m i 334,5 m; uzyskała warty odnotowania łączny postęp 1.000 m. 

Średnie dobowe wydobycie ze ściany l 0/1 w tych miesiącach wynosiło : 
- w sierpniu 15.800 t/dobę, przy średnim postępie 12, l m/ dobę, 
- we wrześniu 16.700 t/dobę, przy średnim postępie 13,6 m/dobę, 
- w październiku 15.950 t/dobę przy średnim postępie 13,9 m/dobę. 

Przy postępie dobowym ściany 16,0 m, który był osiągany w niektóre dni, wydobycie do
bowe wynosiło już około 20.000 t urobku. Fostępy miesięczne i dobowe ściany w całym okre
sie jej eksploatacji zestawiono w tablicy 4.1. 

Należy podkreślić, że zmniejszone postępy ściany w miesiącu listopadzie, grudniu 2002 r., 
czy też w maju br., nie wynikały ze zmniejszenia jej zdolności wydobywczej. Takie wielkości 
postępów były konsekwencją eksploatacji drugiej czynnej ściany 4/V w pokładzie 385/2 i przy 
ograniczonej (stałej) zdolności wydobywczej szybu. 

Porównanie średnich z całego miesiąca i maksymalnych z poszczególnych dni postępów 
dobowych w poszczególnych miesiącach pracy ściany 1 0/! przedstawiono na rys. 4.1. 
Fokład 382 w miejscu lokalizacji ściany 10/1 charakteryzują następujące parametry: 
- miąższość pokładu 2,472,9 m, 
- kąt wzniosu pokładu l 0 76°, 
- wskaźnik urabialności wg Protodiakonowa 0,9571,48, 
- 1+4 przerosty o łącznej grubości 0,0870,50 m. 

11 Miesiąc 

Lioiec 
Sieroień 

Wrzesień 

Październik 

Listooad 
Grudzień 

stYczeń 
Luty 
Marzec 
Kwiecień 

Mai 
Czerwiec* 

Tablica 4.1. Postępy ścian l 0/l w poszczególnych miesiącach 
Table 4.1. Monthly ad vances o f Iongwall l 0/1 

Postęp Postęp dobowy Postęp dobowy 
miesieczny średni maksymalny 

[mim-c] l mldobeł fm/dobel 
135,0 6,1 12,0 
326,0 12,1 16,0 
340,0 13,6 16,0 
334,5 13,9 15,0 
184,0 8,4 13,0 
220,5 9,6 15,0 
270,0 10,4 14,0 
270,0 11,7 15,5 
325,0 12,5 15,0 
289,0 12,0 16,0 
185,0 8,0 12,5 
38,0 5,0 8,5 

* W miesiącu czerwcu ściana pracowala tylko 4 dm robocze 
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Wybieg 
ściany 

[m l 
135,0 
461,0 
801,0 

1.135,5 
1.319,5 
1.540,0 
1.810,0 
2.080,0 
2.405,0 
2.694,0 
2.879,0 
2.917,0 
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• postęp dobowy średni 
postęp dobowy maksymalny 

m•J 

Rys. 4.1. Średnie i maksymalne postępy dobowe ściany l 0/I 
Fig. 4.1. The average and maximai daily ad vances o f longwall l 0/I 

c1rrwl rc 

Łączne wydobycie ściany uzyskane od rozruchu do momentu likwidacji w czerwcu 2003 
roku wynosi 4.024, I tys. t urobku. Całkowity wybieg ściany, do momentu rozpoczęcia likwi
dacji, wynosił 2.917 m. Zestawienie pełnych wyników produkcyjnych ściany !Oli w całym 
okresie jej pracy przedstawiono w tablicy 4.2 oraz przedstawiono graficznie na histogramach 
na rys. 4.2 i 4.3. 

Osiągane przez ścianę I 0/I wyniki produkcyjne zapewniały przeważający udział tej ściany 
w wydobyciu całkowitym kopalni "Bogdanka". I tak w poszczególnych miesiącach udział ten 
wynosił (pomijając miesiące rozruchu i likwidacji), od ok. 6 I% w listopadzie 2002 r. do 76% 
we wrześniu 2002 r. i lutym 2003 r. całkowitego wydobycia kopalni. W odniesieniu do wydo
bycia ze ścian udział ten był jeszcze wyższy i wynosił od 68,7% w listopadzie 2002 r. do pra
wie 91% w marcu 2003 r. 

Miesiąc 

Lipiec 
Sierpień 

Wrzesień 

Październik 

Listopad 
Grudzień 

Stvczeń 

Luty 
Marzec 
Kwiecień 

Mai 
Czerwiec* 

Tablica 4.2. Wyniki produkcyjne ściany l Oli w poszczególnych miesiącach 
Table. 4.2. Monthly outputs o f longwall 10/I 

Postęp 
Wydobycie Wydobycie Wydobycie 

miesięczny 
miesięczne dobowe średnie narastająco 

brutto brutto brutto 
[mim-c] [Um-c] ]Udobę] [t] 

135,0 183.243 8.329 I 83.243 
326,0 426.902 15.81 l 610.145 
340,0 418.310 16.732 I .028.455 
334,5 389.274 16.220 1.417.729 
184,0 286. I 83 13.008 1.703.912 
220,5 322.403 14.018 2.026.315 
270,0 417.191 16.046 2.443.506 
270,0 407.363 17.71 I 2.850.869 
325,0 459.269 17.664 3.310.138 
289,0 375.657 15.652 3.685.795 
185,0 273.920 I 1.910 3.959.715 
38,0 64.378 7.153 4.024.093 

* W miesiącu czerwcu śc1ana pracowała tylko 4 dm robocze 
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Rys. 4.2. S rednie z miesiąca wydobycie dobowe ze ściany l 0/I 
Fig. 4.2. The average daily outputs o f longwall 10/I 
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Rys. 4.3. Wydobycie miesięczne ze ściany l 0/I 
Fig. 4.3. The monthly outputs o f longwall 10/I 
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Udział wydobycia ze ściany 10/I w całkowitym miesięcznym wydobyciu kopalni, pocho
dzącym ze ścian, przedstawiono graficznie na rys. 4.4. 

Z uwagi na peryferyjną lokalizację ściany 10/I i wydłużony czas dojazdu, ściana pracowała 
w 5-cio zmianowym systemie. 
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8 pozostaJe wydobycie ze ścian 

wydobycie ze ściany l 0/1 

Rys. 4.4. Udział wydobycia ze ściany l 0/I w całkowitym wydobyciu ze ścian w kopalni "Bogdanka" 
Fig. 4.4. Participation of longwall l 0/I in the tata! output o f "Bogdanka" Mine 

5. Praca kompleksu w ścianie 10/11 

Nowy kompleks mechanizacyjny, po osiągnięciu przez ścianę l 0/1 docelowego wybiegu, 
w miesiącach lipiec i sierpień 2003 roku przezbrojony został do kolejnej, drugiej ściany 10/II. 
Ściana l 0/Il zlokalizowana jest w polu II północnym, przy północnej granicy obszaru górni
czego kopalni. Uruchomienie ściany 10/II nastąpiło początkiem września br. Lokalizację 

ściany I O/II przedstawia wycinek mapy pokładu 382 kopalni "Bogdanka" (rys. 3.1). 
Ściana l O/II posiada długość 296 m, a planowany wybieg wynosi ok. 2.550 m. Prowadzona 

jest ona systemem "od pola" z zawałem stropu i z równoczesną likwidacją obydwu chodników 
przyścianowych wraz z postępem ściany. 
Pokład 382 w miejscu lokalizacji ściany l 0/I charakteryzują następujące parametry: 
- miąższość pokładu 2,25.;-2,80 m, 
- kątwzniosupokładu 2°71°, 
- wskaźnik urabialności wg Protodiakonowa 0,95.;-1,48, 
- przerosty o łącznej grubości O, 1.;-0,35 m. 

Spąg pokładu zbudowany jest z iłowca szarego średniozwięzłego oraz z mułowca szarego 
zwięzłego i silnie zwięzłego. Klasa spągu pokładu wg klasyfikacji GIG- l i 2. W stropie wy
stępował iłowiec szary średniozwięzły i mułowiec szary zwięzły i średniozwięzły. Klasa stropu 
pokładu wg klasyfikacji GIG - I, II, III. Zagrożenia naturalne są praktycznie takie same jak 
w ścianie l 0/1. Ściana l O III prowadzona jest ze wschodu na zachód generalnie z upadem 
l 0.;-20 . 

Ściana l O/II pracuje obecnie jako ściana uzupełniająca wydobycie. Ścianą wiodącą w tym 
okresie jest druga czynna ściana 7/II w polu "Nadrybie". Dlatego też ściana 10/II pracuje na 2 
zmiany, a jej wyniki produkcyjne są niższe niż ściany l 0/1. W pierwszych 2 miesiącach eks
ploatacji ściana l O/II osiągnęła wybieg 284 m, przy średnim postępie dobowym ok. 6 m. Śred
nie wydobycie dobowe w tym okresie wynosiło ok. 8.000 t. 
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6. Podsumowanie 

Nowy kompleks ścianowy, zakupiony przez kopalnię "Bogdanka" w 2002 roku, zastoso
wany po raz p ierwszy w ścianie 10/1 zapewnił średnie wydobycie dobowe na poziomie 15 .000 
ton, a maksymalne 20 .000 ton. W okresie II mies ięcy eksploatacji kompleks w ścianie 10/1 
umożliwił wydobycie ponad 4 mln ton węgla. Obecnie pracuje on w drugiej już ścianie I O/II 
i okresowo realizuje niższe zadania produkcyjne, wynikające z b ieżących potrzeb kopalni. 
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The longwalł mechanized complex with daily output of 20000 tons in 
"Bogdanka" mine 

Abstra et 

In 2002 started the longwall 10/1, which was equipped with a new mechanized complex 
consisting of Polish shields Glinnik 15/32 POz and JOY face conveyor and stage Ioader. The 
longwall complex ensured regular high output up to 20 000 tons daily. Planned advance of 
3000 m. was achieved in 11 tll month with the total output of over 4 mln tons. In Septernber 
2003 the longwall l 0111 was started - the next one with the same complex. 

Recenzent: p raf dr hab. inż. Stanisław Piechota 
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Badania in situ dla oceny doboru obudowy wyrobisk korytarzowych 

Słowa kluczowe 

górnictwo - obudowa wyrobisk - monitoring 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono analizę wyników pomiarów kopalnianych przeprowadzonych 
w wyrobiskach korytarzowych, które posłużyły do oceny poprawności zastosowanych schema
tów obudowy. Pomiary wykonano w chodnikach z obudową podporową oraz podporowo-kot
wową. 

l. Wprowadzenie 

W celu zaprojektowania obudowy podziemnych wyrobisk korytarzowych i komorowych 
w polskich kopalniach węgla kamiennego stosuje się zbiór przepisów w postaci norm, 
rozporządzeń oraz instrukcji. Najczęściej stosowaną obudowę stalową podporową łukową 
i prostokątną projektuje się w oparciu o istniejące zasady doboru obudowy (Drzęźla i in. 2000; 
Ch udek i in. 2000; Rułka i in. 200 l), natomiast dla doboru obudowy powłokowej i sklepionej 
stosuje się odpowiednie normy (PN-G-02020 1997, PN-G-05600 1998). 

Wymienione wyżej przepisy obligują do wykonywania odpowiednich badań związanych 
z własnościami geomechanicznymi skał. Przy projektowaniu stalowej obudowy wyrobisk pod
ziemnych obliczenia opierają się głównie na wytrzymałości na ściskanie skał otaczających Rr, 
podzielności rdzenia wiertniczego RQD lub podzielności masywu skalnego Ko i współczynniku 
rozmakalności r. Ponadto wykorzystuje się ciężar objętościowy skał y i moduł sprężystości 
skał E oraz wymiennie zamiast wytrzymałości na ściskanie wskaźnik zwięzłości f Parametry 
te powinny być wyznaczone w rejonie planowanych robót. W zasadach projektowania obudo
wy kotwowej, oprócz Rn RQD i r dodatkowo określa się dynamiczne własności pazniszcze
niowe węgla w przypadku występowania zagrożenia tąpaniami (Zał. nr 3 do Rozp. Min. Gosp. 
z dn. 28 czerwca 2002 r.) Podawane w zasadach projektowania parametry stanowią tylko nie
wielką część fizycznych własności, jakie można określić dla danej warstwy skalnej, czy też 
całego masywu skalnego. Ponadto przepisy, co jest bardzo istotne, nie precyzują, czy należy 
posługiwać się wynikami badań laboratoryjnych, czy przeprowadzonych in situ Ueśli istnieje 
możliwość ich wyznaczenia). Dotyczy to głównie wytrzymałości skał, która może być określa
na w laboratorium lub też wyznaczona za pomocą penetrometru. Ponadto przepisy obligują do 
obniżania parametrów wytrzymałościowych ze względu na zawilgocenia, czy naturalną po
dzielność górotworu. Nie jest brany pod uwagę fakt, że przeprowadzając badania kopalniane 
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i opierając obliczenia na wynikach badań parametrów geomechanicznych in situ, wpływa s ię 
istotnie na wynik końcowy . Z doświadczeń autorów artykułu wynika, że występuje duża różni
ca pomiędzy wynikami z pomiarów w naturze a parametrami określonymi laboratoryjnie na 
tym samym materiale skalnym. 

Na podstawie powyższego nasuwa się zasadne pytanie. Czy w trakcie eksploatacji wyro
bisk korytarzowych nie należy prowadzić kontroli w celu określenia prawidłowości przyjętego 
schematu obudowy. W przepisach, jedynie dla samodzielnej obudowy kotwowej istnieje obli
gatoryjny nakaz monitoringu. 

2. Ocena doboru obudowy wyrobisk korytarzowych 

W zakresie kontroli pracy obudowy wyrobisk korytarzowych w warunkach naturalnych 
aktualnie istnieją duże możliwości realizacji takich pomiarów (m. in. Korus i in. 2002; Maj
cherczyk, Małkowski 2002; Majcherczyk, Niedbałski 2002, Niedbaiski 2003). Począwszy od 
metod dobrze znanych takich jak pomiar konwergencji (metodami geodezyjnymi), pomiar 
rozwarstwień (za pomocą rozwarstwieniomierzy, sondy aerometrycznej, endoskopu, eksten
sometrów), pomiar zasięgu strefy spękań (za pomocą endoskopu), pomiar obciążeń obudowy 
podporowej (za pomocą dynamometrów, tensometrów, poduszek ciśnieniowych), pomiar sił 
w kotwach (za pomocą krążków dynamometrycznych, kotew oprzyrządowanych) dochodzi się 
do możliwości określania ciśnień działających na obudowę powłokową czy sklepioną w opar
ciu o poduszki ciśnieniowe. Wymienione metody pomiaru mogą być manualne lub z pomiarem 
automatycznym, dzięki czemu wyniki mogą być przesyłane bezpośrednio z wyrobiska na po
wierzchnię do komputera. Badania obejmują zachowanie się nie tylko poszczególnych ele
mentów obudowy, ale także górotworu w otoczeniu wyrobisk. 

Można więc stwierdzić, że obecnie możliwe jest prowadzenie kompleksowej kontroli 
stateczności wyrobisk korytarzowych dla oceny poprawności doboru każdego typu stosowanej 
obudowy. 

3. Wyniki pomiarów kontrolnych 

3. I. Pomiary obciążenia odrzwi stalowej obudowy podatnej 

Pomiary obciążenia odrzwi w chodniku Cz-6a w pokładzie 358/1 realizowane były poprzez 
specjalnie wykonane dynamometry. Każdy dynamometr składał się z siłownika, przewodu 
hydraulicznego oraz manometru. Cały układ wypełniony był specjalną cieczą hydrauliczną. 
Dynamometry pracowały podczas obciążania i odciążania, co umożliwiło rejestrację okreso
wych spadków ciśnienia. 

Czujniki pomiarowe instalowane były w strzałce wyrobiska w specjalnie przygotowanych 
gniazdach, które uniemożliwiały ich przemieszczanie się w płaszczyźnie poziomej . Dynamo
metry założono w ten sposób, że na minimum 2

/ 3 szerokości wyrobiska w stropie nie było 
wykładki, a kontakt pomiędzy obudową a górotworem był tylko w miejscu występowania 
dynamometrów. Ze względu na sposób instalowania dynamometrów ograniczający kontakt 
pomiędzy urządzeniem pomiarowym a konturem wyrobiska tylko do jednego punktu, otrzy
mane wartości należy traktować bardziej jakościowo niż ilościowo . Dlatego otrzymywane 
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wartości określane będą jako umowne obciążenia obudowy, które przy tej samej metodyce 
instalowania można porównywać. 

Wyniki pomiarów umownej wartości obciążenia w czasie na trzech stanowiskach pomiaro
wych przedstawiono na rys. 3.1. Należy dodać, że na stanowisku I obudowa podporowa budo
wana była z rozstawem l ,O m, na stanowisku II również z rozstawem l ,O m, ale przy wzmoc
nieniu jedną parą kotew, natomiast na stanowisku III rozstaw obudowy podporowej zwiększo
no do l ,2 m i również wzmocniono jedną parą kotew w strzałce. 
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Rys. 3.1. Zmiana obciążenia od czasu dla odrzwi obudowy podporowej na I, II i III stanowisku 
pomiarowym 

Fig. 3.!. The change o f burden in time o f the support's set on the I, II and III measurement station 

Z rysunku wynika, że największe przyrosty obciążenia odnotowano w pierwszych dwóch 
miesiącach badań, kiedy to maksymalną siłę równą 94,3 kN zanotowano na I stanowisku po
miarowym . W dalszym okresie badań nastąpiły niewielkie wahania w obciążeniu, a końcowa 
wartość siły po siedmiu miesiącach od rozpoczęcia pomiarów wyniosła dla I odcinka 
103,4 kN. 

Najmniejsze obciążenie zanotowano dla II schematu pomiarowego, gdzie obciążenie po 21 
dobach wyniosło 49 kN. Jest to więc dwukrotnie niższe obciążenie od tego jakie uzyskano przy 
tym samym rozstawie obudowy, ale bez wzmocnienia kotwami. 

Wyniki uzyskane z trzeciego dynamometru w chodniku Cz-6a na III stanowisku pomiaro
wym wykazują, że w początkowych dwóch miesiącach badań obciążenie rosło proporcjonal
nie, po czym nastąpił gwałtowny skok i uzyskano wartość siły równą 60 kN. Pomiar ostatni 
wykonany po 211 dobach od zabudowy dynamometru, pozwolił określić obciążenie odrzwi 
obudowy na poziomie 68 kN. 
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3.2. Pomiar konwergencji 

Mimo, że wyniki geodezyjnych pomiarów przemieszczeń konturu wyrobiska są dobrze 
znane, to ich przydatność w ocenie poprawności doboru obudowy i ocenie stateczności wyro
biska jest każdorazowo znacząca. Pracochłonność takich pomiarów powoduje jednak, że 
z reguły ograniczają się one do wyrobisk poddanych niekorzystnym wpływom czynników 
zewnętrznych, a mających duże znaczenie w utrzymaniu ruchu zakładu górniczego. 

Na rys . 3.2 zamieszczono wyniki pomiarów z chodnika Cz-5 i pochylni zachodniej, gdzie 
zastosowano cztery różne schematy obudowy: schemat I to obudowa podporowa budowana co 
1,0 m, schemat II to obudowa budowana z rozstawem 1,0 m przy wzmocnieniu jedną parą 
kotew w strzałce, schemat III, to obudowa o tym samym rozstawie i wzmocnieniu dwoma 
parami kotew, natomiast schemat IV to obudowa o rozstawie 1,2 m wzmocniona również 
dwoma parami kotew. 
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Rys. 3.2. Średnia zmiana wysokości w czasie na odcinkach wyrobisk wykonanych wg schematów 
pomiarowych nr I, II, III i IV 

Fig. 3.2. The average change o f height in time on the measurement schemes No. I, II, III and IV 

Z rysunku wynika, że na odcinku wyrobiska z l schematem pomiarowym, gdzie nie 
wzmocniono obudowy podporowej kotwami zmniejszenie wysokości w początkowym okresie 
pomiarów następowało stosunkowo szybko osiągając wartość ok. -90 mm, następnie zmiana 
wysokości była nieco mniejsza (-64 mm w 223 dobie pomiarów), by w końcowym okresie 
uzyskać -104 mm. Zmniejszenie wysokości na tym odcinku jest trwałe i wykazuje niewielkie 
wahania w drugim roku pomiarów. 

Zupełnie odmienny charakter wykazują zmiany wysokości na odcinku wyrobiska wg II 
schematu pomiarowego. Rejestrowane zmiany są bardzo nieregularne i wahają się od 8 mm do 
-16 mm. Ogólnie więc pomierzone przemieszczenia pionowe są niewielkie, a po 61 I dobach 
pomiaru uzyskano przyrost wysokości równy niemal 3,5 mm. W przypadku III schematu po
miarowego można zaobserwować systematyczny spadek wysokości w pierwszym okresie 
pomiarów, po którym następuje stabilizacja. Maksymalne zmniejszenie wysokości wyrobiska 
wyniosło l 03 mm. 
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Największą konwergencję pionową zarejestrowano na odcinku wyrobiska wg IV schematu 
pomiarowego, gdzie zwiększono rozstaw odrzwi w wyrobisku do 1,2 m. Już podczas pierw
szego pomiaru odnotowano wartość konwergencji pionowej -52 mm. W dalszym okresie czasu 
następowało zmniejszenie wysokości. Maksymalną wartość zarejestrowano przy ostatnim 
pomiarze i wyniosła ona niemal -120 mm. Można więc wnioskować, że rozrzedzenie obudo
wy, mimo wzmocnienia stropu dwoma parami kotew skutkuje większymi zmianami wysokości 
wyrobiska, lecz nieznacznie przekraczającymi konwergencję występującą na odcinku pomia
rowym bez kotew. 

Kolejną wielkością istotną z punktu widzenia prawidłowości doboru obudowy wyrobiska 
jest zmiana jego szerokości. Poniżej przedstawiono uśrednione wartości szerokości wyrobiska 
w czasie na poszczególnych schematach pomiarowych. 
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Rys. 3.3. Zmiana szerokości wyrobiska w czasie na odcinkach wyrobisk wykonanych wg schematów 
pomiarowych nr I, II, III i IV 

Fig. 3.3. The change o f the heading's width in time on the measurement schemes No. l, II, III and IV 

Na odcinku wyrobiska z obudową wykonaną wg I schematu (rys. 3.3) obserwuje się 

systematyczne zmniejszanie szerokości badanego wyrobiska. Wartość ta ustabilizowała się na 
poziomie -80 mm +- -90 mm po roku prowadzenia pomiarów. Nieco mniejszą zmianę szeroko
ści zaobserwowano na II schemacie pomiarowym, gdzie wyrobisko wzmocnione było parą 
kotew w strzałce. W tym przypadku charakter zmian jest bardzo regularny z ustabilizowaniem 
przemieszczeń poziomych w granicach -75 mm. 

Dla III schematu pomiarowego, w którym obudowę podporową wzmocniono dwoma para
mi kotew otrzymano znacznie mniejsze wartości konwergencji poziomej w porównaniu do 
poprzednich wykresów. Zaciskanie poziome przebiegało w czasie stosunkowo regularnie i nie 
przekraczało wartości -35 mm po 562 dobach pomiarów. Największe przyrosty wartości prze
mieszczeń poziomych otrzymano w pierwszym okresie, czyli po 128 dobach. Porównywalną 
wartość zmniejszenia szerokości jak na III schemacie pomiarowym, zanotowano też na IV 
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schemacie pomiarowym, przy czym obserwuje się w tym przypadku nieco inny charakter 
zmian. Zmiana ta ma bowiem bardziej charakter liniowy, bez wyraźnego wytłumienia prze
mieszczeń w ostatnich pomiarach. 

3.3. Pomiar zasięgu spękań oraz wielkości rozwarstwień w stropie wyrobiska 

Istotne znaczenie w ocenie stateczności wyrobisk odgrywa pomiar zasięgu strefY spękań 
oraz wielkość rozwarstwienia skał stropowych, gdyż te właśnie parametry wpływają bezpo
średnio na wartość obciążenia obudowy. Nieprawidłowo dobrana obudowa jest przyczyną 
znacznych rozwarstwień warstw stropowych, co w efekcie może doprowadzić do zniszczenia 
obudowy wyrobiska i utraty jego stateczności. 

Prezentowane pomiary pochodzą z pochylni Izn, gdzie badania przeprowadzono na dwóch 
odcinkach z zastosowaniem różnych schematów obudowy. Schemat I obejmował odcinek 
wyrobiska z rozstawem odrzwi 1,2 m przy wzmocnieniu dwoma parami kotew, natomiast 
schemat II odcinek o rozstawie odrzwi obudowy zwiększonym do l ,5m również przy wzmoc
nieniu 2 parami kotew. 

Pomiar pierwszy jako bazowy wykonano zaraz po odwierceniu otworów, a kolejne trzy 
pomiary wykonano w odstępach kilkumiesięcznych. Na rys. 3.4 przedstawiono wyniki z pro
wadzonych obserwacji dla otworu zlokalizowanego na odcinku wyrobiska z I schematem obu
dowy. Na podstawie uzyskanych wyników, można stwierdzić, że zasięg strefY spękań pomię
dzy pierwszym pomiarem a ostatnim zmienił się nieznacznie z 0,45 m do 0,90 m. 

Pomiar 1-29.12.2001 
liczba spękań: 4 
max. zasięg: 0,45m 
rozwarcie: 6mm 

2,0m 

1,0m 

Pomiar 11 - 12.03.2002 
liczba spękań: 5 
max. zasięg: 0,8m 
rozwarcie: 8mm 

Pomiar III- 30.12.2002 
liczba spękań: 7 
max. zasięg: 0,9m 
rozwarcie: 9mm 

Pomiar IV- 17.04.2003 
liczba spękań: 7 
max. zasięg: 0,9m 
rozwarcie: 18mm 

Rys. 3.4 Wyniki obserwacji endoskopowych w kolejnych seriach pomiarowych dla ot'>''Oru Gp-49/200111 
zlokalizowanego w obudowie wzmocnionej dwoma parami kotew przy rozstawie odrzwi l ,2 m 

Fig. 3.4. The results o f endoscopic observations in the consecutive measurement series for the hole 
Gp-49/200111 Iocated in the support reinforced by two pairs ofbolts at the set's spacing of 1,2 m 

Wartość maksymalna zasięgu strefY spękań wystąpiła po trzecim pomiarze kontrolnym. 
Również liczba spękań na przestrzeni kilkunastu miesięcy uległa stosunkowo niewielkiemu 
przyrostowi z czterech do siedmiu. Największy przyrost zaobserwowano w całkowitym roz-
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warstwieniu badanych warstw stropowych, które z rozwarcia 6 mm po pierwszym pomiarze 
wzrosło do 18 mm po ostatnim pomiarze. Nieco odmiennie przedstawia się charakterystyka 
obserwacji endoskopowych dla otworu Gp-49/2001/2 zlokalizowanego na odcinku wg II 
schematu obudowy w pochylni Izn (rys. 3.5). 

Pomiar l - 29.12.2001 
liczba spękari: 11 
max. zasięg : 4,4m 
rozwarcie: 23mm 

6,8m 

6,0m 

S,Om 

Pomiar 11-12.03.2002 
liczba spękań: 19 
max. zasięg: 4,4m 
rozwarcie: 43mm 

6.8m 

6,0m 

S.Om 

.<I,Om 

3,0m 

Pomiar III- 30.12.2002 
liczba spękań: 20 
max. zasięg : 4,4m 
rozwarcie: 43mm 

6,8m 

B,Om 

5,0m 

Pomiar IV- 17.04.2003 
liczba spękań: 21 
max. zasięg: 4,4m 
rozwarcie: 41mm 

6,8m 

6 .0m 

S,Om 

Rys. 3.5. Wyniki obserwacji endoskopowych w kolejnych seriach pomiarowych dla otworu 
Gp-49/2001/2 zlokalizowanego w obudowie wzmocnionej dwoma parami kotew przy rozstawie 1,5 m 

Fig. 3.5. The results of endoscopic observations in the consecutive measurement seriesfor the hole 
Gp-49/200112 located in the support reinforced by two pairs ofbolts at the spacing of 1,5 m 

Z rysunku wynika, że w związku ze zwiększeniem rozstawu odrzwi, zaobserwowano 
znacznie większą liczbę spękań oraz ich zasięg, już podczas pierwszego pomiaru w porówna
niu do otworu Gp-49/200111. Zasięg strefY spękań określono na poziomie 1,8 m, gdyż szczeli
nę, która wystąpiła na głębokośc i 4,4 m otworu Gp-49/2001/2 uznano jako naturalną. Ponadto 
po pierwszym pomiarze uzyskano rozwarcie wynoszące 23 mm, a liczbę spękań równą 11. 

Pomiar drugi wykazał, że nastąpił przyrost wszystkich określanych wielkości. Otrzymano 
więc zasięg strefY spękań na poziomie 2,0 m, przy rozwarciu szczelin wynoszącym 43 mm 
oraz ilości spękań równej 19. Kolejne badania wykazały znacznie mniejsze zmiany, a po ostat
nim badaniu kontrolnym uzyskano zasięg strefY spękań 2,25 m, rozwarcie szczelin na pozio
mie 41 mm przy i lości defektów na ściankach otworów wynoszącej 21. Z przedstawionego rys. 
3.5 wynika również, że oprócz szczelin i spękań poziomych lub prawie poziomych, wystąpiły 
również spękania pionowe, a ich długość nie przekraczała zwykle kilkunastu centymetrów. 

Na odcinku wyrobiska gdzie zastosowano II schemat obudowy, czyli rozstaw odrzwi 1,0 m 
i wzmocnienie dwoma parami kotew, zaobserwowano przejawy wzmożonych obc iążeń na 
obudowę w postaci lokalnego wypychania siatki, blach okładzinowych, czy też zrywania na
krętek na kotwach (rys . 3.6 i 3.7). 
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Rys. 3.6. Przejawy wzmożonych ciśnień na obudowę II odcinka pomiarowego: 
a) wypychanie siatki, b) wypychanie blach okładzinowych 

Fig. 3.6. The symptomsof increased pressures on support o f the II measurement section: 
a) pushing the net, b) pushing the component metal plate 

Rys. 3.7. Zerwanie kotwy na gwincie 
Fig. 3.7. Thread stripping of the bo l t 

4. Podsumowanie i wnioski końcowe 

Na podstawie przeprowadzonych rozważań można stwierdzić, że przepisy górnicze 
dotyczące projektowania i doboru obudowy dla podziemnych zakładów górniczych w zakresie 
badań ośrodka skalnego ograniczają się praktycznie do wytrzymałości na ściskanie, podzielno
ści rdzenia wiertniczego i odporności na działanie wody. Taka ocena górotworu dla rozwinię
tych metod projektowania jest mało precyzyjna, dlatego korzystnym byłoby prowadzenie mo
nitoringu nie tylko w przypadku stosowania obudowy kotwowej, ale również przy zastosowa
niu obudowy podporowej czy podporowo-kotwiowej. 

Istniejące w polskim górnictwie możliwości techniczne w zakresie kontroli zachowania się 
obudowy i górotworu otaczającego wyrobisko pozwalają na ocenę poprawności zastosowanej 
obudowy. Ciągłe lub okresowe prowadzenie monitoringu poprawia bezpieczeństwo użytkowa-
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nych wyrobisk i odpowiedn i ą reakcj ę w razie wystąp ienia niekorzystnych zjawisk. Doświad
czenia uzyskane podczas pomiarów niewątpliwie mogą przyczynić s ię do bardziej optymalne
go doboru obudowy w wyrobiskach sąsiednich lub znajdujących s i ę w zbl iżonych warunkach 
górniczo-geologicznych. 
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The evaluation of headings' support selection: in situ research 

Abstract 

The paper presents the analysis of the results of coal mine measurements carried out in the 
headings that were used for the verification of the correctness of the support schemes applied. 
The research was carried out in the headings with support reinforcement and mixed reinforce
ment (support and roofbolting). 

Recenzent: prof dr hab. inż. Stanisław Piechota 
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Program produkcyjny w BME-Novaky 

Słowa kluczowe 

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
?odziemnej 2004, str. 207-210 

obudowa -produkcja - rynek obudów- tablice parametr Hl 

Streszczenie 

BME Novaky jest firmą zajmującą się prodt~kOJą 1 rern nt ąszyri t urządzeń dla 
przemysłu węg lowego Słowacji. Firma pos da bOgate doświadczenia z dziedziny 
urządzeń przeznaczonych do grubych po lad6w eksploatowanycn zwłaszcza meto
dami podbierkowymi. 

1. Historia 

1.1 Historia eksploatacji gru kł d i rozwój jej mechanizacji 

Problem eksploętl:!CJI gr b!Ych p kładow był aktualny od samego początku otwarcia 
pojedynczych kopal , po11iewa gr bość pokładów sięga od 2 do 15 metrów, bądź to 
w całości albo w dzte ony w stw ch. 

Pierwsze techno ogie p 1egały na stosowaniu prac wiertniczych z zastosowaniem 
matariałów wyouchowych przy zastosowaniu obudowy indywidualnej. Stopniowo za
częto stosować e sploat Ję w zmechanizowanych ścianach z kombajnem oraz ścia
nową oi:Jud wą zmechan zowaną. Był to klasyczny sposób eksploatacji grubego po
kładu po wa stwach 

Pot ... eby zwiększan i a wydobycia oraz nacisk na jego efektywność prowadziły do 
rozwoju ob dów przeznaczonych do podbierkowych sposobów eksploatacj i grubych 
pókładow. Jymagania techniczne były podyktowane warunkami geologicznymi oraz 
specyficznymi warunkami pojedynczych kopalń. 

Warunki górnicze w kopalniach słowackich są trudne, charakterystyczne wysokim i 
cłśntemam i górotworu, skomplikowaną strukturą hydrogeologiczną pokładów, niesta
tecznością skał stropowych, niską wytrzymałością spągów itp. Długoletni rozwój tych 
obudów koncentrował się na wyeliminowanie tych niekorzystnych wpływów warunków 
górniczych kopalń słowackich. Dlatego wszystkie obudowy produkowane w BME no
szą cechy typowych rozwiązań przystosowanych do takich specyficznych warunków. 

207 



Fabik P., Slezak J.: Program produkcyjny w BME-Novaky 

1.2. Historia rozwoju zmechanizowanych obudów do eksploatacji w grubych pokła
dach 

Pierwsze wymagania do konstrukcji obudów były podyktowane doświadczen iem 
ówczesnych metod tzw. eksploatacji ręcznej. Pierwszą próbę stosowania kasztowej 
obudowy zmechanizowanej podjęto przez zakup obudowy francuskiej MAREL-HY
DRO, w której zastosowano drugi przenośnik do odstawy urobku zyskanego ze 
stropu. Przypominało to system ręczny , gdzie drugi przenośn ik znajdował się z tyłu za 
szeregami stojaków indywidualnych. Obudowa ta miała kilka wad, do których należy 
zaliczyć niską podporność oraz brak urządzeń do regulacji przepływu urobku ze 
stropu. Na podstawie tych doświadczeń przystąpiono we własnej bazie rozwojowej 
Zagłębia HBP do real izacji obudowy osłonowej BMV-1. Układ ten pozwa lał na skróce
nie stropnicy a tym samym podniesienie podporności, zastosowanie jednego przenoś
nika do odstawy urobku i w osłonie zawałowej znajdował się otwór, którego przekrój 
można było regulować hydraulicznie sterowanym suwakiem. Układ jest ch ron iony jest 
patentem. Próbowano również inne układy obudów z jednym albo dwoma przenośni
kami i w końcu zdecydowano, że w warunkach HBP można zadowalające wyniki osią
gać stosując obudowy własnej konstrukcji. Do mniej skomplikowanych warunków 
geologicznych zrealizowano obudowę BMV-1 O, która stosuje dwa przenośniki . 

Rys.1 .1. Obudowa BMV-1 
Fig . 1.1. Support BMV-1 

2. Obudowa BMV-10 

2.1. Obudowa BMV-10 

Obudowa charakteryzuje s i ę: 
- większą długością stropnicy w porównaniu z BMV-1 , 
- podpornością gwarantowaną zastosowaniem trzech stojaków, 
- osłoną zawałową sterowaną siłown ikami hydraulicznymi w celu regulować prze-

pływ urobku na tylny przenośnik, 
- czoło ściany urabiane jest przez kombajn ścianowy. 
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Wszystkie rozwiązania konstrukcyjne kwalifikują obudowę do warunków o mniej
szym ciśnien i u górotworu. Obudowy BMV-10 oraz BMV-1 znajdują optymalne wyko
rzystanie w warunkach HBP w ścianach o długości około 60 m. Długość ta, z zasto
sowaniem optymalnej obsady wyrobiska, pozwala na cykl eksploatacji przynajmniej 
z dwukrotnym wypuszczaniem urobku ze stropu w ciągu 24 godzin, co przekłada s ię 
na postęp przodka około 5 m na dobę . 

Spostrzeżenia załóg pojedynczych kopalń dotyczące zmian warunków górniczych 
i ruchowych przenoszone są do BME, gdzie następuje w miarę możliwości wdrożenie 
do nowych konstrukcji obudów. Podobnie postępowano również w konstrukcji obu
dowy dla kopalni "Kazimierz-Juliusz" w roku 2001. 

2.2. Obudowa BMV-1 O dla KWK "Kazimierz-Juliusz" w Sosnowcu 

Chodzi o zespół dwu sekcji, umieszczonych w chodniku z usytuowaniem przenoś
nika odstawy między sekcjami. Pierwotnie obudowa BMV-10 korzystała z dwu prze
nośników usytuowanych prostopadle do sekcji, przy czym jeden z przenośników znaj
dował się za stojakami po stronie zawału i służył do odstawy węgla ze stropu. 

Tablica 2.1. Warunki techniczne obudowy BMV-1 O 
Table 2 .. ec mea parameters o support -1 T h . l f BMV 1 O 

Typ Jednostka BMV-10 

Min. wysokość obudowy mm 1 980 
Max. wysokość obudowy mm 3 160 
Rozstęp obudowy mm 1 500 
Krok obudowy mm 756 
Nośność stojaka kN 1 600 
Ilość stojaków szt. 2 
Max. nośność obudowy kN 2 287 
Przesuwana siła przenośnika kN 251 
Przesuwana siła obudowy kN 391 
Opórobudowy kN/m2 720 
Ciśnienie mierzone na poezwie MPa 0,61 
Ciśnienie robocze MPa 32 
Ciężar sekcji kg 12 780 
Nachylenie podłużne/poprzeczne o 20/12 

Wymagania kopalni "Kazimierz-Juliusz" zmieniły układ konstrukcyjny w następu
jący sposób: 
- zmieniono funkcję osłony odzawałowej, 
- zmodyfikowano osłony czołowe, 
- umieszczono przenośnik między sekcje, 
- dorobiono osłony sekcji, 
- zmodyfikowano układ sterowania hydraulicznego. 

Wszystkie przytoczone modyfikacje dążyły do jednego celu, to jest do sterowania 
urobku i jego odstawy za pomocą przenośnika znajdującego się między sekcjami. 

Modyfikacje polegały na: 
- zmianie konstrukcji i kinematyki osłony zawałowej, 
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- zabudowaniu hydraulicznie sterowanej osłony przenośnika, 
- zabudowaniu hydraulicznie sterowanych osłon przestrzen i m iędzy sekcjami, 

ochronie przestrzeni przedsekcyjnej . 

Rys. 2.1. Obudowa BMV-1 O dla KWK .,Kazimierz-Juliusz" w Sosnowcu 
Fig. 2.1. Support BMV-1 O for KWK .,Kazimierz-Juliusz" in Sosnowiec 

3. Podsumowanie 

W przypadku zamawiania obudowy należy podać i omówić następujące warunki: 
- warunki górniczo-geologiczne, 
- wymagania technologii ekploatacji, 
- dane fizyko-mechaniczne węgla, 
- charakterystyki stropu i spągu, 
- wymagania techniczno-ekonomiczne. 

Tak postępowano w przypadku omawiania zamówienia między KWK .,Kazimierz
Juliusz" i BME. Możemy stwierdzić, że współpraca była owocna i uważamy, że w do
tychczasowych wynikach w KWK .,Kazimierz-Juliusz" ma zasługę również producent 
obudowy. 
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Mechanizacja systemów eksploatacji niskich pokładów rud miedzi 
w 0/ZG "Polkowice-Sieroszowice" 

Słowa kluczowe 

niskie paklady - eksploatacja rud miedzi - niskie maszyny 

Streszczenie 

Znaczna część złoża rud miedzi eksploatowanego przez kopalnie KGHM "Polska Miedź" 
S.A. to pokład o niewielkiej miąższości . Od wielu lat prowadzone są działania mające dopro
wadzić do obniżenia furty eksploatacyjnej. Podstawowym sposobem minimalizowania zubo
żenia rudy jest obniżanie wysokości stosowanych maszyn. W referacie omówiono zmiany 
w wyposażeniu oddziałów górniczych w maszyny stosowane przy eksploatacji rud miedzi na 
przestrzeni ostatnich kilku lat w 0/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice". Przedstawiono podstawowe 
dane maszyn i urządzeń stosowanych przy wybieraniu złoża o małej miąższości. 

l. Charakterystyka złoża rudy miedzi wybieranego w 0/ZG "Polkowice-Sieroszowice" 

Oddział Zakłady Górnicze "Polkowice-Sieroszowice" prowadzi wydobycie złoża rud mie
dzi w obszarach górniczych "Sieroszowice", ,,Polkowice" i ,,Radwanice Wschód". Na wymie
nionych obszarach górniczych złoże o miąższości do l ,O m zajmuje 18% powierzchni, na któ
rej liczone są zasoby i stanowi 7% zasobów bilansowych, a złoże o miąższości 1,0-1,5 m zaj
muje 19% powierzchni i stanowi 12% zasobów rudy. Większość cienkiego złoża występuje 
w OG "Sieroszowice". 

W kopalni od pewnego czasu zmniejsza się średnia miąższość złoża bilansowego oraz wy
sokość furty eksploatacyjnej. Główna idea wybierania cienkich złóż polega na maksymalnym 
zbliżeniu furty eksploatacyjnej do furty złożowej celem uniknięcia konieczności urabiania 
kamienia. Zmniejszanie furty eksploatacyjnej jest możliwe dzięki zmianom w wyposażeniu 
w maszyny wykorzystywane do wydobywania rudy, oraz stosowaniu metod selektywnego ura
biania. Jeśli grubość pokładu rudy miedzi jest mniejsza od wysokości stosowanych maszyn to 
wybieranie go pełną furtą powoduje konieczność przybierania warstwy kamienia, a tym sa
mym zubożenie złoża . Aby minimalizować zubożenie prowadzone jest wybieranie selektywne. 
Polega ono na urabianiu jednego zabioru w dwóch etapach. W jednym urabia się i wybiera 
z przodka rudę w drugim skałę płoną. Istnieje wiele odmian technologicznych tego 
rozwiązania. Pomimo wprowadzania coraz niższych maszyn do produkcji ilość kamienia od
bieranego w procesie urabiania złoża, a następnie lokowanego w pustkach poeksploatacyjnych 
w ostatnich latach jest bardzo duża. 
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Rys. 1.1 . Ilość kamienia ulokowana na dole kopalni "Polkowice-Sieroszowice", w tys. ton 
Fig. 1.1. Amount o f was te rock located underground in "Polkowice-Sieroszowice" Mine, 

in thousands tonnes 

2. Specjalistyczne umaszynowienie stosowane przy eksploatacji złoża o niewielkiej 
miąższości 

Eksploatację złoża rud miedzi w 0/ZG "Polkowice-Sieroszowice" prowadzi się komorowo
filarowymi systemami eksploatacji z urabianiem górotworu metodą wiercenia i strzelania. 
Wraz z obniżaniem furty eksploatacyjnej podjęto w kopalni ,,Polkowice-Sieroszowice" prace 
nad obniżeniem wysokości stosowanych maszyn. Był to proces powolny, gdyż konieczne do 
tego celu niskie maszyny nie były produkowane. W procesie wydobywczym podstawowe zna
czenie mają maszyny do wiercenia otworów strzałowych, maszyny do zabudowy stropu obu
dową kotwiową oraz ładowarki do wybierania i transportu urobku urobionego metodą strza
łową. Dąży się do wyeliminowania wozów odstawczych. 

Oprócz maszyn przodkowych stosowana jest również cała gama maszyn pomocniczych, 
które są przydatne dla zabezpieczenie właściwej pracy w oddziale eksploatującym złoże. Re
al izują one następujące zadania: transport materiałów wybuchowych do przodków, zaopatrze
nie maszyn w oleje i smary, transport załogi . Ponadto mają za zadanie zapewnienie obsługi 
maszyn pozostających na oddziale górniczym (smarowanie, przeglądy, drobne naprawy), za
pewnienie transportu materiałów oraz prac pomocniczych bezpośredn io na oddziale górn i
czym, jak na przykład doczyszczanie przodków, wykonywanie napraw i równanie dróg trans
portowych, podgarnianie kamienia, wykonywanie obrywki mechanicznej w oddziale i inne. 

Poza maszynami przodkowymi i pojazdami z napędem spalinowym przy eksploatacji nis
kich pokładów rudy miedzi stosuje się również specjalnie zaprojektowane i wykonane urzą
dzenie wykorzystywane do odstawy urobku. 

Przy projektowaniu systemu odstawy i doborze urządzeń przyjęto następujące podstawowe 
założenia. Linia frontu eksploatacyjnego będzie prostopadła do zasadniczego kierunku postępu 
robót górniczych. Punkty wysypowe będą instalowane na końcach przenośników oddziało
wych biegnących środkiem pola. Wyrobiska pod zabudowę podwieszanego przenośnika od
stawy oddziałowej pogłębiane będą do uzyskania wysokości 3,5-4 m. Pozwoli to na łatwą 
instalację punktów przeładunkowych i ułatwi rozładunek ładowarek, oraz wyeliminuje ko
nieczność wykonywania przybierek stropu na dojazdach do wysypów. Bardzo ważne jest za
pewnienie ładowarkom dostępu do wysypu z dwóch stron. Ułatwia to maszynom odstawczym 
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przyjeżdżającym z obu skrzydeł frontu eksploatacyjnego swobodny dostęp do przenośnika 
i eliminuje oczekiwanie w kolejce do rozładunku. Taki układ przyczynia się do poprawy efek
tywności maszyn pracujących w przodkach. Umożliwia również utrzymywanie w miarę stałej 
odległości punktu odbioru rudy od przodków. Dąży się do tego aby droga ładowarki z przodka 
do punktu wysypowego była możliwie najkrótsza i nie przekraczała założonej w projekcie 
maksymalnej drogi odstawy 200 m. 

Ostatnio wprowadzono przenośniki taśmowe nowej konstrukcji. Konstruowane i testowane 
są również różne punkty przesypowe. Obecnie to na poprawę funkcjonowania tego elementu 
ciągu technologicznego kładzie się największy nacisk. Prowadzone są prace nad wdrożeniem 
tzw. mobilnego punktu załadowczego. Bardzo ważne jest by punkt odbioru urobku nadążał za 
postępem frontu eksploatacyjnego. Stosowane dotychczas urządzenia nie spełniały tych zało
żeń. 

3. Podstawowe informacje o stosowanych maszynach i urządzeniach 

3.1. Maszyny przodkowe i odstawcze stosowane w 0/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice" 
w latach 1995 - 2003 

W związku z systematycznym obniżaniem furty eksploatacyjnej od roku 1995 zaczęto 

wprowadzać maszyny obniżone do wysokości 1700-1800 mm. Z założenia maszyny te miały 
nie odbiegać możliwościami produkcyjnymi od dotychczas stosowanych. Zmiany wysokości 
dotyczyły zarówno maszyn podstawowych: ładująco-odstawczych, wiercąco-kotwiących, jak 
i maszyn pomocniczych. Na uwagę zasługuje zakup w 1997 roku maszyn do eksploatacji 
w oddziale G-53. W rezultacie na w/w oddział, w którym założono eksploatację furtą 

o wysokości l ,5 m trafiły ładowarki łyżkowe, wiertnice, kotwiarki, obrywak oraz wóz strza
łowy; wszystkie te maszyny o wysokości nie przekraczającej 1300 mm. Większość maszyn 
spełniła swoje zadanie. Część z nichjest eksploatowanajeszcze obecnie. 

Z testowanego zestawu ocenę negatywną otrzymały jedynie ładowarki. W związku tym ko
nieczne stało się znalezienie maszyny o lepszej konstrukcji. Efektem prac było wprowadzenie 
do eksploatacji w 2002 r. ładowarki łyżkowej LKP-0900 o wysokości 1400 mm produkcji 
DFM Zanam. Kontynuując proces obniżania wysokości maszyn górniczych w roku 2003 
przyjęto na kopalnię Polkowice-Sieroszowice kolejną partię maszyn do testowania. (tab. 3.3.) 
Po trzymiesięcznym okresie prób zostaną zakupione maszyny, które uzyskają pozytywną opi
nię użytkowników. Wśród maszyn testowanych znajdują się wozy wiercące, wozy kotwiące 
oraz spycharka gąsienicowa. Maszyny te wyposażone są w kabiny klimatyzowane lub tzw. 
"kurtyny powietrzne". Przeznaczone mają być do eksploatacji złoża furtą 2:1,6 m. Poniżej, 

tabelarycznie zestawiono zmiany zachodzące w parku maszynowym kopalni w latach 1995-
2003. 
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Tablica 3.1. Wysokości maszyn przodkowych i odstawczych stosowanych na początku lat 

dziewięćdziesiątych 

Ta b! 3 o h ff d h l h e . l. Hetgl t o ace an au age m ac ines used in the early nineties 

Lp. Rodzaj maszyny Typ maszyny Producent 
Wysokość 

!mm l 
l Ladowarka łyżkowa ł.K-2C Fadroma Wrocław 2200 
2 Wóz wiercący SWW- IH DFM Zanam 2200 
3 Wóz wiercący SWW-2H ZM Lena Wilków 2200 
4 Wóz kotwiący SWK-28/S DFM Zanam 2050 
5 Wóz kotwiący SWKN-3/H DFM Zanam 2450 
6 Wóz odstawczy CB-4PN ZM Leomet 2320 
7 Wóz strzałowy SWS-4A. 48 DFM Zanam 2200 
8 Obrywak SWB-2 ZM Legmet 2200 

Tablica 3.2. M aszyny przodkowe i odstawcze wprowadzane do ruchu od roku 1995 

(wierszach zacienionych przedstawiono maszyny zakupione dla furty 1,5 m) 
Table 3.2. Face and haulage machines introduced to use since 1995 

C h h d d l' h h' b h D l 5 ) m tesae mes t e m ac mes ougr t or 
' mseam 

Lp. Rodzaj maszyny Typ maszyny Producent 
Wysokość 

l mm l 
l Ładowarka łyżkowa ł.K-2NCW Fadroma Wrocław 1800 
2 Ładowarka łyżkowa TOR0-400LP Tamrock 1690 

3 Ładowarka łyżkowa FL-35 
A.L.Lee Corporation -

1270 
USA 

4 Wóz wiercący SWWN-5H!A Boart Lon-;year 1700 
5 Wóz wiercący SWWN-7H Boart Longyear 1250 
6 Wóz kotwiący SWOI-5N/P/F Boart Longyear 1700 
7 Wóz kotwiący SWKN-7F Boart Longyear 1250 
8 Wóz odstawczy CB-4PLCN ZM Leomet 2050 
9 Wóz strzelniczy SWSTN-1700 ZM Lena Wilków 1700 

l O Wóz strzelniczy ET-l 
A.L.Lee Corporation-

1300 
USA 

II Sp} charka gąsienicowa TD- 15CNP2 Polremaco Kraków 1300 
12 Obrywak SWB-2NCW ZM Leomet 1800 
13 Obrywak SWB-ILF ZM Leomet 1320 

Tablica 3.3 . Maszyny przodkowe i odstawcze wprowadzone do ruchu w roku 2002 
oraz maszyny do testowania w roku 2003 

Tab d h l h. d d · 2002 d h b d· 2003 Ie 3.3. Face an au age mac mes mtro uce to use m an mac mes to e teste m 

Lp. Rodzaj maszyny Typ maszyny Producent 
Wysokość 

l mm l 
l Ładowarka łyżkowa LKP-0900 DFM Zanam 1400 

2 Wóz wiercący Face Master l ,5 Boart Longyear 1450 

3 Wóz wiercący 
SWWM-1/IH 

DFM Zanam 1400 
mini wir 

4 Wóz wiercący Rocked Boamer Atlas CQil_co 1400 

5 Wóz kotwiący RoofMaster Boart Longyear 1400 

6 Wóz kotwiący 
SWKM 1/IH 

DFM Zanam 1400 
mini kot 

7 Wóz kotwiący Boltec SL Atlas Copco 1400 

8 Spycharka gąsienicowa SPK-4 ZD !nova 1300 

9 Wóz odstawczy CB-4PCK ZM Legmet 1950 
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Tablica 3.4. Zestawienie ilościowe maszyn o wysokości powyżej 2,0 m, 1,8 m 
oraz poniżej l ,4 m w ostatnich latach 

Maszyny 

2,0m 

! ,8m 

1,4m 

RAZEM 

Table 3.4. A quantitative statement of machines with height over 2,0 m, 

00% 

80% 

60% 

40% 

1995 

634 

26 
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662 

18 d d 14 . h 
' 

man un er , m m t e recent years 

1996 1997 1998 

56! 517 446 

58 80 122 

12 20 22 

631 617 590 

1-
1-

1999 

394 

!51 

23 

568 

2000 

354 

183 

19 

556 

-~ . 
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2001 

324 

210 

18 
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-

2002 2003 

291 198 

232 280 

16 30 

539 508 

-
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D maszyny l ,4 m 
Omaszyny 1,8 m 
Omaszyny pow. 2,0 m 

Rys. 3.1. Procentowy udział maszyn o różnych wysokościach będących 
na wyposażeniu 0/ZG "Polkowice-Sieroszowice" 

2004 

!51 

298 

42 

491 

Fig. 3.1. Percentage participation o f different height machines used in "Polkowice-Sieroszowice" Mine 

3.2. Charakterystyka maszyn niskich (1,4 m) wprowadzanych do ruchu w 2002 oraz maszyn 
testowanych w 2003 r. 

Ładowarka łyżkowa LKP-0900 
długość: 9 640 mm 
szerokość: 3 150 mm 
wysokość: l 400 mm 
ciężar: 24 000 kg 
rodzaj kół: 17,5 R25 
silnik: DEUTZ BF6Ml013, 133 kW 
pojemność łyżki: 4,5 m3 

klimatyzacja: jest 

Wóz wiertniczy Face Master 1.5 
długość : 12 000 mm 
szerokość: 2 200 mm 
wysokość: l 450 mm 
ciężar: 12 500 kg 
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12.00 R20 rodzaj kół: 

silnik: 
klimatyzacja: 

DEUTZ BF4Ml013, 84 kW 
jest 

Wóz wiertniczy SWWM-1/lH Mini Wir 
długość: 12 200 mm 
szerokość: 2 300 mm 
wysokość: l 300 mm 
ciężar: 12 000 kg 
rodzaj kół: 12.00 R20 
silnik: DEUTZ BF4M1012C, 75 kW 
klimatyzacja: jest 

Wóz wiertniczy SWWN-SlLP Rocked Boomer 
długość : 13 450 mm 
szerokość: 2 405 mm 
wysokość: l 300 mm 
cięż.ar : 12 500 kg 
rodzaj kół: TL315/70/Rl5 
silnik: BF4L1011F, 55 kW 
klimatyzacja: jest 

Wóz kotwiący Roof Master 1.4 
długość : lO 600 mm 
szerokość: 2 200 mm 
wysokość : l 400 mm 
ciężar: 15 000 kg 
rodzaj kół: 12.00 R20 
silnik: DEUTZ BF4M1013, 84 kW 
klimatyzacja: jest 

Wóz kotwiący SWKM-1/lH Mini Kot 
długość: 10 450 mm 
szerokość: 2 300 mm 
wysokość: l 300 mm 
ciężar: 12 000 mm 

12.00 R20 rodzaj kół: 
silnik: 
klimatyzacja: 

DEUTZ BF4M1012C, 75 kW 
jest 

Spycharka gąsienicowa SPK-4 
długość: 6 800 mm 
szerokość: 3 368 mm 
wysokość : l 400 mm 
ciężar: 18 000 kg 
silnik: CUMMINS 6SD114E-l , 138 kW 
klimatyzacja: jest 
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3.3. Urządzeniach transportu poziomego i punkty przeładunkowe 

Urobek pozyskiwany na oddziałach górniczych jest dostarczany ładowarkami bądź wozami 
odstawczymi na przenośniki taśmowe. W ostatnich latach wprowadzane są przenośniki nowej 
konstrukcji . Modułowy przenośnik Legmet 2000 nie znajdzie raczej szerszego zastosowania 
we frontach oddziałów eksploatacyjnych. Wewnątrz frontów eksploatacyjnych vvystępuje 

znaczne wypiętrzanie spągu wyrobisk. Zapewnienie wymaganych parametrów posadowienia 
dla poszczególnych elementów modułów napędowych zabudowanych w wyrobiskach gdzie 
występuje znaczne ~ < >rmacje wymaga ciągłego angażowania znacznych sił i środków do ich 
utrzymania. Ze względu na wyciskanie spągów stosujemy podwieszane trasy przenośników 
taśmowych. Kolejny z wprowadzonych do zastosowania, przenośnik podwieszany CUPRUM 
I 000 został specjalnie do tego przystosowany. Jego elementy konstrukcyjne maksymalnie 
"odchudzono". Trwają prace nad wyposażeniem go w napęd 2 x l 10 kW. Z takim napędem 
jego trasę będzie można wydłużać do ok. 1300 m przy wydajności 800 ton/godzinę. 

~~~ ~~ ' -

i-----------"'----L----ir; 
!! ! 

Rys. 3.2. Przykładowa konfiguracja urządzeń oddziałowego punktu wysypowego 
wyposażonego w Roxon w wyrobisku o wysokości 3 m. 

Fig. 3.2. Example eonfigurarion of devices in the mining scction damping point equiped in Roxon 
hydraulic hammer in the hcading 3m high 

Urządzeniami bezpośrednio podającymi urobek na przenośniki taśmowe są stacje przesy
powe. Stosowanym dawniej punktom wysypowym stawiano przede wszystkim jedno zadanie, 
miały być wydajne. Kilka lat temu na punkt przesypowy wyposażony w kratę z dozownikiem 
i młot hydrauliczny Roxon do rozbijania brył urobku potrzebny był wyłom o wysokości 7,5 m. 
Dla obecnych punktów zabudowywanych wewnątrz oddziałów taka wysokość wyłomu jest nie 
do przyjęcia. Punkt odbioru urobku musi być wydajny ale przede wszystkim lekki, łatwy do 
przestawienia i niski. Przeprojektowano stosowane od bardzo dawna punkty wysypowe z kratą 
i wyposażono je w "niski" młot Roxon, zastosowano na stacjach rozładowczych kruszarki 
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MMD i podajniki Stamler. Zamiast klasycznych dozowników na punktach przeładunkowych 
zastosowano przesypy hydrauliczne. 

Wszystkie te działania podejmowane są dla zmniej~zenia wymiarów wyłomów koniecz
nych dla zabudowy i skrócenia czasu potrzebnego do przeniesienia wysypu jak najbliżej postę
pującej linii frontu eksploatacyjnego. 

Odchodzi się od montowania stacji odbierającej urobek wprost nad przenośnikiem taśmo
wym. Taki układ pozwala prowadzić prace nad wydłużaniem trasy przenośnika taśmowego bez 
konieczności przerywania pracy punktu przesypowego, a po zamontowaniu drugiej stacji roz
ładowczej w najbliższym sąsiedztwie wybieranych przodków, prowadzić na nią odstawę . Nas
tępnie przystępuje się do demontażu poprzednio eksploatowanej stacji i po ewentualnym re
moncie, zabudowuje się ją ponownie. 

4. Przewidywane zmiany w metodach eksploatacji niskich pokładów 

Przy utrzymującej się koncentracji wydobycia i jego przenoszeniu w coraz niżej położone 
rejony kopalni występują duże problemy w zapewnieniu wymaganych przepisami warunków 
pracy. Przyszłość eksploatacji w 0/ZG "Polkowice-Sieroszowice" to wybieranie cienkiego 
złoża i dalszy wzrost udziału wydobycia rudy z głębokości poniżej l 000 m. Prowadzone będą 
prace w kierunku zamiany stosowanych napędów spalinowych charakteryzujących się spraw
nością na poziomie 30-40% na napędy o większych sprawnościach, na przykład napędy elek
tryczne z poziomem sprawności 70-80%. Będzie to miało korzystny wpływ na ograniczenie 
emisji spalin i znaczne zmniejszenie emisji ciepła. W systemach wentylacyjnych powinno 
następować racjonalizowanie gospodarki "powietrzem" poprzez ograniczanie wszelkich strat, 
np. doszczelnianie metodami natryskowymi wszelkich tam i mostów wentylacyjnych oraz 
nakładanie termoizolacyjnych powłok na ociosy wyrobisk doprowadzających świeże powie
trze. Natryskiwanie powłok ograniczy dynamikę procesu przekazywania ciepła z górotworu 
oraz przyczyni się do zmniejszenia oporów przepływu powietrza. Na oddziałach górniczych, 
zmiany w systemach eksploatacji powinny pójść w kierunku zmniejszania powierzchni odsło
nięcia. Niezbędne również będzie schładzanie powietrza doprowadzanego do oddziałów wy
dobywczych, a także izolowanie pracowników od środowiska (kabiny klimatyzacyjne dla ob
sługi maszyn i urządzeń, indywidualne kombinezony dla pozostałych pracowników). Kon
strukcja maszyn w większym stopniu niż dzisiaj będzie musiała chronić operatora przed zagro
żeniami górniczymi takimi jak tąpnięcia i opadnięcia skał ze stropu i ociosów a także zagroże
niami klimatycznymi, pyłowymi i hałasem poprzez stosowanie zamkniętych kabin klimatycz
nych z nadciśnieniowymi systemami wentylacji stanowiskowej. Maszyny będą musiały opty
malnie pracować w środowisku o temperaturze powyżej 40°C i wilgotności dochodzącej do 
100%. Preferowana będzie jednoosobowa obsługa poszczególnych procesów technologicznych 
prowadzona z kabiny zabezpieczającej przed wpływem agresywnego środowiska. 

Aby produkcja była opłacalna musi charakteryzować się dużą koncentracją. Stawiane wy
magania są sprzeczne. Przy stosowanej technologii wybierania i obniżającej się średniej miąż
szości eksploatowanego złoża bardzo trudne jest uzyskanie dużej koncentracji wydobycia. Przy 
trzymetrowej furcie urabiania dla wydobycia rzędu 3 000 Mg na dobę należy odwiercić 
i odstrzelić około 20 przodków, przy dwumetrowym złożu potrzebne już są 32 przodki, przy 
póhorametrowym 42 przodki. Jak podano na początku artykułu złoże eksploatowane przez 
0/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice" na prawie 40% powierzchni obszaru górniczego ma miąż
szość poniżej l ,5 metra. 
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Osobnym problemem będą działania zmierzające do poprawy intensywności pracy jako 
jedna z metod obniżania kosztów eksploatacji. Już dzisiaj system trójzmianowy z efektywnym 
4,5 godzinnym czasem pracy został zastąpiony przez wielozmianowy system pracy. 
W systemie tych eliminuje się jedną lub dwie przerwy międzyzmianowe zmniejszając 

w oddziałach górniczych krotność strzelań urabiających w ciągu doby. Wymiana pracowników 
na stanowiskach pozwala na pracę na 4 zmianach i wydłużenie efektywnego czasu pracy. 

Przewiduje się, że w najbl iższych latach wzrastał będzie udział automatyzacji całych cią
gów produkcyjnych. Już dzisiaj obserwujemy tendencje przechodzenia na napędy elektryczne 
charakteryzujące się większą sprawnością i niezawodnością pracy oraz łatwością 

w automatyzacji. Jako przykład dzisiejszych możliwości można podać kopalnię LKAB Kiruna 
w Szwecji, gdzie do przemysłowego zastosowania wprowadzono system zdalnego sterowania 
ładowarkami z rozbudowaną automatyką przejazdu i rozładunku a stanowisko operatora ulo
kowane jest na 5 piętrze biurowca. 

Ergonomia stanowiska pracy operatora w powiązaniu z wymaganym prześwitem rucho
wym dla maszyn górniczych, narzuca minimalną wysokość maszyn na poziomie ok. 1,4 m, co 
przy istniejących przepisach górniczych oznacza wysokość wyrobiska nie mniejszą niż l ,6 m. 
Wydaje się więc, że systemy selektywnego urabiania będą w dalszym ciągu doskonalone a ba
lansowanie pomiędzy zubożeniem a kosztami jego ograniczenia i wymaganą wyd!ljnością 
będzie decydujące. Ograniczenie w wysokości maszyn i koszty prowadzenia wybierania meto
dami selektywnymi doprowadzą najprawdopodobniej do zmiany technologii z obecnie stoso
wanej na technologie mechanicznego urabiania. Działania te powinny doprowadzić do znaczą
co mniejszego niż w ostatnich latach nakładu prac na urabianie, oddzielanie od rudy i lokowa
nie w zrobach kamienia odpadowego. 

Machines for copper ore Iow seam deposit excavation systems in Polko
wice-Sieroszowice Mine 

Abstract 

A substantial part of the copper ore deposit exploited by the mines belonging to KGHM 
Polska Miedź S.A. is a smali thickens seam. For many years much effort has been made to 
!ower the exploitation seam height. The basie way to minimise the ore dilution is to lower the 
height of the machines used. In this report changes in the fleet of machines for mining divi
sions which have been used in the copper ores excavation for several years in Polkowice
Sieroszowice mine are described as well as basie data regarding machines and devices used for 
low seam deposit excavation. 

Recenzent: dr inż. Waldemar Korzeniowski 
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Nowe rozwiązania elementów obudowy podporowo-kotwiowej 
na przykładzie przecinek ścianowych w KWK "Wieczorek" 

Słowa kluczowe 

obudowa podporowo-kotwiowa - stropnice stalowe - stojaki - kotwie sztywne - kotwie 
linowe (strunowe) -przecinki ścianowe- badania laboratoryjne- badania in situ 

Streszczenie 

Artykuł przedstawia nowe rozwiązania konstrukcyjne w zakresie prostokątnej obudowy 
podporowo-kotwiowej . Prezentowana obudowa prostokątnych wyrobisk korytarzowych składa 
się z trzech elementów: stropnic typu SPK-Z lub SPK-G, stojaków PISK oraz kotwi. Należy 
zauważyć, że wymienione stropnice przystosowane są do współpracy z obudową kotwiową, 
mogą być przykatwiane w każdym punkcie. 

Przedstawione w artykule badania oraz doświadczenia oparto na obserwacjach i pomiarach 
wykonanych w laboratorium oraz w warunkach "in situ". Doświadczenia ruchowe omawiane 
w artykule dotyczą przecinek ścianowych nr 295 i 296 wykonywanych w pokładzie 51 O 
w KWK "Wieczorek" oraz przecinki ścianowej nr 7/II w pokładzie 382, w LW ,,Bogdanka". 
Badania nad elementami prezentowanej obudowy przeprowadzono w laboratoriach Katedry 
Górnictwa Podziemnego i Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Akademii Gór
niczo-Hutniczej w Krakowie. 

l. Wstęp 

Obudowa podporowo-kotwiowa jest rozwiązaniem znanym od wielu lat w polskim gór
nictwie węglowym. Podstawowe cele wzmacniania obudowy podporowej kotwiami to między 
innymi: 
- wyeliminowanie podciągów podpartych stojakami na skrzyżowaniu ściana - chodnik, 
- wyeliminowanie stojaków pośrednich w odrzwiach prostokątnych, 
- poprawa stateczności wyrobisk utrzymywanych w trudnych warunkach górniczo-geolo-

gicznych (w tym także w jednostronnym otoczeniu zrobów), 
- rozrzedzenie obudowy podporowej. 

Rozwiązania zabezpieczenia prostokątnych wyrobisk korytarzowych prezentowane w ni
niejszym artykule należy traktować jako obudowę podporowo-kotwiową. Zasadniczą obudowę 
wyrobiska stanowią odrzwia prostokątne wzmacniane kotwiami prętowymi i strunowymi. 
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Przedstawione nowe rozwiązania konstrukcyjne prostokątnej obudowy podporowo-kot
wiowej dla wyrobisk korytarzowych, zwłaszcza przecinek rozruchowych ścian, stwarzają 

możliwości obniżki kosztów zbrojenia ściany i skrócenia czasu wykonywania tej operacji. 
W trakcie drążenia rozcinek wyposażonych w proponowaną obudowę unika się przybierki 

kamienia stropowego, można zmniejszyć szerokość wyrobiska w stosunku do koniecznej 
w wyrobiskach obudowanych łukami. Zbrojenie rozcinek prostokątnych bez stojaków 
pośredn ich pod stropnicami jest ułatwione i poprawia bezpieczeństwo wprowadzania obudowy 
ścianowej. Prostokątny kształt kanałów likwidacyjnych dla ścian oraz zastosowanie w miejsce 
stojaków pośrednich kotwi strunowych dla podwieszania stropnic zdecydowanie przyspiesza 
i poprawia warunki likwidacji ścian. 

Ciężkie elementy obudowy ŁP wykonywanej z kształtownika V zastąpione zostały nowymi 
lżejszymi profilami. Stojaki i stropnice zastosowanej obudowy prostokątnej posiadają parame
try wytrzymałościowe zbliżone do odpowiednich profili korytkowych przy niższej masie. 

Istotnym elementem omawianych odrzwi jest konstrukcja stropnicy, która umożliwia jej łą
czenie z obudową kotwiową bez stosowania dodatkowych elementów (np. strzemion, czy też 
obejm). 

2. Elementy konstrukcyjne nowej obudowy podporowo-kotwiowej 

Obudowa podporowo-kotwiowa prostokątnych wyrobisk korytarzowych będąca przed
miotem rozważań składa się zasadniczo z trzech elementów: nowej generacji stropnic typu 
SPK-Z lub SPK-G, stojaków PISK oraz kotwi prętowych i strunowych. 

2.1. Stropnice typu SPK-Z i SPK-G firmy NOVUM 

Schematy ogólne stropnic typu SPK-Z i SPK-G przedstawiono na rys . 2.1. i 2.2 (schematy 
przedstawiają po jednej stropnicy z danego typoszeregu). Omawiane stropnice pozwalają na 
stosunkowo sztywne podparcie stropu na całej szerokości wyrobiska przy jednoczesnym za
chowaniu możliwości ich przykotwienia w dowolnym punkcie. Każda stropnica składa się 
z dwóch prostych odcinków kształtowników. W przypadku stropnicy SPK-G, są to dwa 
odcinki dwuteowników 80, 100 i 120 gorącowalcowanych. W przypadku stropnicy SPK-Z, są 
to dwa zimnogięte ceowniki o wielkościach IOOx70x4, 120x80x5 i 140x70x6. 

Oba typy stropnic wykonano przez złączenie dwóch odcinków kształtowników za pomocą 
prostokątnych płytek wykonanych ze stalowych płaskowników o grubości 8 mm. Płytki są 
przyspawane do kształtown ików w odstępach, co 500 mm. Pomiędzy łączonymi kształtowni
kami jest zachowana szczelina o szerokości 40 mm. Taka konstrukcja stropnicy umożliwia 
zastosowane kotwi podwieszającej stropnicę w dowolnie przyjętym miejscu w osi podłużnej 
stropnicy. Eliminuje się tym samym konieczność stosowania pary kotew do przykatwiania 
stropnicy w każdym z punktów. Jest to szczególnie istotne, gdy z punktu widzenia stateczności 
wyrobiska, zastosowanie pojedynczej kotwi do podwieszenia stropnicy jest wystarczające . 

Podstawowe dane materiałowe stropnic (wg PN/B-03200) przedstawiają się następująco: 
- materiał stropnicy- ST35X, 
- wytrzymałość na rozciąganie- Rm = 460 MPa, 
- wytrzymałość obliczeniowa- R = 235 MPa. 
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Parametry stropnicy SPK-Z, zastosowanej zarówno w KWK ,,Bogdanka", jak i KWK 
"Wieczorek" zestawiono w tablicy 2.1, [l]. 

Badania laboratoryjne prowadzone w AGH nad wymienionymi typami stropnic pozwoliły 
na wyznaczenie kilku podstawowych parametrów wytrzymałościowo-odkształceni owych: 
Pr - obciążenie graniczne w zakresie ważności prawa Hooke'a, 
p max- obciążenie maksymalne w próbie zginania, 
Mgr- moment zginający wynikający z obciążenia siłą Pr, 
Momax- moment zginający maksymalny, wynikający z obciążenia siłą P max" 
f p:_ strzałka ugięcia w chwili obciążenia siłą P P" 

fmax - strzałka ugięcia maksymalna, w chwili obciążenia siłą p max" 
Pśmax- obciążenie maksymalne w próbie ściskania stropnicy. 

Badania wykonano w maszynie wytrzymałościowej Louis Shoper o zakresie pomiarowym 
O+ l 000 kN. Przykładowe wyniki badań przedstawiono w tablicach 2.2 i 2 .3. 

A ; B ~C 
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Rys. 2.1. Stropnica podporowo-kotwiowa SPK-Z-II 

Fig. 2. I . SPK-Z- II supporting-bolt roofbar 
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Rys. 2.2. Stropnica podporowo-kotwiowa SPK-G-II 

Fig. 2.2. SPK-G-II supporting-bolt roof bar 
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Tablica 2.1 . Podstawowe parametry stropnic typu SPK-Z 
a e .l. as1c parameters o PK- roo T b! 2 B . f S Z f b ar s 

Powierzchnia Wskaźnik Moment 
Masa wytrzymałości na bezwładności 

Typ stropnicy Przekrój przekroju 
zginanie przekroju 

m A w, J, 
[kg/m] [cm2

] [cm3
] [cm4

] 

A-A 14,8 18,56 62,02 310,1 
SPK-Z-1 B-B 23 ,25 29,60 77,59 387,96 

C-C 30,79 39,2 87,83 439,16 
A-A 20,40 26,0 101,2 606,58 

SPK-Z-II B-B 30,77 39,2 123,3 739,7 
C-C 40,01 50,96 138,96 833,8 
A-A 23,92 30,72 128,52 899,68 

SPK-Z-III B-B 35,99 46,08 158,48 1109,39 
C-C 46,93 60 180,78 1265,47 

Tablica 2.2. Zestawienie wyników parametrów wytrzymałościowych stropnicy, 
dwuteownik 100 x 50 SPK-G-II/4000, 03/03/P-GG-47/01 

Table 2.2 List of obtained strength parametersof roofbar,I-bar 100 x O SPK-G-II/4000, 
03/03/P-GG-47/0 l 

l Pn Pmax M,n M,m." t, fmax Pśmax 
m kN kN kNm kNm mm mm 

3,66 30 37 27 33,85 58,96 176 

Tablica 2.3. Zestawienie wyników parametrów wytrzymałościowych stropnicy, 
ceownik 120 x 80 SPK-Z-IV4000, 10/03/PGG-48/01 

kN 
350 

Table 2 .3. List o f obtained strength parametersof roofbar,channel-bar 120 x 80 SPK-Z-II/4000, 
l 0/03/PGG-48/0 l 

l l l P, Pmax M,n Memax f n fmnx Pśmax 

l M l kN kN kNm kNm mm mm kN 

l 3,68 l 40 47 36,8 43 ,24 45,42 90,5 120 

Porównanie charakterystyk odkształceniowo-obciążeniowych umożliwia ocenę i porów

nanie badanych stropnic, ale najważniejszy efekt badawczy to analiza wartości względnych. 
W tym celu sporządzono zestawienie (tablica 2.4), w którym wielkości momentów zginają

cych-maksymalnych Mgmax i obciążeń ściskających Psmax> porównano z masą zużytego mate

riału na konstrukcję stropnic. 

Tablica 2.4. Analiza rezultatów badań stropnic 
Ta e 2 .. nalysis o resu ts o roo ars sampies researc b! 4 A l f l f f b l h 

MASA Mgmax Pśmax 
Mgrnax TYP STROPNICY 

[kNm] [kN] 
KM g= 

Pśmax 
STROPNICY wartość wartość 

KPśmax=--
[kg] 

średnia średnia 
masa masa 

Gili 116,5 45,75 432,5 0,39 3,70 
Gil 89,4 33,85 355 0,37 3,97 
GI 63,9 23 242,5 0,35 3,79 
ZII 117,9 38,7 125 0,32 1,06 
Z! 91,6 51,52 120 0,56 1,31 
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W zależności od celu, czy też charakteru stosowania stropnic, można dobrać typ i wielkość 
przekroju stropnicy z uwzględnieniem aspektu technicznego i ekonomicznego. 

2.2. Stojaki typu PISK firmy NOVUM 

Do podparcia stropnic zaproponowano zastosowanie stosunkowo nowego typu stojaków 
przystosowanych do współpracy ze stropnicami SPK. Stojaki cierne typu PISK składają się ze 
spodnika wykonanego z dwóch odcinków zimnogiętego kątownika oraz rdzennika wykona
nego z zimnogiętego kształtownika o przekroju kwadratowym. Obydwa elementy łączone są 
trzema lub czterema strzemionami, rys . 2.3 i 2.4. Pozostałe elementy stojaka to stopa podpo
rowa i koronka przyspawana do górnej części rdzennika. 

M 

~ 

0 
ż 
Q. 

~ 
,~ 

l 

l l 

l l 

3 

c 
E 
N 
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Nominalna podporność stojaka (wg 
danych producenta) w zależności od 
typu wynosi odpowiednio: 
- PISK I - 200 kN, 
- PISK II- 250 kN, 
- PISK III- 350 kN. 
}~ominalny moment dokięcania na
krętek strzemion stojaka w zależności 
od typu wynosi odpowiednio: 
- PISK I - 250 N m, 
- PISK II - 300 Nm, 
- PISK III- 350 Nm. 
Dla wysokości stojaka wynoszącej 

3,5 m jego masa wynosi odpowied
nio: 
- PISK II - 86,6 kg, 
- PISK III- l 08,31 kg. 
Stojak PISK I o wysokości 2,5 m wa
ży około 45,5 kg[!]. 

Rys. 2.3. Stojak cierny PISK 
Fig. 2.3. Friction prop PISK 
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3.2 

Rys. 2.4. Stojak cierny typu PISK- strzemiona i przekroje 
Fig. 2.4. PISK type friction prop -stirrups and principal sections 

2.3. Kotwie strunowe typu IR-4 

2 

Obok typowych kotwi prętowych w wyrobiskach wykonanych w przedmiotowej obudowie 
zastosowano kotwie strunowe typu IR-4. Kotew ta jest liną do konstrukcj i sprężonych produ
kowaną przez firmę INTERRAMM BIS. Cięgno tej kotwi składa s i ę z ośmiu nieskręconych 
drutów o średnicy 6 mm każdy. Przekrój metaliczny drutów w linie wynosi około 226,2 mm2

. 

Struny cięgna wykonano z drutu sprężynowego Bil wg PN-7 1/M-80057. Krytyczna siła zry
wająca linę wynosi około 320 kN. Cięgno kotwi jest gładkie (bez wybrzuszeń) na całej długoś
ci. Taka konstrukcja kotwi pozwala na wklejanie jej z zastosowaniem ładunków żywicznych 
w otworach o średnicy 28 mm, wg technologii stosowanej w instalacji kotew prętowych. 
Powoduje to zarówno uproszczenie instalacj i kotwi, jak i umożliwia zadawanie naciągu 
wstępnego bezpośrednio po jej wklejeniu w górotwór. 

Zamek kotwi IR-4 stanowi tuleja gwintowana z nakrętką. Zamocowanie liny w tulei roz
wiązano poprzez wprowadzenie do niej klina stalowego. Podczas ciągnienia kotwi poszcze
gólne druty liny stopniowo przesuwając się w tulei oklinowują się, zapobiegając tym samym 
dalszym przemieszczeniom. Sumaryczna wartość przemieszczeń (wynikających z pracy zamka 
kotwi) oraz odkształceń rozciąganej w momencie zerwania kotwi, nie przekracza 4%. Dla 
usztywnienia układu kotew-górotwór bezpośrednio po jej zainstalowaniu należy zadać naciąg 
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wstępny wywołany momentem około 300 Nm. Naciąg wstępny powoduje prawidłowe zakli
nowanie poszczególnych drutów kotwi i pozwala wyeliminować przemieszczenia poszczegól
nych drutów względem siebie. Ważne jest to szczególnie w początkowym okresie obciążania 
kotwi. Naciąg wstępny kotwi generuje również siły ściskające w stropie, co zmniejsza zjawi
sko rozwarstwiania stropu bezpośredniego. 

3. Doświadczenia ruchowe stosowania podporowo-kotwiowej obudowy wg rozwiązania 
firmy NOVUM 

3 . l . Przecinka ścianowa 7/II w KWK "Bogdanka" 

Obudowę będącą przedmiotem niniejszych rozważań po raz pierwszy zastosowano w KWK 
"Bogdanka" w przecince ścianowej 7/II, fot. 3.1. Schemat zabudowy wyrobiska przedstawiono 
na rys. 3.1. 

Fot. 3 .l. Ogólny widok przecinki ściany 7/Il w prostokątnej obudowie podporowo-kotwiowej 
Fot. 3. 1. Generał view o f 7/II longwall cross-cut in rectangular supporting-bolt support 

Przecinka wykonana została w pokładzie 382 na głębokości niespełna 900 m, równolegle 
do zrobów zawałowych w odległości około 5 m od linii zlikwidowanego chodnika przyściano
wego [2]. 

Miąższość pokładu 382 w rejonie projektowanego wyrobiska wynosi od 2,15 m do 2,65 m 
rys. 3.2. Kąt zalegania pokładu waha się w granicach 277°. Strop pokładu stanowią naprze
mianległe warstwy iłowca, mułowca i piaskowca. Parametry wytrzymałościowe skał stropo
wych i spągowych były bardzo zróżnicowane. Wartość R: zmieniała się od kilkuMPaw spągu 
do 20 MPa w stropie. Niewielka odległość od zrobów zawałowych skutkowała dużym stop
niem dezintegracji pokładu i skał otaczających, co powodowało że wskaźnik RQD stropu bez
pośredniego i spągu zamykał się w przedziale 0720%. 

Obudowę wyrobiska stanowiła stropnica SPK-Z-II o długości około 5,8 m przykotwioną 
dwoma kotwiami strunowymi IR-4. Kotwie strunowe były instalowane w stropie na długości 
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6,0 m. Całkowita długość kotwi wynosiła więc około 6.3 m. Kotwie strunowe były wklejane 
na końcu otworu min. trzema ładunkami żywicznymi, tj. dwoma 3-minutowymi o długości 60 
cm każdy i jednym 60-sekundowym o długości 30 cm. Ponadto stropnica przy ociosach 
wyrobiska podparta była dwoma stojakami typu PISK III. Dodatkowe zabezpieczenia prze
cinki stanowiły kotwie prętowe o długości 2,7 m (długość odcinka wklejenia wynosi około 2,5 
m). Kotwie te instalowane były symetrycznie do osi wyrobiska pomiędzy stropnicami SPK. 
Ocios przecinki naprzeciwległy do kierunku ściany zabezpieczony był kotwiami stalowymi 
o długości całkowitej 2,7 m, wklejanymi na całej długości . Wybierany ocios zabezpieczony był 
kotwiami urabialnymi. 
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Rys. 3.1. Metryka obudowy przecinki ścianowej 7/Il, LW "Bogdanka" 
Rys. 3.1. Scheme ofbolt o f 7/II cross-cut LW "Bogdanka" 
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Eksperyment w przecince 7/Il objął jedynie krótki odcinek wyrobiska, a główną przyczyną 
wstrzymania wykonywania odcinka doświadczalnego b ły bardzo trudne warunki górniczo
geologiczne oraz nieprawidłowe funkcjonowanie stojaków PISK. Deformacje stojaków PISK 
III następowały w spodnikach na wysokości około l ,O m od spągu wyrobiska, fot. 3.2 i fot. 3.3. 
Zdeformowane stojaki wymieniono stojakami SV-36. Zaznaczyć należy, że stojaki typu SV 
zabudowane w odcinku doświadczalnym nie ulegały deformacjom w całym okresie utrzymy
wania przecinki ściany 7/II. Prawdopodobną przyczyną plastycznych odkształceń spodników 
stojaków PISK-III mogła być ich niska podatność spowodowana źle przygotowaną powierzch
nią kontaktu ciemego rdzennik-spodnik. Zbyt wysoki współczynnik tarcia na kontakcie tych 
dwóch elementów stojaka przy zakładce spiętej czterema strzemionami mógł spowodować 
odkształcenia plastyczne spodnika rdzennika bez uprzedniego zsuwu rdzennika. W rezultacie 
postanowiono wykonać serię badań stanowiskowych dla sprawdzenia charakterystyk pracy 
stojaków PISK. 

Fot. 3.2. Deformacje stojaków PISK III w przecince ściany 7/Il. 
Fot. 3.2. Deformation of PISK III type props of in 7/II longwall cross cut 

Stojaki typu PISK dostarczone przez producenta poddano testom dla wyznaczenia charak
terystyk obciążeniowo-przemieszczeniowych. Wyniki badań potwierdziły wcześniejsze przy
puszczenia. Oto najważniejsze uwagi w zakresie pracy przebadanych stojaków PISK: 
- stojak PISK I, po dokręceniu jarzma nominalnym momentem zalecanym przez producenta 

(250 N m), osiąga nośność około 20% niższą niż średnia wykazana przez producenta, co jest 
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graniczą dopuszczalną odchyłką zgodnie z PN-G-15533, podczas obciążania stojaka ob
serwowano poprawny zsuw rdzennika, 

- stojaki PISK II i III, po dokręceniujarzma nominalnym momentem zalecanym przez produ
centa, podczas obciążania ulegają zniszczeniu poprzez odkształcenie odcinka spodnika po
między strzemionami, w trakcie testów generalnie nie obserwowano zsuwu rdzennika, 
a nośność stojaków mieściła się w zakresie podawanym przez producenta, fot. 3.3 i 3.4, 

- stojaki PISK l, II i III przy obciążaniu po nieznacznym odchyleniu (o 5°) od pionu stosun
kowo szybko ulegają zniszczeniu bez zsuwu rdzennika, (zniszczenie generalnie następo
wało poprzez trwałe odkształcenie odcinka spodnikapomiędzy strzemionami, 

- charakterystyki stojaków PISK przy identycznych warunkach obciążenia wykazują duże 
rozbieżności zarówno w wartości nośności roboczej, jak i sposobie przemieszczania rdzen
nika. 

Fot. 3.3 . i fot 3.4. Odkształcenia spodników stojaków PISK II i PISK III 
Fot. 3.3. and Fot 3.4. Deformation of !ower props of PISK II and PISK III 

Na długości odcinka doświadczalnego przecinki ścianowej 7/II stwierdzono jedynie nie
znaczne ugięcie stropnic, nie zaobserwowano również deformacji mogących świadczyć o nad
miernym ich obciążeniu. 

W trakcie utrzymywania wyrobiska prowadzono pomiary rozwarstwień stropu z zastoso
waniem zarówno rozwarstwieniemierzy wielopunktowych, jak i kamery w podczerwieni. Pro
wadzono również pomiary konwergencji. Jak wynika z obserwacji pomiarów przyrost całko
witych rozwarstwień w pakiecie do 6 m od pułapu wyrobiska nie przekroczył 9 cm. Charakte
rystycznym jest, że stosunkowo niskie rozwarstwienia występowały w pakiecie skał od 2 do 3 
m od stropu wyrobiska. 

Całkowita wartość obniżenia stropu wyrobiska w końcowym okresie pomiaru wyniosła 
nieznacznie powyżej 15 cm. Całkowite obniżenie stropnicy w osi wyrobiska w odniesieniu do 
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stojaków było stosunkowo niewielkie i wyniosło około 14 cm w końcowej fazie pomiarów. 
Charakterystycznym dla wszystkich mierzonych pomiarów, za wyjątkiem szerokości wyrobi
ska w wyłomie, był fakt, że ustalone zależności miały charakter asymptotyczny, a przyrosty 
wszystkich mierzonych wartości miały tendencję gasnącą. 

3.2. Przecinki ścianowe 295 i 296 w KWK "Wieczorek" 

Znacznie bogatsze doświadczenia ze stosowaniem tego typu rozwiązań miały miejsce w kopalni 
"Wieczorek" w rozcinakach ścianowych 295 i 296, zlokalizowanych w III warstwie przystropowej po
kładu 510, [3, 4]. Przedmiotowe wyrobiska ze względów technologicznych posiadały przekrój prosto
kątny o wymiarach w wyłomie: wysokość 3,3 m, szerokość 6,5 m, rys. 3.2. Pokład 510 w rejonie wyko
nania rozcinek zaliczony został do III stopnia zagrożenia tąpaniami. 

Na podstawie przeprowadzonych badań własności fizykomechanicznych skał stropowych 
stwierdzono, że wartości wytrzymałości są typowe dla skał łupkowych, otaczających pokłady 
grupy siodłowej. Ich wytrzymałość na ściskanie waha się od 29 MPa do 77 MPa, a wytrzyma
łość na rozciąganie od 2,73 MPa do 4,70 MPa. Różnice związane są z różnym stopniem za
piaszczenia łupku. Badania parametrów wytrzymałościowych węgla pokładu 510 wykazały, że 
jego wytrzymałość na ściskanie wynosi Re = 22, l MPa, natomiast wytrzymałość na rozciąga
nie wynosi Rr = 2,2 MPa. Średnie wyniki badaf1 własności wytrzymałościowych łupku piasz
czystego występującego w spągu pokładu 51 O wynoszą odpowiednio: wytrzymałość na ściska
nie: Re= 38,2 MPa, wytrzymałość na rozciąganie: Rr = 2,0 MPa. Na podstawie badań pene
trametrycznych wykonanych w rejonie przecinek ścianowych 295 i 296 stwierdzono, że śred
nia wytrzymałość na ściskanie skał stropowych, na długości do 3,0 m od stropu pokładu, wy
nosi Re= 38,2 MPa, natomiast na długości do 6,0 m 41,6 MPa. 

Dla zapewnienia stateczności rozcinek ścianowych nr 295 i 296 zdecydowano zastosować 
obudowę podporowo-kotwiową składającą się z odrzwi prostokątnych, w których stropnica 
typu SPK-Z-II, podparta dwoma stojakami typu PISK II, została dodatkowo przykotwiona do 
stropu wyrobiska, rys. 3.2. Dwie kotwie stalowe sztywne podtrzymywały stropnicę symetrycz
nie po obu stronach wyrobiska w odległości wynoszącej około l ,60 m od ociosów. Kotwie 
sztywne wklejane były na całej długości . Długość odcinka wklejenia kotwi, tj. całego odcinka 
pozostającego w stropie wyrobiska wynosiła 2,5 m (długość całkowita kotwi w tym przypadku 
była równa 2,7 m). Dodatkowym zabezpieczeniem wyrobiska była pojedyncza kotew strunowa 
zainstalowana w stropie na głębokość 4,5 m (długość całkowita kotwi wynosiła 5,0 m). Pod
trzymywała ona stropnicę w osi wyrobiska. Kotew strunowa wklejana była na odcinku o dłu
gości nie mniejszym niż 1,2 m z zastosowaniem 2 ładunków klejowych o długości 0,6 m każdy 
i jednym ładunkiem szybkowiążącym (60-cio sekundowym). 

Rozstaw kotwi w rzędzie wraz ze stropnicami typu SPK-Z-II (podpartymi dwoma stoja
kami) był taki sam jak podziałka obudowy podporowej i wynosił l ,O m. Zabezpieczeniem 
przed wypiętrzaniem spągu wyrobiska był trzeci stojak stalowy budowany poza strefą manew
rową kombajnu w osi wyrobiska i utrzymywany w strefie szczególnego zagrożenia tąpaniami. 
Rząd stojaków środkowych był budowany na podkładach ułożonych w osi wyrobiska w taki 
sposób, aby każdy podkład stabilizowany był minimum dwoma stojakami. Poza strefą środ
kowe stojaki stalowe były wymienione na stojaki drewniane. 
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Rys. 3.2. Metryka obudowy podporowo-kotwiowej przecinek ścianowych nr 295 i 296, pokł. 510 
Fig. 3.2. Data plate of supporting-bolt support o f longwall cross cut no 295 and 296, deck no 51 O 

W trakcie utrzymywania wyrobisk prowadzono pomiary rozwarstwień stropu z zastosowa
niem rozwarstwieniamierzy wielopunktowych oraz pomiary konwergencji . Jak wynika z ob
serwacji pomiarów przyrost całkowitych rozwarstwień w pakiecie do 6 m od pułapu wyrobiska 
nie przekroczył 14 mm. Obniżenie stropu zaś nie przekroczyło wartości 50 mm. 

W trakcie drążenia i utrzymywania wyrobisk nie stwierdzono żadnych objawów wskazują
cych na zagrożenie utraty ich stateczności. Stojaki PISK w tym przypadku nie ulegały defor
macjom jak w przypadku wcześniej opisywanej przecinki w KWK "Bogdanka". Należy jednak 
zwrócić uwagę, że ich rola w systemie zabudowy wyrobiska była drugorzędna. Służyły głów

nie jako obudowa tymczasowa na okres prowadzenia kotwienia w przodku. Niewątpliwie sto-
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jaki miały wpływ także na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa załogi pracującej w wyrobi
sku. Ogólny widok przecinek ścianowych nr 295 i 296 utrzymywanych w prostokątnej obudo
wie podporowo-kotwiowej przedstawiono na fot. 4.1 i 4.2. 

Fot. 4.1. Ogólny widok przecinki ścianowej nr 295 
utrzymywanej w prostokątnej obudowie podporowo-kotwiowej 

Fot. 4.1. General view o f longwall cross cut no 295 hel d in rectangular supporting-bolt support 

Fot. 4.2. Ogólny widok przecinki ścianowej nr 296 
utrzymywanej w prostokątnej obudowie podporowo-kotwiowej 

Fot. 4.2. General view o f longwall cross cut no 296 hel d in rectangular supporting-bolt support 

5. Podsumowanie 

Opisane w niniejszym artykule doświadczenia ruchowe oraz wyniki badań laboratoryjnych 
pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 
- przedstawiony system prostokątnej obudowy podporowo-kotwiowej wykorzystujący strop

nice SPK-Z i SPK-G stanowić może alternatywę dla tradycyjnych rozwiązań obudów prze
cinek rozruchowych i likwidacyjnych zarówno ze względów ekonomicznych, jak i tech
nicznych, 
zastosowanie sztywnych stropnic w miejsce blach okładzinowych w połączeniu z obudową 
kotwiową pozwala utrzymać strop także w trudnych warunkach górniczo-geologicznych, 
stropnice SPK-Z i SPK-G stanowić mogą elementy zarówno obudowy mieszanej, tj. pod
porowo-kotwiowej , jak i samodzielnej obudowy kotwiowej, 
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ze względu na wady konstrukcyjno-materiałowe, stosowanie stojaków PISK jako odpowie
dzialnych elementów nośnych obudowy jest obarczone wysokim ryzykiem, 
partia stojaków PISK dostarczona przez producenta do badań stanowiskowych nie spełniała 
parametrów zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowe, m. in. ze względu na: 

zbyt niską nośność, 
brak zsuwu przy nominalnych momentach dokręcenia nakrętek, 
wybaczanie spodnika i rdzennika, 
plastyczne odkształcenia spodnika. 

właściwa współpraca przykatwianych stropnic i kotwi jest warunkowana odpowiednio 
szybkim (bezpośrednio po wklejeniu) zadaniem naciągu wstępnego na poszczególnych 
kotwiach, w tym także strunowych oraz zapewnieniem kontaktu stropnicy ze stropem, 
przeprowadzone badania laboratoryjne, jak i próby ruchowe (testy nośnośc i) wskazują na 
wysoką sprawność kotwi strunowych wklejanych na ładunkach żywicznych . 
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New solutions of a supporting-bolt support example of lonhwall cross-cuts 
in "Wieczorek" coal min e 

Abstract 

The paper introduces new constructional solutions of a rectangular-supporting-bolt support. 
Presented in the article rectangular-arched support of headings consists of three elements: SPK
Z or SPK-G roof- bars adjusted to work with bolt support (roof bolting) , PISK props and an
chor. 

Research and experiments presented in the paper are based on the observations and measu
rements arried out both in laboratery conditions and in situ. Described in the paper motive 
experiments concern longwall cross-cuts no 295 and 296 on deck no 510 in "Wieczorek" Coal 
Mine and longwall cross-cut no 7/II on deck no 382 in "Bogdanka" Coal Mine. 

Testing of the elements of the presented support was carried out in the laboratories of the 
Department of Underground Mining and Depatment of Geomechanics, Civi l Engineering and 
Geotechnics at the University of Science and Technology in Cracow. 

Artykuł wykonano w ramach pracy statutowej l 1.1 1.1 00.713. 

Recenzent: dr inż. Waldemar Korzeniowski 
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Badania odkształceniowo-wytrzymałościowe stropnic 
podporowo-kotwowych, wykonanych jako połączenie wybranych 
kształtowników stalowych 

Słowa kluczowe 

stropnice podporowo-kotwowe - odkształcenie - obciążenie - ugięcie - moment zginający 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono opis badań odkształceniowo-wytrzymałościowych stropnic 
podporowo-kotwowych wykonanych z kształtowników stalowych. Stropnice wykonano meto
dą symetrycznego łączenia spawalniczego dwóch odcinków kształtowników zimno lub gorąco 
walcowanych. Wykonano badania odporności stropnic na zginanie i zgniatanie. Mierzono 
maksymalne wartości odkształceń (ugięcia) stropnic oraz odpowiadające im wartości momen
tów zginających. Badania wykazały niejednakową wartość ilorazu nośności do jednostkowej 
masy stropnicy. Konstrukcje stropnic umożliwiają optymalny dobór rodzaju stropnicy do okre
ślonych warunków górniczych. 

l. Wstęp 

Obudowa podporowo-kotwowa prostokątnych wyrobisk korytarzowych składa się z trzech 
-odzajów elementów: 
- stropnic, 
- stojaków, 
- kotew. 

Zapewnienie równowagi układu obciążeń wszystkich elementów obudowy wymaga bardzo 
:tarannego doboru elementów obudowy. W ramach doboru elementów obudowy, najważniej
zym działaniem jest testowanie poszczególnych członów tejże obudowy. Wprowadzanie do 
lraktyki górniczej nowych pomysłów w zakresie środków zabezpieczających stateczność wy
obisk górniczych wymaga ciągłego sprawdzania intuicyjnie przyjmowanych przewidywań co 
lo skuteczności obudowy w powiązaniu z ekonomicznym uzasadnieniem. 

Nowym pomysłem w tej dziedzinie jest opracowanie przez firmę NOVUM stropnic podpo
::JWo-kotwowych SPK-Z, SPK-G, wykonanych przez połączenie symetryczne dwóch jedna
owych odcinków kształtowników, zimno lub gorąco walcowanych. Połączenie dwóch odein
ów kształtowników uzyskano metodą spawalniczą. 
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2. Krótki opis konstrukcji stropnic 

Każda stropnica składa się z dwóch prostych odcinków kształtowników. W przypadku 
stropnicy SPK-G, są to dwa odcinki dwuteowników 80, 100 i 120 gorącowalcowanych. 
W przypadku stropnicy SPK-Z, są to dwa zimnogięte ceowniki o wielkościach 100x70x4, 
120x80x5 i 140x70x6. Obydwa rodzaje stropnic uzyskano przez złączenie dwóch odcinków 
kształtowników za pomocą płytek prostokątnych wykonanych z blachy o grubości 8 mm. 
Płytki są przyspawane do kształtowników w taki sposób aby pomiędzy łączonymi kształtowni
kami była zachowana szczelina o szerokości 40 mm, w celu umożliwienia wprowadzenia ko
twy w dowolnie przyjętym miejscu w osi podłużnej stropnicy. Łączenie kształtowników 

(dwuteowników i ceowników) za pomocą płytek wykonano w odstępach co 500 mm. Wyko
nawca oferuje stropnice o długościach w przedziale 4,0+6,3 m ze stopniowaniem co O, l m. 

Na rys. 2.1 i 2.2 przedstawiono szkice oferowanych stropnic. 
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Rys.2.1. Szkic stropnic wykonanych z dwuteowników gorącowalcowanych, typ G 
Fig. 2.1. Draft of roof-timber, type G 
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Rys. 2.2. Szkic stropnic wykonanych z ceowników zimnowalcowanych, typ Z 
Fig. 2.2. Draft of roof-timber, type Z 

Twórca pomysłu poleca stosowanie opisanych stropnic jako stropnice obudowy prostokąt
nej podporowej, jako stropnice obudowy mieszanej podporowo-kotwowej, oraz jako stropnice 
kotwowe, mocowane do stropu tylko za pomocą kotwi. 
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3. Badania odkształceniowo wytrzymałościowe próbek stropnic 

3.1. Założenia warunków badań stropnic 

Przyjęto wymagania opisane normą PN-G-15541 z grudnia 1997 p.t.: Górnicza obudowa 
indywidualna, stropnice zwykłe SZG, oraz norm związanych i powołanych . 

3.2. Zakres badań 

Zgodnie z wymaganiami wynikającymi z głównego tematu niniejszej pracy ustalono, że 
przedmiotem badań odkształceniowo-wytrzymałościowych stropnic będą próbki stropnic obu 
typów (SPK-Z, SPK-G) o długościach 4 m w ilości po 5 sztuk każdego typu. Wielkościami 
pomiarowymi badanych stropnic są: 

- granica proporcjonalności, określona siłą P P' do której przebieg odkształcenia ma charakter 
liniowy, 

- moment zginający Mgp• wynikający z granicy proporcjonalności określonej obciążeniem 
siłą P P' 

- maksymalny moment zginający Mgmax' odpowiadający obciążeniu siłą maksymalną P max• 
- odporność stropnicy na ściskanie określona siłą Pśmax• 
- strzałka ugięcia fp w chwili obciążenia siłą P P' 

- maksymalna strzałka ugięcia stropnicy fśmax· 

3.3. Urządzenia zastosowane do realizacji badań 

3.3.1. Maszyna wytrzymałościowa 

Rys. 3.1. Zdjęcie maszyny 
wytrzymałościowej 

Fig. 3.1. Testing machine 

Badania wykonano w maszynie wytrzymałośc iowej Louis Shoper o zakresie pomiarowym 
O+ 1000 kN. Maszyna ma napęd elektryczny, a przeniesienie obciążenia hydrauliczne. Jest 
wyposażona w system rejestracji obciążenia i przemieszczenia z błędem 3%. Maszynę poka
zano na rys. 3.1. 
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3.3.2. System rejestracji przemieszczeń 

Dla podwyższenia precyzji pomiaru odkształceń badanych próbek stropnic zastosowano 
dodatkowy układ pomiarowy \V postaci elektronicznej listwy pomiarowej . Są to liniały pomia
rowe, suwakowe .,DIGIMATIC SD 572" z bezpośrednim odczytem. Producentem wymienio
nego systemu jest japońska firma Mitutoyo. Zakres pomiarowy zastosowanego przyrządu wy
nosi 2x200 mm. Przyrząd służ:- do precyzyjnego pozycjonowania. Posiada następujące dane 
techniczne: 
- rozdzielczość: 0,0 l mm. 
- powtarzalność: 0.0 l mm ( cr), 

zasilanie: l bateria SR- 14, 
- żywotność baterii: l rok, 
- temperatura pracy: O- 40° C, 
- dopuszczalna prędkość przesuwu: I 600 mm/s. 

Przyrząd jest wyposażony w system alarmowy "E .. o S" w przypadku przekroczenia do
puszczalnej prędkości przesuwu suwaka. Przyrząd DIGIMATJC SD współpracuje z urządze
niem wskaźnikowym 572-001, posiadającym wyświetlacz 6-cio cyfrowy LED. Rozdzielczość 
wyświetlacza dostosowana jest do rozdzielczości przyrządu DIGIMATIC SD i wynosi 0,0 1 
i 0,00 I mm (dwa zakresy). Zasilanie wyświetlacza wskaźnikowego odbywa się z bateri i 9 V 
lub poprzez zasilacz z sieci 220 V. 

Błędy graniczne G systemu pomiarowego wynoszą: 
Zakres pomiarowy O- 200; G = 0,03 mm, 

200 - 450; G= 0,04 mm, 
450- 600; G= 0,05 mm, 
600 - 800; G = 0,06 mm, 
800- 1000; G = 0.07 mm. 

Rys . 3.2. Zdjęcie maszyny wytrzymałościowej 

z liniałem pomiarowym .. DIGIMATIC'' 
Fig. 3.2. Testing machine with "DIGIMATIC" 

measure system 

System pomiarowy przemieszczeń jest przystosowany do współpracy z komputerem po
przez złącze GP-IB/RS-232 C. Rozwiązanie pomiaru przemieszczeń liniałem z bezpośrednim 
przeniesieniem stwarza komfortowe warunki pomiaru i odczytu wyników deformacji badanych 
próbek (belek zginanych), bez potrzeby zbliżania się do badanego przedmiotu. Zapewnia bar
dzo dokładny pomiar w dowolnym miejscu próbki . Możliwość połączenia z rejestratorem lub 
komputerem el iminuje potrzebę notowania bieżących wyników pomiarów. Tak zorganizowany 
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system pomiaru odkształceń redukuje i lość błędów przypadkowych i obiektywizuje ostateczny 
wynik badań. Na rys. 3.2 przedstawiono fotografię liniału "DIGIMATIC". 

3.3.3 Opis makroskopowy próbek stropnic 

Badane próbki zostały przygotowane przez producenta bardzo starannie. Wszystkie próbki 
stropnic posiadały tą samą długość 4 m ±0, l m. Płytki mocujące ze sobą poszczególne odcinki 
kształtowników posiadały wymiary zgodnie z opisem w projekcie tych stropnic, a ich spawal
nicze mocowanie wykonano bezbłędnie . Wymiary poprzeczne kształtowników (ceowników 
i dwuteowników) były zgodne z projektem stropnic. Wzmocnienia w części środkowej za po
mocą pasów blachy zostały prawidłowo wmontowane, symetrycznie we wszystkich próbkach. 
Każda próbka stropnicy została oznakowana tabliczką znamionową, wykonaną ze stali pokrytej 
warstwą nierdzewną Płytki przymocowano do stropnic poprzez przyspawanie. Na tabliczkach 
znamionowych zawarto wszystkie niezbędne informacje służące do identyfikacji stropnicy. 

3.3.4. Opis przebiegu badań 

Przed przystąpieniem do badań wykonano kontrolę poprawności wskazań siłomierza ma
szyny wytrzymałościowej i systemu pomiarowego odkształcenia. Kontrolę poprawności wska
zań siłomierza wykonano metodą porównania z wskazaniami specjalnego dynamometru legali
zacyjnego typ PRL-Tl (rys. 3.3). 

Rys. 3.3. Kontrola poprawności wskazań 
siłomierza maszyny wytrzymałościowej 
Fig. 3.3. Testing machine Verification 

Stwierdzone niezgodności usuwano poprzez regulację ciężaru dźwigni równoważnej. Uło
żenie każdej próbki stropnicy realizowano w taki sposób aby punkty podparcia usytuowane 
były w miejscach łączen ia kształtowników płytką prostokątną. Pomiar wartości siły 

i przemieszczenia realizowano w tempie zgodnym z normą PN-G-155541 i normami związa
nymi. Po wykonaniu badań poszczególnych stropnic w próbie zginania, wykonano odcięcia 
fragmentów stropnic przeznaczonych do badania wytrzymałości stropnic na ściskanie Pśmax 
(zgniatanie). 

Wytrzymałość stropnic na ściskanie poprzez obciążenie ściskające odciętych fragmentów 
stropnic w miejscach pozbawionych wzmocnień. W ten sposób uzyskano wyniki właściwości 
wytrzymałościowych stropnic w najsłabszych miejscach. Wiedza na temat właściwości wy
trzymałościowych najsłabszych ogniw konstrukcji jest najbardziej użyteczna w ocenie kon-
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strukcji i jej przydatności dla określonych celów praktycznych. Obciążenia w trakcie badania 
wytrzymałości na ściskanie przykładano do powierzchni stropnic poprzez płyty o wymiarach 
określonych normąPN-G-15545- Górnicza obudowa indywidualna. 

Badany fragment stropnicy układano na płycie o wymiarach 250 mm i szerokości równej 
szerokości stropnicy. Górny docisk miał ksztah i wymiary głowicy stojaka i obejmował szero
kość stropnicy. 

Badania w próbie zginania i próbie ściskania prowadzono z nieprzerwaną kontrolą od
kształcenia w całym czasie trwania obciążenia. Badanie przerywano w chwili uzyskania obcią
żenia, przy którym mierzone przemieszczenia wskazywały na osiągnięcie stanu odkształcenia 
plastycznego materiału badanej konstrukcji. 

Widok stropnicy w trakcie badań przedstawiono na rys. 3.4, 3.5. 

Rys. 3.4. Widok zgiętej stropnicy w maszynie 
wytrzymałościowej 

Fig. 3.4. Bending ofroof-timber view 

Rys. 3.6. Widok zdeformowanej stropnicy 
typ Z-II po próbie ściskania 

Fig. 3.6. Deformation ofroof-timber, 
type Z- II aft er crushing test 

Rys. 3.5. Widok stropnicy w trakcie zginania 
w maszynie wytrzymałościowej 

Fig. 3.5. View ofroof-timber in bending time 

Rys. 3.7. Widok zdeformowanej stropnicy 
typ Z-I po próbie ściskania 

Fig. 3.7. Deforrnation ofroof-timber, 
type Z-l after crushing test 

3.3.5. Wyniki badań zginania i ściskania próbek stropnic 

Wyznaczone wielkości sił zginających i ściskających badanych próbek stropnic posłużyły 
do określenia wartości poszukiwanych parametrów wytrzymałościowych stropnic. Na podsta
wie pomiarów sił i odkształceń stropnic w trakcie obciążenia wykonano wykresy charaktery
styk zależności ugięcia U= f(P). 
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Poniżej pokazano charakterystyki i zestawienia wyników parametrów wytrzymałościowych 
poszczególnych badanych stropnic, gdzie: 

PP- obciążenie graniczne w zakresie ważności prawa Hooke'a, 
p max- obciążenie maksymalne w próbie zginania, 
Mgp- moment zginający wynikający z obciążenia siłą P P' 
Mgmax- moment zginający maksymalny, wynikający z obciążenia siłą Pmax, 
fp - strzałka ugięcia w chwili obciążenia siłą P P' 
fmax - strzałka ugięcia maksymalna, w chwili obciążenia siłą P max. 
P;max- obciążenie maksymalne w próbie ściskania stropnicy. 

Pod każdym wykresem zamieszczono kartę wykresową w której są zestawione uzyskane 
rezultaty badań. 

Stropnica 1, dwuleownlk 120 x 60 

SPK.GIIU- A 4tlDD, 05/03/P-GG-47/01 

l Pp Pma.r M,o M,.,._. .fo fma.r Psmux 
m kN kN kNm kNm mm mm kN 

3,68 45 50 40,95 45,5 43,8 80 425 

Stropnlca3,dwuteownik100•50 

SPI<-G-1114000,0ll03/PGG-47/01 

z ::r:..-1--q·. t . - -n·:-~ -=-.. - -
'!; 25 • ' -ł:: ._ ==t=..:.t_ -_----.:._L--- -- -1 il to -.J..-- ·T--- -- __ __j___ -
o : --t--- 1'- . - .. --l -- ---!---

50 

m kN kN 
3,66 30 37 

100 150 200 250 300 

Ugi~le U lmm) 

kNm kNm mm mm kN 
27 33,85 58,96 176 350 

Stropnic.a5,dwuteownik80x40 

SPK-0-ł/4000, 02103/PGG-47/01 "f i ' ~· l , z 25 - - - - --;-- - ··.. l _;..-;4- l -~ . . l 
~ 20 •• • -f-7, ---r---;--1 -·i 
c 15 ---- · - --.1..--
łlO ·--,~---L+:--· t ---·-j 
o : ~ - l - r· t -: l - -

50 150 '"" 250 JOO 

Ugi~eU[mm] 

l Po Pnuu 
m kN kN kNm kNm mm mml kN 

3,68 15 26 13,80 23,92 69 208 l 240 
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Stropnic .a 2, dwuteownik 120 )( 60 
SPK-G-11114000.01103/PGG-47101 

fp fnuu l p Smax 

m kN kN kNm l kNm mm mm l kN 
l 3,68 l 40 50 36,80 l 46 46,60 160 l 440 l 

l l P. Pnuu 
m lkN kN 

3,661 27 37 

Stropnic;~~ 4, dwuteownik 100 11 SD 

SPK-G-1114000, 04103/P00-47101 

,,. 200 

Ugięele U[mm] 

J. fmax l P.imax 
kNm kNm mm mm l kN 
24,70 33,85 50 1761 360 

Stropnica 6, dwuteownik 80 x 40 

SPK.G.V-4000, 01103/PGG--47101 

30 ----~--- ------~ -----.. 

~25r- - ---- ~--- - . - '""-- -~ 
;;:- 20 -------- -·- . • - ~~---· -- : 

~ 15 ..... . - - ·l 
~ 10 - - - .. . - - --- - --1 
! ' - .... f-=t=f~l . . 1 .. · . . l 

r; / l l -..l 
50 100 150 200 250 

U101lęcie U (m"nl 

m kl\' kN kNm l kNm mm mm kN 
3,68 15 24 13,80 l 22,08 72,56 260 245 
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50 

l l P. Pmax 
m lkN kN 

3,68 1 60 l 65 

50 

- -
l P. Pmax 

m kN kN 
3,60 30 43 

Stropnic,. 7, ceownik 120 x 10 
SPK-Z.ll/4000, 09103/PGG-48/01 

100 ISO 

Uglęcił! u (nvn] 

M M"nwx fn 
kNm kNm mm 
55,2 59,8 68,51 

Stroprtic.a 9, ceownik 100 11 70 

SPK.Z-łf4000 , 07JOJIPQ048J01 

100 ISO 

UgięcieU[rrwn] 

Mg• Mgmax J. 
kNm kNm mm 
56,72 144 27 

200 

fmax 
mm 
121,9 

200 

.fmax 
mm 
38,7 

250 

P.;max 

kN 
120 

250 

Pśmtu 
kN 
130 

,.---------- - -------, 

m 
3,68 

m 
3,60 

P., Pma..r 
kN kN 
40 47 

Strop"l<• l , •• • wftlk H l • U 
S'K·Z·li/UOO,\D/OJJ, GO.~I/0\ 

Mvn Mr>nuu fn 
kNm kNm mm 
36,8 43,24 45,42 

Slropnica 10, ceownik 100 x 70 

SPK-Z-UołOOO, 08/0JIPGG-48101 

fmax Pśma.x 
mm kN 
90,5 120 

•t-~ [ 40 · - • ---;::.1.-- ~ - l" - r--
~ 30 - - ; ~---:---± - . -~-- --
ł: . -=r-~~ -~-+-~-==~~ ---·l 

• l • l 
50 100 ISO 200 250 300 350 

Uglęc i e U[rrvn) 

P. Pmax M,. Mma.r f • fmax Pśma.x 
kN kN kNm kNm mm mm kN 
30 43 27 38,7 56,48 152 120 

4. Analiza uzyskanych wyników badań 

Zmierzone wartości obciążeń granicznych badanych próbek stropnic pozwalają ocemc 
przydatność tych konstrukcj i na podstawie bezwzględnych wartości przenoszonych sił i obli
czonych na ich podstawie momentów zginających. Porównanie charakterystyk odkształce
niowo-obciążeniowych umożliwia ocenę i porównanie badanych stropnic, ale najważniejszy 
efekt badawczy to analiza wartości względnych. W tym celu sporządzono tablicę 4.1 w której 
wielkości momentów zginających-maksymalnych Mgmax i obciążeń ściskających Psmax• porów
nano z masą zużytego materiału na konstrukcję stropnic. 

Typ 
stropnicy 

Glll 
Gil 
GI 
Z !l 
Z! 

Tablica 4.1. Analiza rezultatów badań próbek stropnic 
Table 4. 1. Anal ise o f investigation resul ts o f roof-timber sampies 

Masa stropnicy Mgmax P.~mar 
KMg= M g mu KPJmnr = P.i max [kNm} kN 

[kg} 
wartość średnia wartość średnia masa masa 

116,5 45,75 432,5 0,39 3,70 
89,4 33,85 355 0,37 3,97 
63,9 23 242,5 0,35 3,79 
117,9 38,7 125 0,32 1,06 

9 1,6 5 1,52 120 0,56 1,31 
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Wprowadzono dwa wskaźniki: KMg= M gmnx , KPśmax= P,m",. . 
masa masa 

Porównanie wartości tych wskaźników pozwala bardzo łatwo zbudować pogląd na ocenę 
techniczno-ekonomiczną analizowanych konstrukcji stropnic. 

W zależności od celu, czy też charakteru stosowania stropnic, można dobrać typ i wielkość 
przekroju stropnicy z uwzględnieniem aspektu technicznego i ekonomicznego. 

Do wyniku uzyskanego w niniejszej pracy należy podchodzić nadal z rozwagą z powodu 
małej populacji zbadanych próbek, ale myśl porównania parametrów wytrzymałościowych 
stropnic, czyli ich nośności z masą materiału zużytego do wykonania konstrukcji jest w pełni 
zweryfikowana. 
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Wymagania i badania. 

Research of states deforming-reliability of roof-timbers executed 
as connection of chosen steel sections 

Abstra et 

The article presents description of research of steel roof-timber. It execute roof-timber 
method of symmetric connection two sections of welding element chili or hot rolled. It execute 
research of immunity on roof-timber bending and compression. Deformation of roof-timber 
gauge maximum values and values of moments respondent memoriał to their bending mo
ments. Research have exerted unequal value of quotient of burden for individual mass of roof
timber. Constructions of roof-timber enable optima! selection of kind of roof-timber for defi
nite mining conditions. 

Recenzent: dr inż. Waldemar Korzeniowski 
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Ocena efektywności pracy czujnika pomiaru stężenia metanu typu CPC-2 

Słowa kluczowe 

zagrożenie metanowe - kontrola stężenia metanu - system pomiarowy 

Streszczenie 

Podzierru.~a eksploatacja \vęgla kamiennego rvviązana jest z vvystępo"vvan iem szeregu zagro
żeń w tym gazowego i pożarowego. Bezpieczeństwo prowadzonej eksploatacji i załóg górni
czych wymaga stosowania systemów kontroli, rejestracji i sygnalizacji występujących zagro
żeń. W artykule przedstawiono ocenę efektywności pracy czujnika pomiaru stężenia metanu 
typu CPC-2. 

l. Wstęp 

Dążenie do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w podziemiach kopalń węgla kamien
nego, narażonych na występowanie zagrożeń metanowych i pożarowych, pociąga za sobą 
stawianie coraz wyższych wymagań systemom bezpieczeństwa. Dotyczy to zwłaszcza zapew
nienia ciągłej kontroli i rej estracj i parametrów związanych z bezpieczeństwem kopalń w za
kresie zagrożeń metanowych i pożarowych, automatycznej sygnalizacji u dyspozytora oraz 
natychmiastowego wyłączania nap ięc i a zasilania maszyn i urządzeń elektrycznych w przy
padku przekroczenia dopuszczalnych parametrów. Zapewnia to aktualnie kilka systemów min. 
Komputerowy System Pomiarowy dla metanometrii automatycznej, produkcji "Carboautoma
tyka" S.A. W skład systemu wchodzą czujniki pomiarowe różnych wielkości fizycznych oraz 
urządzenia przekazujące sygnały wyłączające do dołowych rozdzielni elektrycznych pracu
j ące jako przyrządy stacjonarne. 

Jednym z takich urządzeń jest czujnik pomiaru metanu CPC-2. Metanomierz jest nowo
czesnym urządzeniem iskrobezpiecznym, spełniającym wymagania przyrządu pomiaru cią
głego. Jest to przyrząd stacjonarny przeznaczony do ciągłego pomiaru zawartości metanu 
w powietrzu. Czujnik metanu, może być również używany w formie przenośnego metanomie
rza wskaźn ikowo-a larmującego, ponieważ posiada własne zas ilanie z bloku akumulatoro
wego, a dzięki własnemu urządzeniu wyłączającemu posiada dwa niezależne tory sygnaliza
cyj no-wyłączające o regulowanych progach alarmowych umożliwiające sterowanie lokalnych 
urządzeń wykonawczych z wyj śc iem iskrobezpiecznym. Można stosować go wszędzie tam, 
gdzie wymagane są pomiary metanu w trakcie różnych prac remontowych na do le kopalni , 
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a nie ma możl iwości zastosowania metanometrii automatycznej. Dwa progi alarmowe posia
dają możliwość nastawy na dowolną wartość w zakresie od Q.;-2% CH4. Zabudowane w przy
rządzie sensory, pozwalają na wykonywanie pomiarów stężeń od 0-:-100% CH4• Elektronika 
jest przystosowana do przesyłu danych na powierzchnię w całym zakresie pracy metanomie
rza. Sygnał przesyłany do centrali na powierzchnię ma charakter częstotliwościowy. Rys. 1.1 
przedstawia metanomierz CPC-2. 

2. Budowa czujnika 

Rys. 1.1. Metanomierz CPC-2 
Fig. 1.1. CPC-2 methanemeter 

Czujnik składa się z trzech modułów: 
- modułu zasilającego, złożonego z zespołu akumulatorów, odpowiedzialnego za zasilanie 

sensorów pomiarowych oraz całej elektroniki; 
- modułu pomiarowo-przetwarzającego, składającego się z przetwornika analogowo-cyfro

wego, procesora i układów wejścia-wyjścia; 
- modułu sensorów pomiarowych, zawierającego dwuzakresową komorę GP-1/KS pracującą 

w układzie mostków Wheatstone'a. 
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U2 U2 Ul 
Moduł sensorów 

: .................................... : 

-. .. ---r--1 Zasilacz 
sensorów 

··············································· 

Zespół 
akumu-·-ł<IIH--H Obwody 
latorów We 1 WY 

U l U 2 U ref 
· ............................................................................... : 

~in i a 

Moduł Częstotliwość 
:. ................................................................................................................................................................. ,j zasilający 

Moduł pomiarowo-przetwarzający 

Rys. 2.1. Schemat blokowy czujnika CPC-2 
Fig. 2.1. The CPC-2 sensor block scheme 

W czujniku zastosowano komorę pracującą w układzie dwóch mostków Wheatstone'a. 
Składa się on z dwóch pellistorów: pasywnego i aktywnego. Na elemencie aktywnym zachodzi 
reakcja katalitycznego spalania, natomiast element pasywny służy jako odniesienie kompen
sujące zewnętrzne zmiany temperatury, ciśnienia i wilgotności. Spalanie katalityczne wykorzy
stano w zakresie pomiaru niskich stężeń metanu, natomiast dla wysokich stężeń wykorzystano 
pomiar konduktometryczny. Poziom zaawansowania technologicznego metanomierza, odpo
wiada standardom światowym w dziedzinie metanometrii dla kopalń podziemnych. Zastoso
wano powierzchniową technologię montażu elementów elektronicznych, wykorzystano techni
kę mikroprocesorową oraz najnowsze sensory pomiarowych. 

Czujnik metanu przeszedł badania w Kopalni Doświadczalnej "Barbara", gdzie otrzymał 
dopuszczenie, a Wyższy Urząd Górniczy dopuścił go do produkcji. Jest on urządzeniem iskro
bezpiecznym kategorii EEx ia d l, dopuszczonym do stosowania w polach metanowych pod
ziemnych zakładów górniczych we wszystkich wyrobiskach zaliczonych do stopnia "a", "b", 
"c" niebezpieczeństwa wybuchu oraz do klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 
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3. Funkcje metanomierza CPC-2 

Metanomierz pozwala na pomiar stężenia metanu w zakresie od O+ l 00% CH4 w pełnym 
jego zakresie, jednak z inną rozdzielczością: 
- w zakresie niskich stężeń 0,0 l% CH4; 

- w zakresie wysokich stężeń l% CH4• 

Przyrząd współpracuje z centralami, w których sygnał przesyłany do centrali jest zakodo
wany częstotliwością. Może być również używany w formie przenośnego metanomierza, po
siada własne zasilanie akumulatorowe. Pozwala to na pracę przez około 16 godzin, bez za
silania z linii telemetrycznej. 

Czujnik posiada wiele funkcji, które pozwalają na odpowiednie skonfigurowanie czujnika 
od wyboru rodzaju centrali, wizualizację pomiaru, ustawienie trybu pracy, sygnalizację akus
tyczną, ustawienie progów alarmowych, poprzez funkcje przeznaczone do kalibracji metano
mierza. Odczyt pomiarów oraz wszystkie funkcje informacyjne przedstawiane są na wyświe
tlaczu ciekłokrystalicznym. 

Włączenie metanomierza powoduje, zainstalowanie programu startowego i zainicjowanie 
pracy czujnika. Na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty, które informują o ustawieniach 
czujnika, takich jak: 

nazwa metanomierza, 
- zakres pomiarowy, 
- numer fabryczny, 
- wersja programu, 

ustawienie progu I, 
- ustawienie progu II, 
- ustawienia alarmu akustycznego, 

ustawienia impulsów alarmowych, 
ustawienia współpracy z centralami metanometrycznymi, 

- ustawienie kontroli ciągłości linii, 
- napięcie akumulatora. 

Jeżeli, został on jednak poprzednio skonfigurowany, to należy pominąć opcję konfiguracji 
i pozwolić na zainstalowanie programu czujnika. W momencie przekroczenia danego progu 
alarmowego następuje uaktywnienie dźwiękowego alarmu ostrzegawczego i rozłączenie od
powiednich zestyków wewnętrznego urządzenia wyłączającego. Alarm akustyczny po uaktyw
nieniu działa przez około 30 sekund i przechodzi następnie w tryb pracy cyklicznej (załącza się 
co 15 sekund na 2 sekundy). Po zaniku przekroczenia progu sygnał kasuje się automatycznie. 

Po podłączeniu przyrządu, iskrobezpieczną linią pomiarową do współpracy z centralą me
tanometryczną Komputerowego Systemu Pomiarowego, wysyła on swój identyfikator, czyli 
unikalną informację w postaci swojego numeru fabrycznego do centrali, gdzie jest on zapa
miętany przez system. 

Kalibracja czujnika współpracującego z centralą Komputerowego Systemu Pomiarowego 
jest poprzedzona wysłaniem sygnału do operatora z informacją o początku procesu kalibracji. 

W czasie prowadzenia prac serwisowo-kontrolnych (kalibracja metanomierza, okresowa 
kontrola pracy), urządzenie komunikuje się dwukierunkowo z centralą metanometryczną syste
mu. Powoduje to usprawnienie i skrócenie czasu wykonywania tych czynności. 
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4. Dokładność wyników pomiaru 

Pomiar jest podstawowym źródłem informacji o świecie, w którym żyjemy. Proces pomia
ru polega zwykle na porównaniu wielkości mierzonego obiektu z wzorcem przyjętym za jed
nostkę. Wynik pomiaru zawiera zasadniczo dwie informacje: rodzaj jednostki (np. % CH4) 

oraz wartość liczbową, która określa ile razy mierzony obiekt jest większy lub mniejszy od 
przyjętego wzorca. Uzyskana w rezultacie wykonanego pomiaru wartość liczbowa, nie jest 
jednak nigdy wyznaczona bezwzględnie precyzyjnie. Dlatego wynik pomiaru musi zawsze 
zawierać trzecią informację określającą jego dokładność. Dokładność pomiaru jest pojęciem 
jakościowym i oznacza zgodność (bliskość) wyniku pomiaru z wartości wielkości mierzonej. 
Nie należy jej mylić z precyzją pomiaru. Dla metanomierza CPC-2 dokładność pomiaru wyno
si odpowiednio: 
- 0,1% CH4 w zakresie 0+2,5% CH4, 

- 0,3% CH4 w zakresie 2,5+5% CH4, 

- ± 3% C~ w zakresie 5+ 100% CH4. 

Charakterystyka wskazań pellistorów nie jest liniowa w całym zakresie i dlatego dokład
ność wskazań czujnikajest inna dla różnych stężeń metanu. 

Dokładność czujnika jest kontrolowana na dwa sposoby: w sposób laboratoryjny, tzn. przy 
pomocy symulatora napięcia, który podaje równowartość stężenia metanu w m V oraz poprzez 
podawanie mieszanek wzorcowych wykonanych w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego 
i porównywanie wyników z tymi mieszankami. 

Na partii kilku czujników przeprowadzono próby dokładności wskazań dla niskich i wyso
kich stężeń . Po uprzedniej kalibracji, zaobserwowano, że wskazania, zarówno na wyświetlaczu 
czujnika, jak i na planszy centrali metanometrycznej, co pokazuje rys . 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 nie 
odbiegają od siebie. 

Rys. 4. I . Zapis wskazań czujnika CPC-2 przy pomiarze co 8 sekund, z jednoczesnym wskazaniem 
kreskowym dla niskich stężeń 

Fig. 4 . I. Record o f the CPC-2 sensor readings at 8 second interval measurements with simultaneous 
diacritic indication for Iow concentrations 
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Po podaniu mieszanki wzorcowej 0,77% CH4 , wskazanie stężenia metanu na czujniku wy
nosiło O, 72% CH4, co odpowiadało częstotliwośc i wyświetlonej na planszy centrali. Wybiórcze 
wskazania przedstawiono poniżej: 

Częstotliwość sygnału 

na wyjściu H z 9268 9270 9277 9286 9210 9260 9300 9310 
metanomierza CPC-2 

Wskazania na 
wyświetlaczu %CH4 0,73 0,73 0,72 0,71 0,79 0,74 0,70 0,68 

metanomierza CPC-2 

Wykres wskazań w czasie kilku godzin był p owtarzalny, a więc powtarzalność wyników 
pomiarów, czyli zgodność wyników z kolejnych pomiarów, tej samej wielkości w tych samych 
warunkach pomiarowych jest zachowana. 

50 1 =r~ _I_ I_I_LLLlll l r l l l l l l l l l l l 1 
~D- =r ~ =1=1=1= c c r r I I 

~ .D D 

3 .00 

2 . 0 0 

1.DD 

-=t ~ =1=1=1= ~ t= t=~ =t =t 
-=t =1 =1=1=1= r= +=~ +=t+ 
-=r =1 =1=1=1= r= += ~ + + + 
-=+ ~ =1=1=1=-~. += += =+= + + 

1 0 - 2 :~0 1 0 - 10:10 1 0-1 0 :30 1D-1 D:~D 10- 11: 1 0 10 - 1 1 : 30 

200 3.12 . 10 Sl : oQ: D :D D 2 003. 12 .1 0 l l :~ D:DD 

Rys. 4.2. Wykres powtarzalności dokładności wskazań za pewien okres pomiarów dla 
niskich stężeń (mieszanka wzorcowa 0,77% CH4 ) 

Fig. 4.2. Diagram o f consistency of reading accuracy for lo w concentrations 
(standard calibration concentration o f 0,77% CH4) 
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Rys. 4.3. Zapis wskazań czujnika CPC-2 przy pomiarze co 8 sekund, z jednoczesnym wskazaniem 
kreskowym dla wysokich stężeń 

Fig. 4.3. Record o f the CPC-2 sensor readings at 8 second interval measurements with simultaneous 
diacritic indication for high concentrations 

Po podaniu mieszanki wzorcowej 66% CH4, wskazanie stężenia metanu na czujniku 
wynosiło 67% CH4, co odpowiadało częstotl iwości wyświetlonej na planszy centrali. Wy
biórcze wskazania przedstawiono poniżej: 

Częstotliwość sygnału 
na wyjściu H z 11505 11520 11490 11520 11505 11520 11520 11520 

metanomierza CPC-2 
Wskazania na 
wyświetlaczu %CH4 67 68 66 68 67 68 68 68 

metanomierza CPC-2 

Wykres wskazań dla mieszanki 66% CH4 w czasie kilku godzin był powtarzalny, a więc 
powtarzalność wyników pomiarów, czyli zgodność wyników z kolejnych pomiarów, tej samej 
wielkości w tych samych warunkach pomiarowychjest zachowana. 
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Rys. 4.4. Wykres powtarzalności dokładności wskazań za pewien okres pomiarów 
Dla wysokich stężeń (mieszanka wzorcowa 66% CH4) 

Fig. 4.4. Diagram o f consistency o f reading accuracy for high concentrations 
(standard calibration concentration o f 66% CH4) 

5. Dane techniczne 

zasilanie 

pobór prądu 

zasada działania 

zakres pomiarowy 

dokładność 

rozdzielczość 
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z iskrobezpiecznej linii telemetrycznej 

do 40 mA 

• pomiar katalityczny w zakresie niskich 
stężeń metanu 

• pomiar konduktometryczny w zakresie 
wysokich stężeń metanu 

O +100% CH4 

± 0,1% CH4 w zakresie 0+2,5% CH4 

± 0,3% CH4 w zakresie 2,5+5% CH4 

± 3% CH4 w zakresie 5+100% CH4 

• w zakresie niskich stężeń 0,0 l% CH4 

• w zakresie wysokich stężeń l% c~ 
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wilgotność 

wnikanie mieszanki do wnętrza przetwornika 

prędkość powietrza 

zapylenie powietrza 

temperatura pracy i mierzonej mieszaniny 
gazowej 

narażenia mechaniczne 

pozycja pracy 

rodzaj budowy przeciwwybuchowej 

wymiary zewnętrzne 

masa 

obciążenie elementów wykonawczych 

6. Podsumowanie 

< 95% bez kondensacji 

przez dyfuzję 

do 10m/s 

max. 1000 mg/m3 

0+40 oc 

nie dopuszcza się udarów i wibracji 

pionowa lub pozioma, kopułką pomiarową 
do dołu, bokiem lub tyłem do strumienia 
powietrza 

EExi,d I 

200 x 130 x 95 mm 

2,5 kg 

obwód iskrobezpieczny o prądzie wyjść 
wyłączających max. 100 mA i napięciu 60 V 

Doświadczenie nabyte przez 25 lat pracy w dziedzinie metanometrii, zaowocowało opra
cowaniem nowoczesnego metanomierza CPC-2, który jest wysokiej klasy mikroprocesorowym 
przyrządem pomiarowym służącym do pomiaru stężenia metanu w dwóch zakresach pomiaro
wych: 0+5% CH4 oraz 5+ 100% CH4 (automatycznie przełączanych). Zastosowanie najnowo
cześniejszych rozwiązań oraz najnowszych sensorów pomiarowych, dało produkt, który poz
wala na zastosowanie we wszystkich niebezpiecznych rejonach kopalń, gdzie wymagany jest 
pomiar ciągły . Dzięki wewnętrznym torom wyłączającym umożliwia sterowanie lokalnych 
urządzeń wykonawczych i zapobieganie tym samym potencjalnym zagrożeniom. Zastosowanie 
pellistorów odpornych na działanie siarkowodoru czy opary silikonów, pozwoliło uzyskać 
czujnik mało podatny na czynniki zewnętrzne. Efektywność pracy czujnika metanu jest wyso
ka, ponieważ dokładność pomiaru jest wysoka, a czas odpowiedzi t90 (czas, po którym sygnał 
os iągnie 90% wartości końcowej) jest mniejszy niż 15 sekund. 

Przeprowadzone badania wykazały, że otrzymano przyrząd o dużej niezawodności działa
nia, który można polecić kopalniom metanowym. 

Literatura 

[l] Metanomierz CPC-2. Dokumentacja techniczna. Tychy, październik 2003. 

255 



Anders W., Cedzich R., Mysłek Z., Plewa F.: Ocena efektywności pracy czujnika pomiaru ... 

Estimate of work efficiency of methane concentration sensor type CPC-2 

Abstract 

Underground coal mine is bound with a number of hazards - fire and gas hazards among 
others. The safety of mining production and the crew require the use of system for control, 
recognition, and signalization of existing hazards. The paper presents the estimation of work 
efficiency of methane concentration sensor type CPC-2. 

Praca wykonana w ramach projektu celowego nr 6 Tl O 2002C/05886. 

Recenzent: dr inż. Andrzej Hebda 
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KGHM "Polska Miedź" S.A., 0/ZG "Rudna", Polkowice 

Ocena funkcjonowania Wielozmianowego Systemu Organizacji Pracy 
(WSP) w Oddziale Zakłady Górnicze "Rudna" w aspekcie stanu 
bezpieczeństwa pracy 

Słowa kluczowe 

organizacja pracy - bezpieczeństwo i higiena pracy 

Streszczenie 

Przetestowane w kopainiach LGOM-u od kilim dzJcsię~ioieci rotwiązania tt\Chńit.me zmie
rzające do intensyfikacji produkcji oraz podnoszema pozit mu bezp'eczeństwa l hig.teny pracy 
na stanowiskach dołowych w bardzo duze j rmerl:e opierały s e na wdrazaniu noV\~th rozwią
zań technicmych sprzętu, maszyn i urządzeń raz nowator!-.k;ch rc·im 1ązamuch w zakresie 
technologii górniczej obejmującej m in Y.drazanie f'IOVI. "Ch systemów ęk~ploatacyJrlych przy
stosowan_,'cb do wybierania złoz..a o zmiennej m.JąższoścJ "' zróz.nicowanych V\ arunkach geolo
gicznych Przyjęte rozwiązanm ort1i1ały -v. !<posćlh zasadmczy prawt;1 sposol'-1.,1 organizacji pracy 
załóg górmczych. 

l. Omówienie dotycłlczas ~tosowanego systemu organizacji pracy 

W latach 80-l} l-h ubie;;łęgo :.:tulec1a opract'\~an 1 sto<>owano model 3-zmianowy organiza
cj i pracy poleg~ący na p1 acy za róg gótniczych w ast 'pujący sposób: 
I zrntana 6-Q - Bl!ł 
II zmwna ł4m- 21.ID 
Ul ztruana 2YID - 5J1 
brygady ~trzałowe pracO\\ały z przesunięciem 2,5 godzinnym tj. : 
I Zrr:t.m R.:.., - 16!l!l 
II zmtana l(j:ll! - dl!' 
III z m talu 0-: - <.m 

p )W} z<>7e u talem a obowiązywały dla stanowisk, na których nie występowały przekrocze
nia p.trarn ÓVI nnkrok1imatycznych (temperatura do 28°C, intensywność chłodzenia powyżej 
11, k.atastopni). 'N o działach o skróconym czasie pracy, tj . 6-godzinnych stosowano model 3-
zmi owy or• an' C] i rracy polegający na pracy załóg górniczych W następujący sposób: 
I z1ruana 6Q!l- 12Q__ 
II z ana 14Q!l- 2oilll 
III zrntana 22Q!l- 4illl 
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brygady strzałowe pracowały z przesunięciem 2,5-godzinnym tj.: 
I zmiana sN - 13N 
II zmiana 16N - 21 N 
III zmiana oN -5N 

Tablica I. I. Szczegółowy podział doby na zmiany robocze 
Table 1.1. Detailed of 24 hours shifts 

SCHEMAT ORGANIZACJI PRACY w Oddziale ZG "Rudna" 

czas pracy 7 ,S h czas pracy 6,0 h 
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Stosowany system trzyzmianowy był obarczony wadami organizacyjnymi polegającymi na: 
- zmniejszonym efektywnym czasie pracy załogi oraz maszyn, 
- dużej koncentracji wydobycia na poszczególnych zmianach roboczych, 
- stosowaniu szeregowej organizacji pracy na każdej zmianie polegającej na powielaniu 

poszczególnych faz produkcyjnych, tj. wierceniu i ładowaniu przodków, strzelaniu, wybie
raniu urobku, zabezpieczaniu stropu wyrobisk obudową kotwi ową, 

- dużym koszcie amortyzacji maszyn dołowych. 

2. Omówienie rozwiązań organizacyjnych wdrażanego systemu WSP 

W górnictwie światowym były znane i stosowane inne rozwiązania organizacyjne oparte na 
dwuzmianowym systemie pracy w innym układzie organizacji tygodnia pracy. Przykładem 
mogą być rozwiązania stosowane w kopalniach w Australii (Mount ISA), USA, Niemiec. Po
wyższe rozwiązania doprowadziły do zwiększenia wskaźnika efektywnego wykorzystania 
czasu dyspozycyjnego pracy załóg górniczych do 83 %. 

Mając na uwadze konieczność zmniejszenia kosztu jednostkowego wydobywanej rudy 
miedzi oraz zwiększenie wskaźnika efektywnego wykorzystania czasu pracy załóg górniczych 
Zarząd KGHM "Polska Miedź" S.A. od 6 stycznia 2003 r. wprowadził w rejonie "Rudna 
Północ" system "czterozmianowy" z dwukrotnym urabianiem na dobę. W tabeli 2.1 przedsta
wiono schemat organizacyjny nowego rozwiązania. 
Przyjęty wariant zmian organizacyjnych zakładał zmniejszenie kosztów produkcji poprzez: 
- efektywniejsze wykorzystanie dyspozycyjnego czasu pracy (przed zmianami 43,75 %, po 

zmianach 58,33 %, przy pracy w czasie 6-godzinnym; oraz przed zmianami 68,7 %, po 
zmianach 91,6% przy pracy w czasie 7,5 godz.) 

- wzrost produkcji przy zmniejszonym obłożeniu maszyn w grupie odstawy i utrzymaniu za
trudnienia 

- zmniejszenie kosztów amortyzacji maszyn, 
- oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, materiałów eksploatacyjnych i części zamien-

nych (wyłączenia ciągów transportu taśmowego w rejonach gdzie realizowana jest faza ko
twienia, wiercenia i strzelania). 

Wprowadzany system zakładał poprawę bezpieczeństwa pracy, poprzez: 
- koncentrację robót strzałowych na frontach eksploatacyjnych; 
- poprawę warunków wentylacyjnych (mniejsze jednostkowe obłożenie maszyn); 
- bezpieczniejsze warunki organizacji robót przodkowych (możliwość oddzielenia robót ma-

szyn urabiających od wiercąco-kotwiących). 
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Tablica 2.1. Schemat organizacyjny nowego roZ\viązania 
Table 2. 1. New organisation chart 

SCHEMAT ORGANIZACJI PRACY w Oddziale ZG 
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li~ ~~ ~ "' Pmca s truJowych - 7,5 h d Praca strza łowych - 7,5 h 

zmiana! 06: 00-13:30 zmiana II I 18:00 - 01 :30 

zmiana l 6:00- 12:00 zmiana III 18:00 - 00:00 

•~t• 

tp l;· ~~ tpz tpJ'· "' tpz orekty\."1y OZił$ precy efełrtywnv ·.oza• ssrao\ ,. 
l ~· .." ~ .. . 

tp ~.; l "'tpz efektotwny oms procy ""tpz ef~y czas pracy 

zmiana 11 11 :00- 17:00 zmiana IV 23:00 - 05:00 
.Qłi .. " 19 .., Pmca s tn:alowych .. 6f0 h d 

.. Praca strzałowyc h • 6,0 h 

>l' ·iió ... 
zmiana l 6:00 - 12:00 Praca strułowych - S,O h • zmiana III 18:00 - 00:00 .. Praca strzałeNYCh .. 6,0 h 

zmiana 11 12:30- 18:30 zmiana IV 0:30 - 06:30 

Po I I miesięcznym stosowaniu systemu można stwierdzi ć, że: 

a) wprowadzenie WSP spowodowało znaczący wzrost efektywnego czasu pracy na dobę 
w 0 /ZG ,,Rudna". W porównaniu do poprzedniego stosowanego systemu 3-zmianowego; 

b) efektywny czas pracy w dobie w systemie WSP wzrósł o 23,2% (z 50,5% do 62,3 %); 
c) wprowadzenie WSP nie spowodowało zmian technologiczno-technicznych i organizacyj-

nych w zakresie: 
wykonywania robót strzałowych, 
przewietrzania frontów eksploatacyjnych, 
ewidencji ruchu załogi, 
zasad profilaktyki tąpaniowej i zawałowej . 

c) Wielkość "zakładki" efektywnego czasu pracy uzależniona jest od lokalizacji (odległości) 
oddziału od szybu. Zakładki nie występują na rejonie "Rudnej Północnej" gdyż oddziały 
tam pracujące pracują w układzie 6-godzinnym; 

d) W celu ograniczenia wielkości "zakładek" podejmowane są następujące działania: 
operatorzy maszyn zatrudniani są w komorze maszynowej przy wykonywaniu obsług, 

przeglądów i napraw bieżących, 
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- pozostali pracownicy zatrudnieni są do wykonywania obrywki, obudowy drewnianej 
i budowy infrastruktury technicznej , 

e) W przypadku posiadania rezerwowych maszyn operatorzy kierowani są bezpośrednio do 
pracy w oddziale. 

3. Analiza stanu bezpieczeństwa 0 /ZG "Rudna" 

Analizuj ąc stan bezpieczeństwa w 0/ZG "Rudna" przyjęto do analizy okres jedenastu mie
sięcy 2003 roku, czyli okresu w którym wdrażano na rejonie "Rudna Północ" system WSP. 
Poniżej w tablicy 3.1 podano wskaźniki charakteryzujące ten rejon w 2003 roku w nawiązaniu 
do analogicznego okresu w roku 2002. 

Tablica 3 .l. Analiza porównawcza wskaźników charakteryzujących rejon "Rudna Pólnoc" 
w okresie 11 miesięcy 2002 i 2003 roku 

Table 3.1. Comparison analysis of characteristic factors of "Rudna Pólnoc'' (North Rudna) 
region of "Rudna" mine (North Rudna) (11 months of2002 and 2003) 

11 m-cy 11 m-cy Różnica Różnica 

2002 2003 ilościowa procentowa 

Wielkość zatrudnienia 1090 1180 90 8,3 

Ilość wypadków 43 57 14 32,6 

Wielkość absencji 2654 2145 -509 -19,2 

Wskaźnik częstotliwości 39,4 48,3 9 22,4 
wypadków 

Wskaźnik ciężkości 61,7 37,6 -24,1 -39,0 
wypadków 
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Fig. 3.1. Employment at "Rudna Północ" 
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Rys. 3.2. Ilość WYpadków ogółem zaistniałych w rejonie "Rudna Północ" 0/ZG "Rudna" 
Fig. 3.2. Accident statistics at "Rudna Północ" 
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Rys. 3.3 . VIskaźnik częstotliwości vvypadków vv rejonie "Rudna Północ" 0/ZG "Rudna" 
Fig. 3.3 . Incident frequency at "Rudna Północ" (per 1000 employees) 
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Rys. 3.4. Wskaźn ik ciężkości wypadków w rejonie "Rudna Północ" 0/ZG "Rudna" 
Fig 3.4. Lost time at "Rudna Północ" (per incident) 
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Tab lica 3.2. Ilość wypadków wg grup przyczynowych w rej onie "Rudna Północ" w okresie 2002 -2003 
Table 3 2 Causa! incident statistics at Rudna Północ" (2002-2003) . . 

" 
Ilość Ilość 

Nr przyczyny Opis wypadków wypadków Róźnica 

w 2002r. w 2003 r. 
Ol Oberwanie się skał ze stropu l 2 l 
02 Oberwanie się skał z ociosu 3 o -3 
03 Wdarcie się wody i kurzawki o o o 
04 EruiJcja gazów i płynów o o o 
05 Zapalenie i wybuch gazu o o o 
07 Pożar o 9 9 
08 Przebywanie w atmosferze gazów szkodliwych o o o 
09 Wybuch środków strzelniczych o o o 
l O Wybuch naczyń pod ciśnieniem l o -l 
11 Odpryśnięcie skał lub innych materiałów l l o 
12 Spadnięcie, stoczenie, obsunięcie mas skalnych 3 6 3 

13 
Spadnięcie, wywrócenie się obudowy lub jej o o o elementów 

14 
Spadn ięcie, stoczenie lub obsunięcie się innych 

2 7 5 przedmiotów 
15 Potknięcie, poślizgnięcie lub upadek osoby 12 14 2 
16 Wypadnięcie, spadnięcie osób z wysokości o o o 
17 Nadmierny wysiłek, szkodliwy ruch l o - l 
18 Uderzenie narzędziami pracy 3 3 o 
19 Kontakt z przedmiotem transportowanym 2 3 l 

20 
Uderzenie , kontakt z nieruchomymi 

5 4 -l 
przedmiotami 

21 
Najechanie, przyciśnięcie środkiem 
transportowym 

o o o 
22 Przebywanie w środku transportowym o l l 

23 
Kontakt z ruchomymi elementami środków o o o 
transportowych 

24 Kontakt z ruchomymi elementami MC o 2 2 

25 
Kontakt z ruchomymi elementami maszyn do o o o 
obróbki 

26 
Kontakt z ruchomymi elementami innych 

l l o 
maszyn 

27 Działanie prądu do l kV o o o 
28 Działan ie prądu powyżej l kV o l l 

29 
Działanie substancji żrących , o l l 
promieniotwórczych 

30 Kontakt z ciałem o wysokiej temperaturze 2 o -2 

31.1 
Inne zdarzenie spowodowane zagrożeniem o o o 
naturalnym 

31.2 
Inne zdarzenie spowodowane zagrożeniem 

l l o 
technicznym 

31.3 
Inne zdarzenie spowodowane zagrożeniem 

2 l -l 
osobowym 

32 Tąpnięcie 3 o -3 

Razem 43 57 14 
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Analizując grupy przyczynowe zaistniałych zdarzeń należy stwierdzić utrzymywanie się na 
zbliżonym poziomie wypadków związanych z potknięciem, poślizgnięciem lub upadkiem 
osoby, wzrost wypadków związanych ze spadnięciem, stoczeniem lub obsunięciem mas skal
nych, znaczny wzrost związany z toksycznym zatruciem pracowników wywołane pożarem 
ładowarki ŁK-3 (+9 osób). Wpłynęło to w znaczny sposób na wzrost wskaźnika częstotliwości 
zaistniałych w 2003 roku wypadków. 

4. Podsumowanie i wnioski 

Pełna ocena wpływu WSP na poziom bezpieczeństwa pracy jest przedwczesna z uwagi na 
zróżnicowanie podstawowych wskaźników wypadkowości (wzrost wskaźnika częstotliwości 
oraz wyraźny spadek wskaźnika ciężkości urazów). Pełna ocena będzie możliwa po dalszym 
roku analizy wdrażanego systemu we wszystkich oddziałach eksploatacyjnych 0/ZG "Rudna". 

System WSP korzystnie wpłynął na dekoncentrację wydobycia poprzez zmniejszenie ilości 
osób zatrudnianych na poszczególnych zmianach wydobywczych. Pozwoliło to na zmniejsze
nie (do 30%) ilości pracowników zatrudnionych w strefach szczególnego zagrożenia tąpa
niami. Zmniejszeniu ilości pracujących maszyn na frontach eksploatacyjnych (na poszczegól
nych zmianach roboczych), co korzystnie wpłynęło na ograniczenie temperatur w wyrobi
skach. 

System WSP poprawił efektywność wykorzystania parku maszynowego na poszczególnych 
zmianach koncentrując się na robotach związanych z odstawą na zmianie pierwszej i trzeciej 
oraz ładowaniem przodków, wierceniem otworów strzałowych i zabezpieczaniem stropu na 
zmianie drugiej i czwartej. 

The opinion of keiter of WSP in 0/ZG "Rudna" in aspect of the state 
of work safety 

Abstract 

The tested in mines of LGOM from few decades the technical aiming to intensification of 
production solutions as well as lifting the security level and hygiene of work at the under
ground in very large measure were based on initiation the new technical solutions of equip
ment, machines and devices as well as the innovatory solutions in range of mining technology 
the embracing corresponsive the initiation of the new exploational systems to choice in diverse 
geological conditions the deposit about variable of thickness. As we can see received solutions 
avoided the principle way the matter of way of organization work mining crews. 

In the following artide presentated the new system o f organization o f work in aspect o f the 
ste state of work safety in 0/ZG ,,Rudna". 

Recenzent: dr inż. Andrzej Hebda 
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Piotr CHMIEL, Jan KUTKOWSKI, Mieczysław LUBRYKA 
KWK "Jas-Mos", Jastrzębie 

Efektywny model działania systemu zarządzania be-LJlieczeństwem pr· cy 
w zakładach górniczych na przykładzie KWK " , · -Mł)s" 

Słowa kluczowe 

zarządzanie - skuteczność- efektywność- bezpieczeństwo p1·ac • 

Streszczenie 

W zakładach górniczych od połowy lat dziev..ęqbe~tąty.;n Je'>: w tażany Sy. em l a. ą
dzania Bezpieczeństwem Pracy. Celem Systernv JC' '' ut zymante \ ) ~ kiegc;~ pozwmu ' ~7ple
czeństwa pracy. Autorzy zakładają, że SysteT Zarn<ha: a Be,zp1e::z stwcn Pracy p,· cga 
ciągłemu doskonaleniu. Przyjmując tak:c za 'rerp.:, n podstawtt: ob .• rwąqt i <iQ~wia 'c zeń, 
autorzy przedstawiają możliwe ro:nviąza. • · or··:mizd 'yjn ', m( ..j_Ce \ 1-rh r;ąć na c:_ . wne f sen-
sowne działanie Systemu Zarządz1"11a B "em r acy 

l. Wstęp 

'Viek~ zość nkbezpieczr.ych W)·d:lr4~i1 jest in·yowana ~rzez ludzi, poprzez popełnianie 
błę c:óv. ~>. techmce górnicJej 1 •• trat J·ontroli n d zr -rroże~tem lub nad własnym zachowaniem. 
W;vdat:rema te W! be-. >śre · 11 !yVv· na ! 7llom bez,Jieczeństwa pracy. Oznacza to, że do 
n J\"a' ' 1icjszyt;1 za ::tń w zarzu 'zam'J bez , '!1st , em należy ograniczenie błędów w organi-
zln\oanJU i wy}.onyHanlu pm~y. 'P.Qc <; , o. awy poziomu bezpieczeństwa jest procesem 
ciągi):~• wymagającym doskonalenia 1 dlat..:go potrzebny jest ciągły monitoring z równoczes
nym ukierun o~anwm nd po;wawę warunkow pracy. Systematyka i planowanie określonych 
dzJalan może p : pwad.7.1Ć do umknięcta strat, jak i uzyskania najwłaściwszego sposobu ochrony 
prJc<v.r·ka pt:.:l.!d z:~_, ·o;:enia 11 wymkającymi ze środowiska pracy. Systematyczna ich reali
za\.'.1!1, cl ylt d 1ałan a organizacyJne wytworzą określone nawyki u pracowników oraz podniosą 
kt,; •lt ę 1 pnzi0 , be7p eozenst<\ pracy. 

2. Orgąmzac~juy. tan Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy w KWK "Jas-Mos" 

!stniei• ;,;y mDdel wdrażania Systemu. opiera się na wytycznych PN-N 18001, w której 
w ,.xlny z punktów dotyczącym wdrażania i funkcjonowania mówi się o wyznaczeniu przed
stawiciel· , który niezależnie od innych obowiązków powinien mieć określone zadania, 
odpowiedzialność i uprawnienia dotyczące funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpie
qeństwem Pracy [ l ] . 
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W KWK ,,Jas-Mos" wydzielono osobną komórkę, która nadzoruje jego wdrażanie oraz zaj
muje s ię monitoringiem i anal izą zdarzeń wpływających na bezpieczeństwo pracy. Jej pracow
nicy: 
a. opracowują sprawozdania dotyczące stanu funkcjonowania Systemu, 
b. podejmują działania stabilizujące, 

c. opracowują tematy szkoleń z dozorem, 
d. realizują pokazy multimedialne. 

Podstawowym elementem skutecznego działan ia Systemu jest zaangażowanie najwyższego 

kierownictwa kopalni. Bez rzeczywistego zaangażowania najwyższego kierownictwa ko
palni System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy jest nieefektywny i niewydolny [2]. 
Realizując politykę bezpieczeństwa nieodzownym jest odpowiednie usytuowanie działu Zarzą
dzania Bezpieczeństwem Pracy w strukturze kopalni - jej schemacie organizacyjnym. Każdy 
efektywny system składa się z elementów otoczenia, które wzajemnie współdziałając ze sobą 
winny stanowić pewną jedno l itą całość. Autorzy uważają, że dla efektywnego wykorzystania 
wdrażanego systemu należy udoskonalić schemat organizacyjny w celu poprawy przepływu 
informacji i komunikacji. Obserwacje skuteczności wdrażania Systemu w kopalni nasuwają 
pewne uwagi dotyczące ważnego jego elementu jakim jest komunikacja i przepływ informacji 
między kierownictwem kopalni a jednostkami których dotyczą działania stabilizujące . Nie 
ulega wątpliwości, że najsłabszym ogniwem systemu komunikacji jest dozór średni i wyższy: 
- dozór wyższy dlatego, że nie kontroluje działań stabilizujących wprowadzanych w poszcze

gólnych działach wychodząc z założenia, że najważniejszy jest wynik produkcyjny twier
dząc "że, nie jest rozliczany z bezpieczeństwa, lecz z wyniku produkcyjnego", 

- dozór średni dlatego, że nie jest kontrolowany i podchodzi do problemu bezpieczeństwa 
niesystemowo lecz akcyjnie, czyli jak dzieje się coś niebezpiecznego to podejmuje szkole
nia, pyta o sposób bezpiecznego wykonywania robót, a gdy nic się nie dzieje to na bezpie
czeństwo przymyka się oko. Wymuszając niejako zmianę podejścia do problemu bezpie
czeństwa należy tak modelować schemat zależności, aby dozór czuł ciągły oddech bezpie
czeństwa na każdym kroku i przy każdej podejmowanej decyzji . 

3. Aktualny schemat organizacyjny zależności działów zajmujących się bezpieczeństwem 
pracy 

W istniejącym schemacie organizacyjnym KWK "Jas-Mos" Działy : Bezpieczeństwa i Hi
gieny Pracy, Szkolenia oraz Dział Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy są odrębnymi komór
kami z jasno określonymi zadaniami. Wymienione komórki podlegają bezpośrednio Dyrekto
rowi Kopalni. Według przedstawionego schematu organizacyjnego (rys. 3.1) brak jest bezpo
średniego wpływu Działu Zarządzania Bezpieczeństwa Pracy na efektywność podejmowanych 
działań stabilizacyjnych, ich wykonanie i nadzór, który to wpływ jest nieodzowny w ciągłym 
doskonaleniu wdrażanego Systemu. Śledząc przedstawiony schemat pod kątem przepływu 
informacji - komunikacji można stwierdzić, że wynikająca z monitoringu zdarzeń informacja 
czy decyzja wykonawcza przekazywana jest z działu DZB do Dyrektora Kopalni, a ten przeka
zuje polecenie do I z-cy Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, a Naczelny Inżynier do kie
rownika działu, którego polecenie dotyczy. Kierownik działu z kolei przekazuje polecenie do 
kierownika oddziału, a kierownik oddziału wykonuje polecenie lub nie (np. zapomniał). Kie
rownik działu powinien skontrolować czy kierownik oddziału wykonał polecenie, ale nie ma 
obowiązku codziennej kontroli wyrobisk. Jak wynika z podanego przepływu polecenia w tym 
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wypadku brak jest bezpośredniego nadzoru wykonania polecenia oraz sprawdzenia skuteczno
ści jego wykonania i ewentualnej korekty wykonania. Brak kontroli powoduje tym samym 
n iewydolność Systemu i dlatego System pozostaje w sferze teorii lub dokumentacj i. 

DYREKTOR 
KIEROWNIK RUCHU 

ZAKŁADU GÓRNICZEGO 

KIEROWNIK DZIAŁU 
BHP ORAZ SZKOLENIA 

l PEŁNOMOCNIK DYREKTORA l 
ds. ZARZĄDZANIA 

BEZPIECZEŃSTWEM PRACY 

NACZELNY INŻYNIER 
I z-ca KIEROWNIKA 
RUCHU ZAKŁADU 

GÓRNICZEGO 

DZIAŁ Y TECHNICZNE -, 

Rys. 3. I. Uproszczony schemat zależności według istniejącego schematu organizacyjnego kopalni 
Fig. 3. I. Simplify chart o f dependence under existing organizational chart o f mine 

W tak przyjętym schemacie zależności brakjest możliwości w wychwyceniu działań podej
mowanych na dole kopalni oraz możliwości kontroli i nadzoru nad działaniami stabilizacyj
nymi. System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy w KWK "Jas-Mos" przechodził już okres 
sfery teorii tzn. był tylko na papierze "w szufladzie zamknięty" - skutki były opłakane, ponie
waż przeważająca większość uważała, że skoro wdrażamy system to już nam nic złego zdarzyć 
się nie może- nic bardzie mylnego. System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy nie zapewnia 
nam wyeliminowania wszystkich zdarzeń wypadkowych, lecz gwarantuje przy efektywnym 
wdrażaniu ich zminimalizowanie [3] . 
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DYREKTOR 
Kierownik Ruchu 

Zakładu Górniczego 

l l l l 
DYREKTOR Naczelny Inżynier Z-ca Dyrektora ds. Z-ca Dyrektora 

ds. Bezpieczeństwa I z-ca Kierownika Ekonomiki i Finansów ds . Pracowniczych 
Pracy Ruchu Zakładu 

Górniczego 

l 
Kierownik 

l 
Kierownicy Kierownicy 

l 
Kierownicy 

Działu Zarządzania Działów Działów Działów 

l 
Bezpieczeńst\vem Pracy Technicznych Ekonomicznych Pracowniczych 

l 
Kierownik Dzi ału 

BHP oraz Szkolenia 

Rys. 3.2. Schemat zależności w efektywnym systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy 
Fig. 3.2. Chart o f dependence in effective System Management Safrity o f Work 

4. Pierwszy model zależności 

Przedstawiony poniżej schemat zależności jest przyczynkiem do nowego modelu rozwiąza
nia wdrożenia systemu zarządzania bezpieczei1stwem pracy poprzez ukierunkowanie działań 
stabilizacyjnych nadzoru oraz kontroli efektów podejmowanych działań. 

Z przedstawionego schematu zależności wynika schemat decyzyjny. Informacja o zagroże
niach wynikająca z monitoringu zagrożeń wypływająca z działu zarządzania bezpieczeństwem 
pracy, przekazywana jest do dyrektora ds. bezpieczeństwa pracy, który przekazuje ją do podle
głych komórek organizacyjnych. Po wykonaniu działań stabi lizujących , następuje kontrola 
przez dział bhp, a okresowo dział zarządzania poprzez anal izę zdarzeń dokonuje kontroli sku
tecznośc i działań i ewentualnie wprowadza wtedy ich korektę . Logicznie analizując schemat 
zależności dział zarządzania bezpieczeństwemjest komórką decyzyjną, a dział bhp jest komór
ką wykonawczo-kontrolną. Z przedstawionego schematu zależności bezsprzecznie wynika 
lepsza efektywność podejmowanych działań stabilizujących, kontrolnych i odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo pracy. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo skupiona jest w jednej komór
ce organizacyjnej co powoduje, że nie ma tzw. odpowiedzialności zbiorowej, tylko konkretna 
osoba odpowiada za działania, nadzór i kontrolę poziomu bezpieczeństwa pracy, a także za 
poziom wdrożenia i funkcjonowan ia systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy. 
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Dyrektor 
ds. bezpieczeństwa pracy 

systemowe 

Kierownik 
działu zarządzania 

bezpieczeństwem pracy 

- planowanie 
-strategia 
- inwestycje 

Działania 

kontroli i 
nadzoru 

Naczelny i nżynier 
I z-ca Kierownika Ruchu 
Zakładu Górniczego 

Kierownik 
działu bhp i szkolenia 

Rys. 4.1. Schemat decyzyjny przedstawionego modelu efektywnego zarządzania bezpieczeństwem pracy 
Fig. 4.1. A chart decision introduced model o f effective managing safrity of work 

Rysunek 4.1 przedstawia schemat decyzyjny modelu zarządzania z którego wynika odpo
v iedzialność i kompetencyjność w zakresie podejmowanych decyzji. Kierownik działu zarzą
.zania bezpieczeństwem podejmuje działania systemowe wynikające z monitoringu zagrożeń, 
rzedstawia je dyrektorowi ds . bezpieczeństwa pracy, który uruchamia dział bhp jako dział 
ontroli i nadzoru nad bezpieczeństwem (narzędzie wykonawcze). Kierownicy działów zarzą
zania bezp ieczeństwem i bhp w porozumieniu są organem doradczym, wnioskodawczym oraz 
piniodawczym dla dyrektora ds. bezpieczeństwa pracy. Dyrektor ds. bezpieczeństwa pracy 
1ko modelator systemu uzgadnia planowanie, strategię działań i inwestycje ukierunkowane na 
ezpieczeństwo pracy z Naczelnym Inżynierem kopalni, a zatwierdza podejmowane działania 
lyrektor kopalni. 

Podsumowanie 

Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy umożliwia ciągłą po
rawę kultury bezpieczeństwa i stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy. Efektywny 
rstem zarządzania bezpieczeństwem pracy musi się opierać na logicznym schemacie organi
lcyjnym i decyzyjnym. Obecnie podejmowane są działania często po wypadkach. Sztukąjest 
:dnak podjąć takie działania, aby zapobiec wypadkowi. Nowoczesny i logiczny schemat orga-
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nizacyjno-decyzyjny systemu zarządzania przez planowane działania prewencyjne zapewnia 
możliwość zapobiegania wypadkom. Autorzy uważają, że nie ma takiego wypadku, któremu 
nie można zapobiec. W efektywnym systemie zarządzania natomiast ważnym elementem jest 
identyfikacja i ciągła analiza występowania zagrożeń oraz ocena ryzyka aktywizacji zagroże
nia. Efektywne działania systemowe muszą zmienić mentalność pracowniczą w zakresie od
powiedzialności za bezpieczeństwo pracy i uświadomić, że wszyscy pracownicy przedsiębior
stwa są odpowiedzialni za bezpieczeństwo pracy lecz w innym zakresie i w inny sposób. 
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Effective Model of System Managing Work Safety at coal mine on 
example KWK "Jas-Mos" 

Abstract 

In coal mines from mid ninety's is initiated System Marraging Safety of Wark. The aim of 
this initiation is keeping high level safety of work, which depends only from every of workers 
in the sphere of his responsibility and competence. Autors think, that System Managing Safety 
of Wark is still improved. Accepting such principle on a base of observation and exeperiences 
autors introduce possible organizational solution, which can influence on efective and sensible 
effect of System Managing Safety ofWork. 
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Możliwość opracowania analitycznego systemu oceny ryzyka wystąpienia 
zawałów stropu w kopalniach rud miedzi 

Słowa kluczowe 

zawał stropu -prekursory zawału - szacowanie ryzyka - kategoryzacja zagrożenia 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono wstępną koncepcję budowy systemu szacowania ryzyka wystą
pienia zawałów w polskich kopalniach rud miedzi. Zaprezentowano wyniki analizy kilkudzie
sięciu rzeczywistych przypadków zawału stropu, przeprowadzonej w celu rozpoznania możli
wości podjęcia próby opracowania systemu oceny zagrożenia zasilanego informacjami płyną
cymi z rutynowych pomiarów i obserwacji dołowych. Rozważania te odniesiono do podobnego 
systemu oceny ryzyka, który funkcjonuje w jednej z brytyjskich kopalń węgla kamiennego. 
W kopalni tej, stosującej na dużą skalę obudowę kotwową, wprowadzenie systemu oceny za
grożenia stało się koniecznością z uwagi na dotkliwe w skutkach wypadki nagłej utraty nośno
ści obudowy prowadzące w efekcie do zniszczenia wyrobisk i przestojów w pracy. Po wdroże
niu w życie procedur systematycznej akwizycji i analizy danych pomiarowo-obserwacyjnych 
z zastosowaniem specjalnie dostosowanych do danego rejonu kopalni algorytmów analitycz
nych, zanotowano poprawę warunków bezpieczeństwa pracy. Omówione w artykule zasady 
tworzenia systemu oceny ryzyka wymagająjednak - w przypadku próby budowy takiego sys
temu - gruntownej weryfikacji w zdecydowanie odmiennych warunkach górniczo-geologicz
nych kopalń KGHM "Polska Miedź" S.A. 

l. Wprowadzenie 

W kopalniach stosujących jako podstawowe zabezpieczenie wyrobisk obudowę kotwową, 
występujące zawały stropu związane są z przeciążeniem i zerwaniem kotew bądź 

z odpadnięciem całego skotwianego pakietu skalnego na znacznym niekiedy odcinku (Butra 
i inni 2003). Z szeregu udokumentowanych przypadków zerwania kotew wynika (Cartwright, 
Bowler 1999), że są one spowodowane podobnymi czynnikami, które podzielić można na trzy 
grupy: 
a) czynniki związane z budową geologiczną (typ skał, uławicenie i występowanie płaszczyzn 

naturalnej podzielności, zaburzenia tektoniczne, zawodnienie); 
b) czynniki związane z warunkami geomechanicznymi (rozkład naprężeń poziomych i piono

wych, wytrzymałość skał, oddziaływanie sąsiednich wyrobisk); 
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c) czynniki związane z techniką górniczą (roboty strzałowe, typ obudowy). 
Mimo iż zawał stropu jest zjawiskiem nagłym i trudnym do przewidzenia w czasie, to jed

nak często poprzedzają go pewne rozpoznawalne zdarzenia dające się powiązać w ciągi przy
czynowo-skutkowe prowadzące do jego wystąpienia. Systematyczna obserwacja tych prekur
sorów stała się podstawą do opracowania szeregu systemów szacowania ryzyka wystąpienia 
obwałów i zawałów skał w podziemnych kopalniach Wielkiej Brytanii (Cartwright, Bowler 
1999), RPA (van Wijk et. all 2002) i USA (Stankus et. all 2000). Dla przykładu jak można 
podejść do problemu budowy takiego systemu omówiono zasady systemu oceny zagrożenia 

zawałami wprowadzony w jednej z brytyjskich kopalń . 

2. System oceny stabilności wyrobisk w kopalni węgla kamiennego Thoresby 

Kopalnia Thoresby w schyłkowych latach 90-tych XX w. prowadziła wydobycie na głębo
kości 830 metrów i produkowała ok. 1,8 milionów ton węgla roczn ie. 9 maja 1995 roku opad 
stropu spowodował zablokowanie na 24 godziny chodnika taśmowego biegnącego od jednej ze 
ścian. Ofiar w ludziach nie było, jednakże incydent ten zwrócił uwagę dyrekcji na możliwość 

zaistnienia podobnych zdarzeń w przyszłości . Została podjęta decyzja o szybkim wprowadze
niu na kopalni systemu oceny ryzyka opadów stropu. We współpracy z Rock Mechanics Tech
nology Ltd. rozpoczęto dyskusje mające na celu zidentyfikowanie właściwych dla Thoresby 
kryteriów, mających decydujący wpływ na występowanie zawałów. Proces wdrażania systemu 
w Thoresby był szczególnie długi z dwóch powodów: 
l. Potrzeba starannego wprowadzenia "zmiany kulturowej" związanej z nowym systemem 

bezpieczeństwa . 
2. Rozpoczęcie wydobycia w polu bardzo zaburzonym geologicznie i dodatkowo położonym 

w obszarze wpływu starych zrobów, co tworzyło potrzebę dokładnego zbadania ryzyka 
związanego z tymi czynnikami. 

2.1. Powstanie systemu oceny ryzyka (SOR) 

Poniżej przestawiono sposób postępowania prowadzący do opracowania systemu oceny ry
zyka w przypadku kopalni Thoresby (Cartwright, Bowler 1999). Ocena ryzyka zaistnienia 
opadów stropu w danym miejscu musi uwzględniać specyfikę zachowania się górotworu 
w tym rejonie. Zakres stosowania tego systemu będzie zatem ograniczony do tego miejsca. 
Ogólna zasada konstruowania SOR jest jednak uniwersalna i może być stosowana w każdym 
przypadku. Została ona schematycznie przedstawiona na rysunku 2.1. 

Czynniki wpływające na powstanie ryzyka opadu stropu można podzielić na mierzalne 
i obserwowalne. W przypadku kopalni Thoresby, najbardziej oczywistym z nich była konwer
gencja stropu. Ryzyko zaistnienia opadu stropu wzrasta wraz ze wzrastającą konwergencją. 
Niektóre elementy generujące ryzyko można łatwo zaobserwować, jak na przykład obecność 
uskoków, zawodnienie, nadmierne ścinanie kotew lub ich przec iążenie. Inne czynniki mogą 
zostać wykryte poprzez przeprowadzenie specjalistycznych badań . Są to np. różnice w litologii 
stropu i spągu, różn ice w wytrzymałości skał, co może być stwierdzone przez przeprowadzenie 
badań wytrzymałościowych na próbkach rdzeni. Czynniki takie jak wpływ innych wyrobisk 
czy starych zrobów oraz obecność zaburzeń geologicznych mogą zostać stwierdzone na pod
stawie dokumentacji kopalnianej . 
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KONCEPCYJNY MECHANIZM POWSTAWANIAZAWAŁÓW STROPU 

Rys. 2.1. Ogólny model systemu oceny ryzyka (wg Cartwright, BawJer 1999) 
Fig. 2.1. General risk assesment model 

2.2. Czynniki wpływające na możliwość przeciążenia lub zerwania kotew 

Analiza danych historycznych w Thoresby wykazała (Cartwrihgt, Bowler 1999), że opady 
stropu i obwały ociosu z reguły następowały w wyniku zerwania kotew obudowy. W każ
dym z badanych przypadków stwierdzono, że zerwanie kotew następowało w wyniku działania 
kilku przyczyn, które można było pogrupować w następujący sposób: 
l. Ruch skał stropowych względem siebie w kierunku poziomym. 
2. Korozja kotew spowodowana wpływem agresywnych wód podziemnych. 
3. Zastosowanie niewystarczających środków naprawczych w momencie rozpoznania kon

wergencji stropu. 
Wszystkie wyrobiska korytarzowe w kopalniach węgla w Wielkiej Brytanii, w których sto

suje się obudowę kotwową są w sposób rutynowy monitorowane przy użyciu wskaźników 
konwergencji pionowej. W pewnych sytuacjach odczyty z pojedynczych wskaźników użytych 
w odosobnieniu mogą być niewystarczające dla ostrzeżenia przed niewielkimi obwałami skał. 
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Z tego powodu cały system oceny ryzyka został zaprojektowany w celu uzupełnienia już ist
niejącego systemu wskaźników i połączenia odczytów z nich z obserwacjami dokonanymi 
podczas pomiarów geodezyjnych w wyrobiskach korytarzowych. 

2.3. Karta inspekcji wyrobisk 

System oceny ryzyka w Thoresby bazuje na pomiarach i obserwacjach dokonanych pod 
ziemią oraz informacjach dotyczących zaburzeń geologicznych oraz położenia wyrobisk eks
ploatacyjnych. W celu umożliwienia rejestrowania niezbędnych informacji uzyskanych w cza
sie inspekcji pod ziemią została zaprojektowana nieskomplikowana karta kontrolna. Pornaga 
ona skupić się na danych kluczowych dla systemu oceny ryzyka. Na rysunku 2.2 przedsta
wiono przykład karty kontrolnej służącej do rejestracji wyników rutynowych inspekcji wyro
bisk w kopalni Thoresby. 

A. KOPALNIA: Thoresby WYROBISKO: DATA: 10.09.98 KARTA NR: 32 

B. 
l. KONWERGENCJA STROPU 2. OBECNOŚĆ WODY w stropie 3. PROFIL STROPU 

L- niska N- brak, F- strop płaski, 
M- średnia P - obecna w przeszłości, U- strop nierówny 
H- wysoka Y- obecna 

4. ZMIANY NAPRĘŻEŃ 5. ROBOTY ZAPOBIEGAWCZE 6. PRZEMIESZCZENIA 
F- krawędź calizny N- brak POZIOME 
D- przybierka SB - kotwy wklejane L- niskie 
I - oddziaływanie sąsiedniego FB - kotwy rozprężne M -średnie 
wyrobiska CB - kotwy linowe H- wysokie 

7. KIERUNEK WYROBISKA w 8. RUCH POZIOMY WARSTW STROPU 9. NAPRĘŻENIA 
stosunku do naprężeń poziomych N -brak lub nieznaczne PIONOWE 

G- równoległy M- średnie L- niskie 
B - prostopadły S- znaczne M- średnie 

I- pośredni H- wysokie 

C. STREFA SZKIC SYTUACYJNY UWAGI: STOPIEN RYZYKA 
Pomiar - zawodniony strop, widoczna korozja kotew l. H 

konwergencji - obsypywanie się ociosów 2. Y 

TTno 25 - podzielność piaskowca powyżej pokładu 3. u 
Pozycja= 4.F 

510m 5. SB4 

A=30mm 
6. H 
7. B 

B=4mm 8.M 
C=nla 9. L 

Rys. 2.2. Przykładowa karta kontroli wyrobiska z kopalni Thoresby (na podst. Cartwright, Bowler 1999) 
Fig. 2.2. Example o f underground survey boaking sheet from Thoresby Co liiery 

Podzielono ją na kilka części. Część A zawiera informacje o miejscu i czasie inspekcji. 
Część B stanowi zasadniczy element karty i zawiera prezentację poszczególnych parametrów 
obserwacyjnych (oznaczonych numerami od l do 9) z uwzględnieniem skali ich występowa
nia. Parametry te wzięto ostatecznie pod uwagę po szczegółowej analizie danych historycznych 
wykonanej pod kątem rozpoznania czynników wpływających na stopień zagrożenia obwałami. 
Natomiast w części C karty kontrolnej podane są kolejno: pozycja miejsca zainstalowania 
wskaźnika pomiarowego w wyrobisku, szkic przekroju poprzecznego wyrobiska wraz 
z wszystkimi istotnymi informacjami, np. dotyczącymi płaszczyzn ruchu poziomego w stropie, 
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wymiarów oraz komentarz dotyczący stanu wyrobiska w miejscu pomiaru. Ostatnia kolumna 
podzielona jest na 9 rzędów, które pozwalają obserwatorowi na szybki zapis kluczowych pa
rametrów przy pomocy kodu. 

Analizę wyników obserwacji i pomiarów zmierzającą do określenia kategorii ryzyka wys
tąpienia obwałów przeprowadzono z uwzględnieniem wypracowanych doświadczalnie zasad 
postępowania, które przedstawiono w kolejnym rozdziale. 

2.4. Analiza wyników kontroli wyrobisk i kwantyfikacja ryzyka wystąpienia zawałów 

Planując proces tworzenia systemu oceny ryzyka w wyrobiskach korytarzowych kopalni 
Thoresby, podzielono go na kilka etapów: 
Etap l. Analiza historycznych wyników rutynowych pomiarów w wyrobiskach. Stwierdzono, 

że jest to dobry punkt wyjścia, ze względu na istniejącą już dużą bazę odczytów ze 
wskaźników konwergecji (pomiary rutynowo prowadzone w kopalniach Wielkiej 
Brytanii). 

Etap 2. Identyfikacja zmiennych czynników, występujących w danym obszarze (w szcze
gólności są przemieszczenia poziome, lokalne zmiany naprężeń, zawodnienie stropu, 
niekorzystny profil stropu), które poprzez wspólne oddziałyvvanie zwiększają ryz-yko 
zniszczenia kotew. Jako wynik sumowania (w dwumianowanej skali: O - czynnik nie 
występuje, l - czynnik występuje) poszczególnych reakcji otrzymuje się wartość 

potencjalnego współczynnika ryzyka oznaczonego symbolem PRR. 
Etap 3. Kwantyfikacja zmierzonych wartości deformacji stropu oraz zaobserwowanego ruchu 

poziomego warstw stropu z użyciem prostej skali: mała, średnia, duża. W połączeniu 
wielkości te utworzyły całkowity współczynnik ryzyka oznaczony symbolem RRR. 

Etap 4. Ocena poziomu ryzyka i określenie odpowiedniej dla tych warunków obudowy, z za
znaczeniem, czy zainstalowana już obudowa dodatkowa spełnia swoją funkcję. 

Rysunek 2.4 przedstawia schemat postępowania w procesie oceny ryzyka. Po jego prze
prowadzeniu otrzymuje się jeden z dwóch wyników: 
-- wykonanie dodatkowych robót nie jest potrzebne, należy jedynie kontynuować obserwacje, 
- odpowiednie wzmocnienie istniejącej obudowy jest niezbędne w celu zapewnienia 

długoterminowej stabilności wyrobiska. 
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r+ 
Etap l 

Rutynowe obserwacje 
Analiza wyników 

.. 
Etap2 

Identyfikacja czynników ryzyka (obecność 
wody, ruch poziomy skal w stropie, zmiany 
naprężeń, profil stropu) 

Obliczenie PRR 

... 
Czy zaobserwowana v.1elkość l Kontynuo':"ać ~ konwergencji jest v.1ększa od 

obserwacJe dopuszczaln~j lub PRR> l ? 
NIE 

Y lAK 

Etap3 
Określenie RRR 

NIE trAK 

~ Czy PRR> l lub RRR >l? 

łTAK 
Etap 4 

Określenie przydatności istniejącej obudowy 

NIE Czy z oceny obudowy W}nika potrzeba ...._ 
zainstalowania obudoY.y dodatkowej ? 

ir TAK 
OBSZAR PODWY:l.SZONEGO 

RYZYKA 
Wymaga szczególowej obserwacji 
i podjęcia robót zapobiegawczych 

lub naprawc-zych 

Rys. 2.4. Schematyczne przestawienie zasady konstrukcji systemu oceny ryzyka 
Fig. 2.4. Risk assessment flow chart 

Wyróżniono cztery różne sytuacje, które mogą zostać jasno określone podczas inspekcji 
wyrobiska. Każdej z nich odpowiada inny zakres robót, które należy wykonać. Są to, w ko
lejności od największego do najmniejszego ryzyka: 
l. Obszary, w których zainstalowano dodatkową obudowę, ale nie spowodowało to ustabilizo

wania się warunków stropowych. Rejony te wymagają dodatkowych inspekcji przez wy
kwalifikowane służby w celu określenia robót niezbędnych do zabezpieczenia wyrobiska. 

2. Obszary, w których istnieje podejrzenie, że zainstalowana obudowa uległa uszkodzeniu. 
3. Obszary, w których istnieje podejrzenie, że zainstalowana obudowajest przeciążona. 

4. Obszary, w których nie zachodzi potrzeba wykonywania dodatkowych robót, ale które 
powinny być zarejestrowane jako obszary potencjalnie zwiększonego ryzyka, gdy tylko 
wykryje się w nich deformację stropu lub przesunięcie poziome skał stropowych. 
Podczas oceny stanu obudowy w wyrobisku należy zwrócić uwagę na zainstalowaną tam 

obudowę dodatkową (ponad wymagany standard), ze szczególnym uwzględnieniem momentu 
jej instalacji. Jeżeli została ona zainstalowana przed wystąpieniem w tym wyrobisku oznak 
jego degradacji (np. w tym samym czasie, co obudowa podstawowa, podczas drążenia wyrobi
ska) to obie podlegały wpływowi tych samych czynników (korozji, odkształceniu). W związku 
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z powyższym taka obudowa dodatkowa nie może być uważana za robotę zapobiegawczą 
w znaczeniu określonym przez zasady systemu oceny ryzyka. 

2.5. Wdrożenie metody oceny ryzyka w kopalni Thoresby 

Po przeprowadzeniu pierwszych prac związanych z oceną ryzyka oraz po przeanalizowaniu 
otrzymanych wyników, ocena wartości wyników tych prac dla kopalni została dokonana przez 
dozór wyższy. Członkowie dozoru zwrócili uwagę, że w przeszłości wpływ niektórych czynni
ków na poziom ryzyka nie był w pełni doceniany. Wprowadzony system pozwalał natomiast 
najego uwzględnienie i kwantyfikację. 

Ostatnim etapem prac było zakomunikowanie ich rezultatów dozorowi niższemu 

i szeregowym górnikom pracującym w wyrobiskach korytarzowych. Aby to zrobić efektywnie, 
odpowiednio przygotowano plany oddziałów, które zostały następnie rozwieszone w biurach 
kopalni oraz pod ziemią. Na planach tych, oprócz niezbędnych informacji geologicznych 
i geotechnicznych, zaznaczono różnymi kolorami odcinki, które zostały poddane badaniu (ob
serwacji). Zaznaczono także pozycje punktów pomiarowych oraz miejsca zwiększonego ryzy
ka, w których wykonano roboty naprawcze. Zakres tych robót był szczegółowo opisany na 
planie. Umieszczenie planów w strategicznych miejscach pod ziemią pozwalało dozorowi 
niższemu na skupienie szczególnej uwagi na tych odcinkach wyrobisk, które tego wymagały. 

Dodatkową korzyścią, która wypłynęła z tych prac, było przeprowadzenie ekstrapolacji 
wskaźników ryzyka z wyrobisk korytarzowych na sąsiadujące z nimi ściany wydobywcze, 
Odpowiednie wcześniejsze zabezpieczenie obszarów zwiększonego ryzyka spowodowało 

zwiększenie stopnia pewności, co do wykonania planów wydobywczych, a przez to pozwoliło 
na odpowiednie zaplanowanie terminów przygotowania kolejnych ścian. 

Jeżeli chodzi o koszty to -jak obliczono - utrata produkcji z jednej zmiany spowodowana 
przez zawał wyrobiska korytarzowego kosztuje kopalnię o wiele więcej niż nakłady poniesione 
na prowadzenie oceny ryzyka. Nie należy też zapominać o moralnym zobowiązaniu kopalni do 
zapewnienia bezpieczeństwa pracy swoim pracownikom. 

Od opisanego na wstępie zawału z 1995 roku wszystkie chodniki w kopalni Thoresby ob
j ęte zostały systemem oceny i kontroli ryzyka zawału. Od momentu jego wprowadzenia nie 
zanotowano żadnych zawałów oraz problemów z zaciskaniem wyrobisk. 

3. Koncepcja budowy analitycznego systemu oceny ryzyka wystąpienia zawałów stropu 
w warunkach kopalń KGHM "Polska Miedź" S.A. 

Przedstawiony powyżej przykład dotyczył opracowania i wdrożenia sytemu oceny ryzyka 
wystąpienia zawałów w warunkach jednej z brytyjskich kopalń węgla kamiennego. W dalszej 
części artykułu rozważone zostaną możliwości wprowadzenia podobnego systemu w polskich 
kopalniach miedzi. Niewątpliwym utrudnieniem wszelkich prac związanych z opracowaniem 
takiego systemu jest fakt, że w przypadku kopalń miedzi (stosujących system filarowo-komo
rowy) obserwacjami należałoby objąć wyrobiska o łącznej długości ok. 1400 km, co wobec ok. 
l 00 km chodników kopalni węgla kamiennego wydaje się przedsięwzięciem na gigantyczną 
skalę. Pomimo zupełnej odmienności warunków górniczo-geologicznych oraz stosowania 
różnej technologii eksploatacji i zupełnie innej skali samego zjawiska zawału w tych dwóch 
rodzajach kopalń, istota problemu oceny ryzyka wydaje się taka sama. Nie ulega jednak wąt-
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pliwości, że proces tworzenia takiego systemu w nowych warunkach, wymaga przeprowadze
nia pełnej weryfikacji opisanych w poprzednim rozdziale zasad. 

Głównym celem tego typu projektu jest opracowanie systemu bezpieczeństwa, pozwalają
cego na identyfikację obszarów kopalni o znaczącym ryzyku utraty stateczności wyrobisk oraz 
przypisanie poszczególnym rejonom kopalni odpowiednich - dla aktualnego stanu geotech
nicznego wyrobisk - kategorii zagrożenia zawałem skał stropowych. 

W kopalniach KGHM "Polska Miedź" S.A. prowadzi się szereg rutynowych pomiarów 
i obserwacji, których wyniki mogą być przydatne w procesie oceny ryzyka wystąpienia zawału 
skał . Należą do nich: 

ciągłe pomiary aktywności sejsmicznej i sejsmoakustycznej; 
- pomiary konwergencji wyrobisk; 
- obserwacje wizualno akustyczne i kontrola obudowy kotwowej; 
- pomiary deformacji otworów wiertniczych; 
- pomiary rozwarstwień stropu i ociosów i wziernikowanie stropu; 
- niwelacyjne pomiary osiadania stropu. 

Zakłada się, że w przypadku opracowania takiego systemu oceny ryzyka, kategoryzacja ob
szarów pod względem stopnia zagrożenia może się odbywać na podstawie analizy wyników 
tych rutynowych pomiarów i obserwacji prowadzonych systematycznie przez służby Działu 
Głównego Inżyniera Mechaniki Górotworu oraz działu mierniczego i geologicznego, a także 
kopalnianej stacji sejsmicznej. Wyniki te, gromadzone w dynamicznej bazie danych i podda
wane ciągłej analizie za pomocą doświadczalnie zbudowanego algorytmu decyzyjnego, mogą 
posłużyć do oceny stopnia zagrożenia zawałami poszczególnych rejonów kopalni. 

Zjawisko opadu skał związane jest z rozwojem systemu pęknięć w górotworze i przeciąże
niem obudowy kotwowej na danym obszarze. Może się ono manifestować szeregiem mierzal
nych zmian parametrów ośrodka skalnego i geometrii wyrobiska, a także obserwowalnymi 
zmianami jakościowymi (np. spękania, wycieki wodne, utrata kohezji skał) . 

Jak już zaznaczono, opracowanie systemu oceny ryzyka powinno być poprzedzone grun
towną analizą zgromadzonych danych pomiarowych i obserwacyjnych, dokumentujących 

zjawiska prowadzące do wystąpienia zawału . 

4. Analiza historycznych danych obserwacyjnych z kopalń miedzi 

4.1. Typ danych obserwacyjnych 

Za materiał wyjscwwy, który poddano szczegółowej analizie posłużyły karty 
dokumentujące kilkadziesiąt przypadków zawałów stropu zaistniałych w kopalniach KGHM 
"Polska Miedź" S.A. w okresie ok. dwóch lat (Dokumentacja zawałów .. . 2002). Dokumentacja 
ta zawiera pełną informację odnośnie czasu i miejsca wystąpienia zawału, budowy geologicz
nej i parametrów geomechanicznych ośrodka skalnego. Opisuje charakter zawału oraz rodzaj 
wyrobiska, w którym ten zawał wystąpił. W kartach informacyjnych znajdują się też dane 
odnośnie zastosowanej podstawowej i dodatkowej obudowy kotwowej, a także opis skutków 
samego zawału. Najistotniejsze - z punktu widzenia budowy systemu oceny zagrożenia - in
formacje znajdują się w części opisującej zjawiska poprzedzające zawał. Informacje te dotyczą 
wyników obserwacji i pomiarów prowadzonych w wyrobiskach tuż przed zaistniałym zdarze
niem (w okresie kilku dni). Opis zjawisk uzupełnia szkic zawału i lokalizacja miejsca jego 
wystąpienia. Bazując na tych danych przeprowadzono analizę, której podstawowym celem 
było określenie stopnia przydatności poszczególnych informacji (uzyskiwanych z rutynowych 
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obserwacji) do budowy systemu oceny ryzyka wystąpienia zawału. W ramach analizy wyzna
czono 11 typów danych i dla nich określono (procentowo) strukturę związków z zaistniałym 
zawałem. Wyniki analizy zaprezentowane zostały w tabeli 4.1 oraz na rysunkach 4.1 - 4.7. 

Tabela 4. 1. Typy danych informacyjnych możliwych do akwizycji na użytek budowy systemu oceny 
ryzyka wystąpienia zawałów w kopalniach KGHM "Polska Miedź" S.A. 

Table 4.1 . Types o f data possible to o b tai n for a fali o f ground risk assessment system in capper min es 

TYPDANYCHINFORMACYJNYCH UDZIAŁ 1%1 
l. OBSERWACJE PREKURSOROW ZDARZEN: 

Brak zaobserwowanych prekursorów 18 
Obserwacja p_ojedyncza{jedenprekursor) 27 
Obserwacje mnogie (więcej niż jeden prekursor) 55 

2. TYP PREKURSORÓW ZAWAŁU: 
Brak 12,50 
Sygnalizator rozwarstwień 10 
Trzaski 19 
Widoczne spękania 19 
Pogorszenie warunków (zapis wg karty zawału) 6 
Dźwięczność górotworu 4 
Wzrost konwergencji 6 
Wyłuszczanie stropu 15 
Zrywanie kotew 2 
Przeciąganie podkładek 2 
Odspojenia stropu 2 

3. CHARAKTER ZAWAŁU: 
Samoistny 82 
Po wstrząsie 6 
Po strzelaniu 12 

4. STREFA ZAWAŁU: 
Front oddziału 82 
Poza frontem 18 

5. RODZAJ ZAWAŁU: 
Lokalny-pojedyncze wyrobisko 85 
Rozległy-wiele wyrobisk 15 

6. MIEJSCE ZAWAŁU: 

Wyrobisko wygrodzone 82 
Wyrobisko czynne 18 

7. UŁAWICENIE: 
Brak 18 

8. PODZIELNOSC POZ!OMA: 
Brak 18 

9. ZABURZENIA: 
Brak 52 

lO KLASA STROPU: 
I o 
II 82 
III 18 
IV o 

11. STOPIEN ZAGROŻENIA TĄPANIAMI: 
I o 
II 6 
III 94 
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OBSERWACJE PREKURSORÓW ZDARZEŃ 

18% 

o Brak zaobserwowanych 
prekursorów 

c Obserwacja pojedyncza 
Qeden prekursor) 

c Obserwacje mnogie 
(więcej niż jeden 
prekursor) 

Rys. 4.1. Infonnacje o charakterze prekursorów zawałów 
Fig. 4.1. Presence of fali o f ground forewamings 

TYP PREKURSORÓV'J ZAWAŁU 

19% 

G] Brak 

l!l Sygnalizator spękali 

o Trzaski 

o Widoczne spękania 

• Pogorszenie warunków 

OWyłamywanie stropu 

l'!! Dźwięczność górotworu 

1<1 Wzrost konwergencji 

O Wyłuszczanie stropu 

!!!Zrywanie kotew 

l!!l Przeciąganie podkładek 

o Odspojenia stropu 

Rys. 4.2. Informacje o typie prekursorów zawału 
Fig. 4.2. Type of phenomena preceding falls o f gTound 

CHARAKTER ZAWAŁU 

12% 

El Samoistny 

C Po wstrząsie 

C Po strzelaniu 

Rys. 4.3 . Informacja o charakterze zawału 
Fig. 4.3. Character offall 
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15% 

RODZAJ ZAWAŁU 

El Lokalny-pojedyncze 
wyrobisko 

[]Rozległy-wiele wyrobisk 

Rys. 4.4. Informacja o rodzaju zawału 
Fig 4.4. Extent o f fali 

19% 

MIEJSCE ZAWAŁU 

El IJWobisł<o ~rodzone 

D IJWobisko czynne 

Rys. 4.5. Informacja o miejscu zawału 
Fig. 4.5. Place offall 

KLASA STROPU 

III IV 

18% 0% 

82% 

Rys . 4.6. Informacja o klasie stropu w miejscu zawału 
Fig. 4.6. Roof category in the fali area 
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STOPIEŃ ZAGROŻENIA TĄPANIAMI 

III 
94% 

Oo/o 6% 

Rys. 4.7. Informacja o stopniu zagrożenia tąpaniami w miejscu zawału 
Fig. 4. 7. Le vel o f seismic hazard in the fali area 

4.2. Analiza wyników obserwacji 

Przeprowadzona analiza danych zawartych w dokumentacji zawałów stropu prowadzi do 
kilku spostrzeżeń, które mogą mieć znaczenie dla dalszych prac zmierzających do konstrukcji 
systemu oceny ryzyka wystąpienia zawałów w kopalniach miedzi . 

4.2.1. Prekursory zawału 

Podstawowym spostrzeżeniem poczynionym podczas analizy danych pochodzących 

z rozważanej dokumentacji jest fakt występowania określonych, powtarzających się zjawisk 
poprzedzających zawał, które to zjawiska można nazwać prekursorami zawału. Okazuje się 
mianowicie (rys. 4.1 ), że tylko w przypadku ok. 18% zlokalizowanych i opisanych zawałów 
nie zaobserwowano żadnych prekursorów poprzedzających to zdarzenie. Około 27% całkowi
tej liczby zawałów poprzedzonych było pojedynczymi zjawiskami, a 55% zawałów sygnalizo
wanych było kilkoma obserwacjami (np. jednocześnie odnotowano spękania stropu, trzaski 
i wyłuszczanie stropu). 

Wśród tych zjawisk- odnotowanych przez obserwatorów (tab. 4 .1)- najczęściej pojawiała 

się informacja o trzaskach (18%) i widocznych spękaniach stropu (18%), a w dalszej kolejno
ści o wyłuszczaniu się skał stropu (15%) i o aktywności sygnalizatora rozwarstwień (ok. 10%), 
a także o wzroście konwergencji (ponad 6%). 

Należy j eszcze raz podkreślić fakt, iż w zdecydowanej większości zawałów (ponad 8 I%) 
ich wystąpienie było poprzedzone odnotowaniem obserwowalnych zmian w wyrobiskach. 
Analiza danych z dokumentacji zawałów świadczy o tym, że informacje o zjawiskach poprze
dzających zawał były przez służby kopalniane traktowanie bardzo poważnie i dlatego w prze
ważającej liczbie przypadków (82%) doszło do wygrodzenia niebezpiecznego miejsca i zawał 
miał miejsce w częściach wyrobisk wyłączonych z ruchu ludzi i maszyn. 
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4.2.2. Wpływ budowy geologicznej i tektoniki 

Analizując wpływ budowy geologicznej na występowanie zawałów można stwierdzić, że 
w około 18% przypadków nie zaobserwowano widocznego uławicenia ani podzielności po
ziomej zawalonych skał. Natomiast już w około 50% zdarzeń utwory budujące stropy zawalo
nych wyrobisk były zaburzone spękaniami o wyraźnym ukierunkowaniu oraz zmiennym upa
dem skał i w ponad 98% zaangażowane tektonicznie. Ponadto zawały stropu najczęściej miały 
miejsce w wyrobiskach, których stropy należały do II klasy stropów (82%) i w obszarach o III 
stopniu zagrożenia tąpaniami -prawie 94%. Jednakże z uwagi na fakt, że odpowiada to mniej 
więcej udziałowi pól eksploatacyjnych prowadzących roboty w III stopniu zagrożenia tąpa
niami nie należy wiązać tego parametru z zagrożeniem zawałowym . 

4.2.3. Geneza i charakter zawału 

Rozpatrując informacje o genezie zaistniałych zawałów można zauważyć (rys. 4.3), że 
większość przypadków (82%) miała charakter samoistny. Jedynie 12% zawałów wywołanych 
zostało robotami strzałowymi, a ok. 6% nastąpiło po wstrząsie sejsmicznym. 

Zawały z reguły też obejmowały lokalnie pojedyncze odcinki wyrobisk (85%), a jedynie co 
6 zawał był bardziej rozległy. 

4.3. Założenia systemu oceny ryzyka dla kopalń miedzi 

Przeprowadzona powyżej analiza danych zawartych w dokumentacji kilkudziesięciu za
wałów może być punktem wyjścia do wyznaczenia kierunku prac, zmierzających do budowy 
systemu oceny ryzyka. Może też posłużyć do wstępnego określenia typów obserwacji doło
wych, które mogą zostać wprowadzone do tego systemu jako źródło informacji pozwalające na 
kwantyfikację ryzyka (np. w skali : wysokie, średnie, niskie, brak). 

Struktura i liczebność danych obserwacyjnych dostępnych na tym etapie prac nie pozwala 
jednak na wyciągnięcie ilościowych wniosków odnośnie konstrukcji algorytmu, umożliwiają
cego przypisanie właściwych wag poszczególnym czynnikom (zjawiskom) opisującym zagro
żenie. 

Jak zaznaczono w rozdziale 2., podstawą systemu szacowania ryzyka wystąpienia zawału 
skał jest empiryczne ustalenie progowych (krytycznych) wartości mierzonych parametrów 
i obserwowanych zjawisk, a następnie nadanie im odpowiednich wag. Wartość tych wag za
leżna jest od stopnia wpływu danego parametru na ostateczne zagrożenie . Zbudowany dla 
danego obszaru algorytm decyzyjny, uwzględniający ważony udział poszczególnych parame
trów w powstawaniu zagrożenia wyliczał będzie wielkość tego zagrożenia w umownych 
stopniach alarmowych. 

W procesie oceny ryzyka zawałów dane uzyskiwane za pomocą metod kontrolno-pomia
rowych powinny być uzupełniane informacjami odnośnie budowy litologicznej danego rejonu, 
parametrów geotechnicznych skał, klasy stropu wyrobisk oraz rodzaju stosowanej obudowy 
i jej stanu. 

Ze względu na pewien stopień automatyzacji proponowanego systemu oceny ryzyka niez
będnym jest, aby poszczególne wyniki pomiarów i obserwacji przedstawiane były w sposób 
opisowy z przypisaniem do konkretnych kategorii jakościowych, np. niski, średni, wysoki lub 
dobry, średni, zły ewentualnie: tak, nie. 
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Podobnie jak w przypadku systemu oceny ryzyka wdrożonego w kopalni Thoresby, opisa
nego w rozdziale 2., podstawowym elementem dokumentującym rozpoznanie stanu wyrobisk 
danego obszaru kopalni miedzi powinna być karta kontrolna, zawierająca jednoznaczne odnie
sienia do poszczególnych parametrów pomiarowych i obserwacyjnych z możliwością przypi
sania im wartości zgodnej z empirycznie zbudowaną skalą. Dla zachowania ciągłości analizy 
wyniki inspekcji wyrobisk każdorazowo powinny być wprowadzane do bazy danych i razem 
z wynikami pomiarów przetwarzane. Na podstawie tych danych i na bazie empirycznie zbu
dowanego i zweryfikowanego dla danego rejonu algorytmu można dopiero podejmować próby 
szacowania ryzyka wystąpienia zawałów. 

5. Wnioski 

Przedstawione w artykule rozważania dotyczą analizy możliwości budowy systemu oceny 
ryzyka wystąpienia zawałów w polskich kopalniach rud miedzi. Punktem odniesienia dla tych 
rozważań były prace prowadzone nad opracowaniem i wdrożeniem podobnego systemu 
w stosującej odbudowę kotwową kopalni węgla kamiennego Thoresby w Wielkiej Brytanii. 
Doświadczenia uzyskane prz-y realizacji tego przedsięwzięcia pozwoliły na sformułowanie 
zasad postępowania, w dużej mierze uniwersalnych, na których bazuje proces budowy systemu 
oceny ryzyka, niezależnie od miejscajego stosowania. Proces ten obejmuje następujące etapy: 
l. Analiza historycznych wyników rutynowych pomiarów i obserwacji w wyrobiskach 

rozpatrywanego obszaru. Na jej podstawie można określić, które z obserwowanych zjawisk 
i mierzonych parametrów mają w danym obszarze największy wpływ na zagrożenie zawa
łowe. 

2. Identyfikacja zmiennych czynników, występujących w danym obszarze, które poprzez 
wspólne oddziaływanie zwiększają ryzyko zniszczenia kotew. Jako wynik sumowania 
(w dwumianowanej skali: O - czynnik nie występuje, l - czynnik występuje) poszczegól
nych reakcji otrzymuje się wartość potencjalnego współczynnika ryzyka. 

3. Kwantyfikacja zmierzonych wartości deformacji stropu oraz zaobserwowanego ruchu 
poziomego warstw stropu z użyciem prostej skali: mała, średnia, duża. Z połączenia tych 
wielkości otrzymuje się całkowity wskaźnik ryzyka. 

4. Ocena poziomu ryzyka i określenie odpowiedniej dla lokalnych warunków obudowy, 
z zaznaczeniem, czy zainstalowanajuż obudowa dodatkowa spełnia swoją funkcję. 
Przeprowadzona w rozdziale 4. analiza materiału dokumentującego kilkadziesiąt przypad

ków zawałów w kopalniach KGHM "Polska Miedź" S.A., tylko częściowo spełnia wymagania 
określone w przytoczonych powyżej zasadach. Dotyczy to analizy występowania zjawisk po
przedzających zawał i określenia ich związku przyczynowo-skutkowego z samym zawałem. 
Okazało się mianowicie, że w ponad 80% przypadków zawał był z pewnym wyprzedzeniem 
sygnalizowany przez zjawiska będące wynikiem procesów zachodzących w górotworze, 
które doprowadziły w ostateczności do zerwania obudowy kotwowej zniszczenia wyrobiska. 
Należy jednocześnie zaznaczyć, że w tych monitorowanych przypadkach jeszcze przed zawa
łem zarządzono wyłączenie zagrożonych wyrobisk z ruchu maszyn i ludzi. 

W rozważanej sytuacji charakter i liczebność dostępnego do analizy materiału nie dały 
możliwości przeprowadzenia pełnego rozpoznania czynników wpływających na stopień zagro
żenia zawałami ani, co za tym idzie, jego kwantyfikację. Niemniej jednak przeprowadzone 
rozpoznanie odnośnie możliwości akwizycji danych obserwacyjnych i pomiarowych w warun
kach kopalń rud miedzi pozwala sądzić, że uzyskanie informacji i ich późniejsze opracowanie 

286 



School o f Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziernnej 2004 

pod kątem budowy systemu oceny ryzyka wystąpienia zawałów jest z technicznego punktu 
widzenia możliwe. 
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Prospect of constructing a fali of analytical roof risk assessment system in 
copper mines 

Abstract 

The paper presents basie principles for constructing a system of assessment of fali of 
ground risk in Polish copper mines. Findings of several dozen analyses of actual falis of 
ground, conducted with objective to establish the possibility of developing a risk assessment 
system whose input data would come solely from routine underground measurements and ob
servations, are presented. The wark refers to a similar risk assessment system which is in use in 
a UK coal mine. Rockbełting is broadly utilized in that particular mine, and implementation of 
a risk assessment system became essenciał there due to severe in their consequences incidents 
of support failures, leading to closures of workings and production stoppages. After a system of 
meticulous data acquisition and site-specific processing procedures has been developed and put 
into practice, the number of fali of roof incidents and accidents feli dramaticaliy, which in tum 
helped to maintai n appropriate cyclicity and continuity o f production. 
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Badania zróżnicowania ryzyka wypadkowego na przykładzie wybranej 
kopalni węgla kamiennego 

Słowa kluczowe 

ocena ryzyka zawodowego -zarządzanie bezpieczeństwem pracy - wypadki przy pracy 

Streszczenie 

Opracowanie podejmuje aktualną obecnie problematykę dotyczącą zapewnienia bezpiecz
nych i higienicznych warun.!(ów pracy, która wynika m. in. z wymagań polskiego i europej
skiego ustawodawstwa z zakresu ochrony pracy. Artykuł ten przedstawia główne założenia 
wielowymiarowej metody oceny ryzyka zawodowego, opracowanej w ramach realizacji pracy 
doktorskiej pod kierunkiem profesora S. Krzemienia w Zakładzie Ergonomii i Zarządzania 
Bezpieczeństwem na Politechnice Śląskiej. Idea metody polega na zastosowaniu do oceny 
warunków pracy w kopalni trzech rodzajów metod badawczych opartych na: wyznaczaniu 
wskaźników charakteryzujących strukturę, natężenie i dynamikę wypadków, wykorzystaniu 
grupowej oceny ekspertów do pozyskiwania i przetwarzania wiedzy od specjalistów oraz po
równaniu ocenianych obiektów za pomocą zmiennej syntetycznej. 

l. Analiza literaturowa podjętego problemu badawczego 

W literaturze obejmującej problematykę oceny ryzyka zawodowego spotyka się dwa alter
natywne podejścia do określania (szacowania) wielkości ryzyka: analizy ilościowe i analizy 
jakościowe. Niektórzy autorzy proponują ilościowe określanie ryzyka, głównie w oparciu 
o statystykę wypadków przy pracy, np. [Niczyporuk 1997, Hebda 2000, Hansel i in. 2001, Par
chański 2002] . Inni autorzy preferują ocenę jakościową ryzyka, głównie w oparciu o subiek
tywną opinię ekspertów, np. [ Studenski 1996, Pawławka 1997, S obala i Rosmus 1997] Krze
mień i Krause 2000a i 2000b]. Podobnie, zdania specjalistów zagranicznych są podzielone 
w tej kwestii, np. [Booth, Kinney i Wiruth 1976, Fahlen 1996, Sleziak 1998]. 

Ponadto występują w naszych krajowych warunkach obiektywne trudności w rzetelnej 
analizie wypadków przy pracy, wynikające m.in. z następujących przesłanek: 
- niepełne rejestrowanie w statystyce wypadków lekkich - analiza wypadkowości w polskich 

przedsiębiorstwach wykazuje zachwiane proporcji ilości wypadków o znamionach ciężkich 
i lekkich, które wynikają z trójkąta wypadkowości wg Heinricha lub Birda, np. [Hansen 
1983]; 
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- ograniczone wykazywanie w statystyce wypadków zaistniałych w firmach usługowych -
statystyki na poziomie kopalni, zgrupowania kopalń czy całego górnictwa rzadko uwzględ
niają wypadki zaistniałe w firmach obcych, np. [Zacharzewski iRydlewski 1996]; 

- znaczne różnice wyników statystyki niepoprawionej i poprawionej wypadkowości - statys
tyki wypadków niepoprawione są publikowane m.in. w ramach sprawozdań rocznych przez 
GUS i raportów miesięcznych przez COIG; statystyki wypadków poprawione (faktyczny 
okres niezdolności do pracy) praktycznie nie istnieją w stosunku do wypadkowości cięż
kiej, np. [Parchański 2002]; 

- przenoszenie niektórych wypadków lekkich na wypadki w drodze do- lub z pracy - świad
czenia z tytułu wypadków w drodze do- lub z pracy były do I stycznia 2003r. identyczne 
jak dla wypadków przy pracy, ale wypadki te nie były na ogół ujawniane w statystyce wy
padkowej przedsiębiorstwa, np. [Hansen I 983]; 

- istotne różnice wyników statystyki wypadkowej publikowanej przez różne instytucje -
porównanie statystyki wypadkowości w kopalniach węgla kamiennego, publikowanej 
w materiałach COIG i WUG, wykazuje pewne rozbieżności, np. [Roszczynialski i in. I 999]. 

2. Przyjęta koncepcja realizacji badań ryzyka 

Na podstawie przeprowadzonej analizy literaturowej w zakresie oceny ryzyka zawodowego 
można sformułować następujący wniosek dotyczący badań nad zróżnicowaniem ryzyka wy
padkowego w kopalni: 
Dla rzetelnego i wszechstronnego określenia charakteru i wielkości ryzyka wypadkowego 

w kopalni niezbędne jest przeprowadzenie dwóch podstawowych etapów decyzyjnych: 
- analiza retrospektywna - odniesienie wszechstronnej analizy jakościowej i ilościowej 

wypadków w analizowanej kopalni do poszczególnych oddziałów oraz wyrobisk; 
- prognozowanie ryzyka - wyznaczanie wielkości i charakteru ryzyka w poszczególnych 

obiektach podziemnych kopalni, czyli przeprowadzenie oceny ryzyka w analizowanych 
wyrobiskach i stanowiskach pracy oraz pogłębienie tej oceny dla wytypowanych czynności 
roboczych. 
W wyniku przeprowadzonych w Zakładzie Ergonomii i Zarządzania Bezpieczeństwem ba

dań i analiz, m.in. prace [Krzemień i in. I 997 i I 999, Krause I 999, Krause 2000a i 2000b, 
Krzemień i Krause 2000a i 2000b] zaproponowano koncepcję realizacji badań zróżnicowania 
ryzyka wypadkowego w kopalni obejmującą trzy etapy podejmowania decyzji: 
- statystyczna analiza ryzyka wypadkowego w kopalni, dla której wyróżniono trzy poziomy 

oceny: kopalnia, oddziały i wyrobiska; 
- badania ankietowe ryzyka wypadkowego w kopalni, dla których wyróżniono trzy poziomy 

oceny: wyrobiska, stanowiska pracy i czynności robocze; 
- agregacja ocen ryzyka obiektów podziemnych w kopalni, dla której wyróżniono trzy po

ziomy agregacji ocen: oddziały, wyrobiska i stanowiska pracy. 

3. Podstawowe założenia przeprowadzonych badań i analiz 

Przydatność zaproponowanego modelu badawczego ryzyka wypadkowego w kopalni zo
stała zweryfikowana na początku 2002r. w jednej z kopalń węgla kamiennego w trzech wyty-
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powanych oddziałach wydobywczych. Analizę statystyczną wypadków przy pracy przeprowa
dzono za lata 1997-2001 (1253 wypadki) dla całej kopalni oraz za lata 1999-2001 (227 wy
padków) w odniesieniu do oddziałów wydobywczych i wyrobisk. W badaniach ankietowych 
ryzyka uczestniczyło w sumie 73 osoby, które wypełniły łącznie 151 kart oceny ryzyka zawo
dowego. 

3.1. Statystyczna analiza wypadków 

Pierwszym etapem badań nad zróżnicowaniem ryzyka wypadkowego w kopalni była ana
liza ryzyka dokonana z wykorzystaniem wybranych wskaźników wypadkowości . 

Retrospektywną analizę ryzyka wypadkowego w górnictwie przedstawiono w wielu publi
kacjach, m.in. [Zacharzewski i Rydlewski 1996, Niczyporuk 1997, Hebda 2000, Hansel i in. 
200 I, Parchański 2002]. Wykorzystanie wybranych wskaźników struktury, natężenia i dyna
miki wypadków dla potrzeb oceny ryzyka wypadkowego na poziomie kopalni, oddziałów 
i wyrobisk jest oryginalną propozycją autora, przedstawioną w pracach [Krause 2000a i 2002] . 

Przeprowadzona została statystyczna analiza wypadków przy pracy w kopalni, która objęła 
trzy charakterystyczne poziomy decyzyjne: 
- analiza ryzyka dia caiej kopalni obejmująca analizę wypadkowości bezwzględnej, rodza

jowej i wskaźnikowej, mająca na celu określenie struktury, natężenia i dynamiki wypadków 
oraz wyodrębnienie oddziałów, miejsc powstania, kwalifikacji zawodowych i rodzaju zda
rzeń niebezpiecznych, które miały największy wpływ na poziom ryzyka; 

- analiza ryzyka dla wytypowanych oddziałów mająca na celu pogłębienie analizy 
wskaźnikowej wypadków w odniesieniu do oddziałów wydobywczych, z uwzględnieniem 
wskaźników częstości, wskaźnika ciężkości i wskaźnika uogólnionych strat; 

- analiza ryzyka dla wytypowanych wyrobisk mająca na celu pogłębienie analizy wskaźni
kowej wypadków w odniesieniu do wyrobisk ścianowych i przyścianowych oraz chodni
ków poziomych i pochyłych poza przodkiem w oddziałach wydobywczych. 
Dla dokonania oceny ryzyka wypadkowego na stanowiskach pracy w kopalni wybrano do 

analizy w pierwszej kolejności oddziały wydobywcze (G-1, G-2 i G-3), jako kluczowe ele
menty produkcyjne i organizacyjne każdej analizowanej kopalni węgla kamiennego. Taki wy
bór obiektów analizy potwierdza dodatkowo charakterystyka statystyki wypadkowości w ko
palni za lata 1997-2001 według kryterium oddziałów. 

W trzech analizowanych oddziałach wydobywczych występuje jednocześnie pięć czynnych 
ścian, z czego 3 to ściany podsadzkowe, a 2 ściany zawałowe. Ze względu na charakterystykę 
zagrożeń naturalnych, stosowane systemy eksploatacji i odległość przestrzenną obiektów pod
ziemnych, uzasadniony jest dla celów badań dodatkowy podział oddziału G-2 na dwa osobno 
analizowane oddziały G-2 zach. i G-2 wsch. (dawny G-4). 

W analizowanej kopalni ponad 49% wszystkich wypadków występuje w oddziałach wydo
bywczych, a udział procentowy poszczególnych oddziałów wynosił: oddział G-1 - 15,6%, od
dział G-2 zach.- 10,8%, oddział G-2 wsch.- 12,8%, oddział G-3- 10,0%. 

3.2. Badania ankietowe ryzyka 

Drugim etapem analizy zróżnicowania ryzyka wypadkowego w kopalni były badania an
kietowe ryzyka dokonane z wykorzystaniem procedury grupowej opinii ekspertów. 
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Metodę grupowego sondażu opinii ekspertów w górnictwie przedstawiono w wielu publi
kacjach, m.in. [Krzemień 1991 i 1992, Kozdrój i Przybyła 1986, Kowalik 1996, Korban 200 l]. 
Wykorzystanie techniki badań ankietowych dla potrzeb oceny ryzyka wypadkowego w kopalni 
jest oryginalną propozycją autora, przedstawioną w pracach [Krause 2000b i 2002]. 

Zaproponowana została struktura badań ankietowych ryzyka wypadkowego w kopalni, 
która obejmuje trzy charakterystyczne szczeble decyzyjne: 
- analiza ryzyka na poziomie wyrobisk mająca na celu wyodrębnienie tych wyrobisk 

górniczych, które można na podstawie badań zaliczyć do kategorii podwyższonego ryzyka: 
wyrobisk niebezpiecznych, szczególnie niebezpiecznych i krytycznych; 

- analiza ryzyka na poziomie stanowisk pracy mająca na celu wyodrębnienie tych stano
wisk pracy, które można na podstawie badań zaliczyć do kategorii podwyższonego ryzyka: 
stanowisk niebezpiecznych, szczególnie niebezpiecznych i krytycznych; 
ryzyka na poziomie czynności roboczych mająca na celu wyodrębnienie tych czynności 
roboczych wykonywanych na stanowiskach pracy, które można na podstawie badań zali
czyć do kategorii podwyższonego ryzyka: czynności niebezpiecznych, szczególnie niebez
piecznych i krytycznych. 
W pierwszym etapie badań ankietowych opracowano wykaz wyrobisk i rodzajów zdarzeń 

niebezpiecznych podlegających analizie w poszczególnych oddziałach wydobywczych, a na
stępnie przyjęto wzór karty oceny ryzyka, kryteria oceny ryzyka i interpretację wskaźnika 
ryzyka (tab.3.1). 

Do oceny ryzyka na poziomie wyrobisk zaproponowano zmodyfikowaną metodę Score 
Risk, w której ryzyko charakteryzująnastępujące wskaźniki cząstkowe: 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń (P): 
- bardzo prawdopodobne (0,5) -ranga prawdopodobieństwa l O, 
- całkiem możliwe (0,1)- ranga prawdopodobieństwa 6, 
- mało prawdopodobne ale możliwe (0,01)- ranga prawdopodobieństwa 3, 
- tylko sporadycznie możliwe (0,001)- ranga prawdopodobieństwa l, 
- możliwe do pomyślenia (0,0001)- ranga prawdopodobieństwa 0,5, 
- praktycznie niemożliwe (0,00001)- ranga prawdopodobieństwa 0,2, 
- tylko teoretycznie możliwe (0,00000 l) -ranga prawdopodobieństwa O, l. 
Ekspozycja na zagrożenia (E): 
- stała (cały czas pracy) -ranga ekspozycji l O, 
- częsta (prawie codziennie)- ranga ekspozycji 6, 
- sporadyczna (raz na tydzień)- ranga ekspozycji 3, 
- oka'Jjonalna (raz na miesiąc)- ranga ekspozycji 2, 
- minimalna (kilka razy rocznie)- ranga ekspozycji l, 
- znikoma (raz do roku)- ranga ekspozycji 0,5. 
Potencjalne skutki wystąpienia zagrożeń (S): 
- poważna katastrofa (wiele ofiar śmiertelnych,)- ranga skutków 100, 
- katastrofa (kilka ofiar śmiertelnych) -ranga skutków 40, 
- bardzo duże (ofiara śmiertelna)- ranga skutków 15, 
- duże (ciężkie uszkodzenie ciała)- ranga skutków 7, 
- średnie (absencja)- ranga skutków 3, 
- małe (udzielenie pierwszej pomocy) -ranga skutków l. 
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Wielkość ryzyka dla poszczególnych zdarzeń niebezpiecznych w wyrobisku określa się 
przez wyznaczenie wskaźników ryzyka ze wzoru 3 .l: 

l n 
WR =- · Ł(Pi ·Ei ·Si ) (3 .1) 

n i=l 

gdzie: 
P;- prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia według i-tego eksperta, 
E;- ekspozycja na zagrożenie według i-tego eksperta, 
S;- potencjalne skutki wystąpienia zagrożenia według i-tego eksperta, 
n -liczba oceniających ekspertów. 

Wskaźnik 

ITIY_ka 

poniżej 1,5 

od 1,5 do 48 

od 49 do 270 

od 271 do 
1440 

powyżej 1440 

Tablica 3.1 . Interpretacja wskaźnika ryzyka wyrobiska 
Table 3 l The interpretation of risk index o f mine working 

Kategoria Strefa 
ryzyka ryzyka 

minimalne 

akceptowalne 

istotne 

niepożądane 

nieakceptowalne 

bezpieczna 

prawie bez· 
pieczna 

niebezpieczna 

szczególnie 
niebezpieczna 

krytyczna 

Zalecenia decyzyjne 

Nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań korek
cyjnych, poza okresową kontrolą. Aktualizacja oceny co 6 
miesięcy. 

Należy podejmować okresowe działania profilaktyczno
zabezpieczające oraz przeprowadzać ciągłą kontrolę. Aktuali
zacja oceny co 3 miesiące . 

Należy podjąć działania profilaktyczne i dążyć do zreduko
wania ryzyka do poziomu akceptowalnego. Kontrola powinna 
być wzmożona i wnikliwa. Aktualizacja oceny co 2 miesiące. 
Należy na bieżąco powiadamiać zatrudnionych, a także 
zmniejszyć liczbę pracowników do niezbędnego minimum. 
W tej sytuacji praca nie powinna zostać rozpoczęta. 
W przypadku konieczności wykonywania prac należy dążyć 
niezwłocznie do zredukowania ryzyka. Konieczna jest ciągła 
kontrola przebiegu zmian niebezpiecznych zjawisk, ścisły 

nadzór wykonywania pracy, a w uzasadnionych przypadkach 
preferowany nadzór ratowniczy. Aktualizacja oceny co l 
miesiąc. 

Należy niezwłocznie wycofać załogę z miejsc zagrożonych. 
Praca nie może być kontynuowana lub wykonywana w trybie 
akcji ratowniczej, dopóki ryzyko nie zostanie odpowiednio 
zredukowane. Aktualizacja oceny każdorazowo przed podję
ciem pracy. 

W drugim etapie badań ankietowych opracowano wykaz stanowisk pracy i rodzajów zda
rzeń niebezpiecznych podlegających analizie w oddziałach wydobywczych, a następnie przy
j ęto wzór karty oceny ryzyka oraz kryteria oceny ryzyka i interpretację wskaźnika ryzyka, 
identyczne jak dla wyrobisk, według metody Score Risk. 

W ostatnim etapie badań ankietowych dokonano analizy ryzyka na poziomie czynności ro
boczych wykonywanych na stanowiskach pracy. Najpierw opracowano wykaz czynnośc i robo
czych podlegających analizie na poszczególnych stanowiskach pracy, a następnie przyjęto 
wzór karty oceny ryzyka, kryteria oceny ryzyka i interpretację wskaźnika ryzyka (tab.3.2). 

Do oceny ryzyka na poziomie czynności roboczych wykonywanych na stanowiskach pracy 
proponuje się zastosowanie metody Politechniki Śląskiej, w której ryzyko charakteryzują na
stępujące wskaźniki cząstkowe: 

Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń (P): 
- duże- zdarza się kilka razy w miesiącu, ranga prawdopodobieństwa 4; 
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- znaczące- zdarza się kilka razy w roku, ranga prawdopodobieństwa 3; 
- niewielkie -zdarza się raz na kilka lat, ranga prawdopodobieństwa 2; 
- minimalne - teoretycznie możliwe, ranga prawdopodobieństwa l. 
Potencjalne skutki wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń (S): 
- krytyczne - wypadek śmiertelny (wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w miejscu 

wypadku lub w okresie 6 miesięcy od chwili wypadku) lub wypadek zbiorowy (wypadek, 
któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej 2 osoby), ranga skutków 4; 

- poważne - wypadek ciężki (wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie 
ciała, np.: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia lub inne uszkodzenie ciała lub 
rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna 
lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, trwała, całkowita lub znaczna niezdol
ność do pracy w zawodzie, albo trwałe zeszpecenie lub zniekształcenie ciała), ranga skut
ków3; 

- nieznaczne - wypadek lekki (wypadek, który w ostateczności nie powoduje ciężkiego 
i trwałego uszkodzenia ciała lub innych skutków wymienionych w definicji wypadku cięż
kiego), ranga skutków 2; 

- zaniedbywalne - mikrourazy zawodowe (drobne okaleczenia urazowe nie powodujące 
zwolnień z pracy, a wymagające najczęściej tylko założenia opatrunku), ranga skutków l. 
Czas trwania czynności roboczej (T) jest to średni czas wykonywania określonej czynno

ści roboczej w ciągu zmiany roboczej, podany w minutach. Dla 8-godzinego czasu pracy 
przyjąć sumę czasów trwania czynności na stanowisku pracy w ciągu zmiany roboczej równą 
się 480 minut. 

Częstość wykonywania czynności roboczej (N) jest to średnia ilość wykonywania okre
ślonej czynności roboczej w ciągu tygodnia, którą wyznacza się z prostej zależności: 

- l raz w tygodniu - l; 
- 2 razy w tygodniu - 2; 
- 3 razy w tygodniu- 3; 
- 4 razy w tygodniu - 4; 
- 5 razy w tygodniu- 5. 

Wielkość ryzyka dla czynności roboczych określa się przez wyznaczenie dwóch rodzajów 
wskaźników ryzyka ze wzorów 3.2 i 3.3: 
- wskaźnik ryzyka czynności WRcz: 

(3.2) 

- wskaźnik czasu trwania czynności WTcz: 
l n 

WTcz =-· Ł(Ti ·Ni) (3.3) 
n i=l 

gdzie: 
P;- prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń według i-tego eksperta, 
S;- potencjalne skutki wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń według i-tego eksperta, 
T;- czas trwania czynności roboczej według i-tego eksperta, 
N;- częstość wykonywania czynności roboczej według i-tego eksperta, 
n - liczba oceniających ekspertów. 
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Tablica 3.2. Interpretacja wskaźnika ryzyka czynności roboczej 

a e e mterpretatwn o n s m ex o wor mg act T b! 3 2 Th . . f . k . d f k" 
"'skaźnik Kategoria Kategoria 

Zalecenia decyzyjne 
ryzyka ryzyka czynności 

od 1,00 do 
Nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań korek-

2,00 
minimalne bezpieczna cyjnych, poza okresową kontrolą. Aktualizacja oceny co 6 

mies ięcy. 

od 2,01 do prawie bez-
Należy podejmować okresowe działania profilaktyczno-

akceptowalne zabezpieczające oraz przeprowadzać systematyczną kontrolę. 
3,00 pieczna 

Aktualizacja oceny co 3 miesiące. 

od 3,01 do 
Należy podjąć działania profilaktyczne i dążyć do zreduko-

6,00 
istotne niebezpieczna wania ryzyka do poziomu akceptowalnego. Kontrola powinna 

być wzmożona i wnikliwa. Aktualizacja oceny co 2 miesiące. 
Praca nie powinna zostać rozpoczęta, a w przypadku koniecz-

od 6,01 do szczególnie 
n ości wykonywania pracy należy dążyć niezwłocznie do 

9,00 
niepożądane 

niebezpieczna 
zredukowania ryzyka. Konieczny jest ścisły nadzór wykony-
wania pracy. W uzasadnionych przypadkach preferowany 
nadzór ratowniczy. Aktualizacja oceny co l miesiąc. 
Praca nie może być kontynuowana lub wykonywana w trybie 

od 9,01 do 
nieakceptowalne krytyczna 

akcji ratowniczej, dopóki ryzyko nie zostanie odpowiednio 
16,00 zredukowane. Aktualizacja oceny każdorazowo przed podję-

ciem pracv. 

3.3. Agregacja ocen ryzyka 

Trzecim etapem analizy zrozmcowania ryzyka wypadkowego w kopalni była agregacja 
ocen ryzyka dokonana w wykorzystaniem wybranych metod taksonomicznych. 

Dla dokonania syntetycznej oceny ryzyka w celu analizy porównawczej cech (rodzajów ry
zyka) i obiektów (oddziałów, wyrobisk, stanowisk pracy) oraz wyboru obiektów zaliczonych 
do strefY podwyższonego ryzyka można zastosować procedury diagnostyczne, które pozwalają 
na wyznaczenie miary syntetycznej . 

Miary syntetyczne zastępują liczny zbiór cech, opisujący badany obiekt, w jedną zmienną 
zagregowaną , czyli zmienną syntetyczną. Takie podejście stwarza możliwości oceny obiektów 
l a pomocą jednej wielkości i pozwala na uporządkowanie analizowanych obiektów pod 
względem wielkości ryzyka. 

W praktyce stosuje się najczęściej odległość Euklidesa lub inne mierniki odległości, np. 
[Kozdrój i Przybyła 1986, Korban 2001] oraz wybrane metody konstrukcji miar syntetycznych, 
..vśród których coraz częściej znajduje zastosowanie zmienna syntetyczna Strahla, np. [Zeliaś 
in. 1988, Krause 2002]. 
Przykładowo jako składnik zagregowanej oceny ryzyka wypadkowego na poziomie od

jziałów wydobywczych proponuje się wskaźnik zagrożeń naturalnych. Wskaźnik ten charakte
·yzuje oddziały ze względu na zaliczenie pokładów lub ich części do odpowiednich kategorii 

stopni zagrożeń naturalnych. Wskaźnik zagrożeń naturalnych można wyznaczyć za pomocą 
~miennej syntetycznej Strahla według wzoru 3.4: 

l m 
WzNi =- · l:Xij' (3.4) 

m j=1 

~dzie: 
WZN -wskaźnik zagrożeń naturalnych, 
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X;j -unormowana wartość zmiennej xii dla i-tego oddziału i j-tego rodzaju zagrożenia 
naturalnego, wynikająca z zaliczenia pokładów lub ich części zlokalizowanych w 
oddziale w oddziale do określonych kategorii i stopni zagrożeń naturalnych, 

m - liczba analizowanych zagrożeń naturalnych. 
Proponuje się następujący algorytm rangawania zagrożeń naturalnych: 

- zagrożenie metanowe: l - brak zagrożenia (pokład niemetanowy), 2 - I kategoria zagroże
nia, 3 - II kategoria zagrożenia, 4 - III kategoria zagrożenia, 5 - IV kategoria zagrożenia; 

- zagrożenie wybuchem pyłu węglowego: l - brak zagrożenia (pokład bezpieczny), 2 - klasa 
A zagrożenia, 3 - klasa B zagrożenia; 
zagrożenie samozapaleniem się węgla: l - brak zagrożenia (pokład nieskłonny do 
samozapalenia), 2 - I grupa skłonności, 3 - II grupa skłonności, 4 - III grupa skłonności, 5 -
IV grupa skłonności, 6 - V grupa skłonności; 

- zagrożenie wodne: l - brak zagrożenia, 2 - I stopień zagrożenia, 3 - II stopień zagrożenia, 4 
- III stopień zagrożenia; 

- zagrożenie tąpaniami: l - brak zagrożenia (pokład nieskłonny do tąpań), 2 - I stopień zagro-
żenia, 3 - II stopień zagrożenia, 4 - III stopień zagrożenia. 
Na podstawie informacji dotyczących charakterystyki zagrożeń naturalnych w poszczegól

nych oddziałach vvydobywcZ';ch dokonano normowania cech oddziałów zgodnie z powyższym 
algorytmem, a wyniki przeprowadzonych badań przedstawiono w tablicy 3.3 . 

W celu unormowania cech dokonano przekształcenia ilorazowego, które w przypadku cech 
zaliczonych do zbioru desymulant (D) dokonuje się według wzoru 3 .5: 

(3.5) 

gdzie: 
Xij 
min(xij} 

-wartość j-tej cechy i-tego obiektu, 
- minimalna wartość j-tej cechy i-tego obiektu. 

Końcowy ranking analizowanych oddziałów wydobywczych dokonany ze względu na 
wartość wskaźnika zagrożeń naturalnych przedstawiono w tab. 3.4. 

Tablica 3.3. Wyniki normowania cech oddziałów ze względu na zagrożenia naturalne 
Table 3.3 . The results of standardization of attributes of sections with regard to natura! hazards 

Rodzai analizowanego za rożenia 
L. p. Nazwa oddziału 

metanowe 
wybuchem pyłu samozapaleniem 

wodne tąpaniami 
wet!lowel!o się węf![a 

l. G-1 4 3 6 2 2 
2. G-2 zach. 3 3 l 2 2 
3. G-2 wsch. 4 3 l 2 2 
4. G-3 5 3 3 2 2 

Tablica 3.4. Ranking oddziałów wydobywczych ze względu na wskaźnik zagrożeń naturalnych 
Table 3.4. The rating of mining districts with re gar d to index o f natura! hazards 

L. p. Nazwa oddziału Wskaźnik zagrożeń naturalnych Ranking oddziałów 
l. G-1 0,783 IV 
2. G-2 zach. 1,000 l 
3. G-2 wsch. 0,959 II 
4. G-3 0,787 III 
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4. Wnioski końcowe 

l. Aktualne wymagania prawne oraz ekonomiczny i społeczny wymiar warunków pracy 
wymusza na pracodawcach m.in. obowiązek oceny ryzyka zawodowego i informowania 
pracowników kopalń o ryzyku zawodowym, co wymaga jednak nowego podejścia do pro
blematyki analizy stanu bezpieczeństwa pracy w kopalni. 

2. Przeprowadzenie rzetelnej i wszechstronnej oceny ryzyka zawodowego jest podstawą przy
gotowania informacji niezbędnych do podejmowania skutecznych i racjonalnych działań 
profilaktycznych, co stanowi warunek konieczny zapewnienia odpowiedniego poziomu 
ochrony życia i zdrowia górników w miejscu pracy. 

3. Zastosowana metoda oceny ryzyka wypadkowego umożliwia pogłębienie analizy 
statystycznej wypadków przy pracy w odniesieniu do miejsc wykonywania pracy oraz ge
nerowanie bogatych informacji o ryzyku zawodowym, których źródłem są sami pracownicy 
przez wykorzystanie ich wiedzy, doświadczenia i intuicji zawodowej. 

4. Zaproponowane procedury badań ankietowych ryzyka, a zwłaszcza procedura oceny ry
zyka czynności roboczych stwarza pracownikom możliwość bezpośredniego i aktywnego 
uczestnictwa w ocenie ryzyka zawodowego, co daje załogom górniczym poczucie współ
odpowiedzialności za poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy i jest praktycznym przykła
dem partycypacji pracowniczej w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w kopalni. 

5. Zaproponowane procedury oceny ryzyka wypadkowego umożliwiają osobom kierownictwa 
i dozoru ruchu wykorzystanie na niespotykaną dotąd skalę w problematyce bezpieczeństwa 
pracy w kopalni zbioru informacji opartych na statystycznych danych o wypadkach przy 
pracy oraz uzyskanych metodą grupowego sondażu opinii ekspertów. 

6. Wartości wskaźników oceny ryzyka wypadkowego dają możliwość tworzenia analiz staty
stycznych o charakterze rankingowym, które obejmują zestawienia porównawcze oddzia
łów wydobywczych, wyrobisk, stanowisk pracy i czynności roboczych. 
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The studies of diversification of accident risk for example selected hard 
coal mine 

Abstract 

The elaboration presents current problems related to improvement of safe and hygienic 
worki n g conditions, as a result o f Polish and European legislation in the area labaur protection. 
This article presents main foundations of multidimensional method of occupational risk as
sessment, elaborated within the limits of doctor's thesis under direction professer S. Krzemień 
in Institute of Ergonomics and Safety Management in Technical University of Silesia. 
Method's idea depends application for assessment of working conditions in a mine three kinds 
of research methods based on: determination of indexes characterizing structure, intensity and 
dynarnic of accidents, utilization of group survey of experts' opinion, and comparing of evalu
ated objects by means of synthetic variable. 

Recenzent: dr inż. Andrzej Hebda 
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Zróżnicowana składka na ubezpieczenie wypadkowe stymulatorem 
poprawy bezpieczeństwa pracy 

Słowa kluczowe 

ustawa o ubezpieczeniu społecznym - ocena ryzyka zawodowego - zarządzanie 
bezpieczeństwem pracy - wypadki przy pracy 

Streszczenie 

Opracowanie podejmuje aktualną obecnie problematykę dotyczącą ekonomicznej analizy 
stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, która wynika w Polsce głównie z wejścia w życie 
z dniem l stycznia 2003 r. Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych. Artykuł ten przedstawia na przykładzie kopalni węgla kamiennego 
skutki ekonomiczne wprowadzenia zróżnicowanej składki na ZUS. 

l. Wstęp 

Mechanizmy gospodarki wolnorynkowej w Polsce coraz bardziej wymuszają na przedsię
biorstwach efektywność ekonomiczną, a co za tym idzie konieczność przeprowadzania eko
nomicznej analizy zysków i strat ponoszonych w wyniku działalności produkcyjnej. Jednym 
z elementów tej analizy jest analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie oraz 
związane z nią straty materialne, a także utracone i nieosiągnięte korzyści ponoszone w wyni
ku: wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, absencji i chorób zawodo
wych. Każde nowe zdarzenie, wypadek czy choroba zawodowa generuje, bowiem określone 
koszty, które ponoszą zarówno sami poszkodowani, przedsiębiorstwa jak i całe społeczeństwo. 

Koszty ponoszone przez poszkodowanych to głównie koszty wynikające z faktu, iż otrzy
mane świadczenia i odszkodowania nie pokrywają wszystkich strat związanych z niezdolnoś
cią tych osób do pracy oraz nabytym uszczerbkiem zdrowia w wyniku zaistniałego wypadku 
lub stwierdzonej choroby zawodowej . 

Koszty społeczne to koszty, które pośrednio ponosi każdy obywatel, są one związane przede 
wszystkim z leczeniem i rehabilitacją osób poszkodowanych oraz świadczeniami wypłacanymi 
przez instytucje ubezpieczeniowe (w tym ZUS). Do kosztów tych zalicza się również pomoc 
materialną wypłacaną przez związki zawodowe i organizacje społeczne, oraz koszty funkcjo
nowania organów państwowej inspekcji pracy i innych jednostek sprawujących nadzór nad 
warunkami pracy [Rzepecki 1997]. 

Koszty ponoszone przez zakład pracy z tytułu wypadków i chorób zawodowych można po
dzielić na koszty bezpośrednie i pośrednie . Koszty bezpośrednie uwzględniają wszelkiego ro-
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dzaju składki na ubezpieczenia: społeczne, pracownicze, od odpowiedzialności cywilnej i inne. 
Koszty pośrednie są to wszystkie straty, zwiększające koszty własne przedsiębiorstwa, do 
których należy zaliczyć m.in.: 
- jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, 
- świadczenia wyrównawcze, 
- zasiłek chorobowy, 
- jednorazowe odprawy z tytułu przejścia na rentę inwalidzką, 
- koszty związane z absencją poszkodowanego, 
- koszty przestojów i opóźnienia produkcji, 
- koszty dochodzenia powypadkowego. 

W rezultacie szacuje się, że bezpośrednie obciążenie przedsiębiorstwa z tytułu wypadków 
przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, absencji i chorób zawodowych w zależności 
od branży gospodarczej stanowić może od 15-35 % kosztów ogólnych. Mimo tych faktów 
większość pracodawców nie czuje potrzeby poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny 
pracy ponad to, co jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawne uznając tym samym, iż 
inwestycje w poprawę warunków pracy nie przynoszą wyrniemych korzyści. 

Czy zatem nowe uregulowania prawne zawarte w tzw. "ustawie wypadkowej" z 30 paź
dziernika 2002 r. mogą coś zmienić w tej materii? 

Prezentowany artykuł jest próbą odpowiedzenia na to pytanie, a analiza kosztów, jakie 
w związku z zaistniałymi wypadkami i stwierdzonymi chorobami zawodowymi ponosi KWK 
"Szczygłowice" jeszcze bardziej przybliża to zagadnienie. 

2. Próby zróżnicowania składki na ubezpieczenie społeczne w Polsce 

Niektóre zakłady pracy, w tym również kopalnie już w latach 1990-1998 oprócz kosztów 
związanych bezpośrednio ze świadczeniami na rzecz pracowników, którzy ulegli wypadkom 
w pracy lub drodze do/z pracy, albo u których stwierdzono chorobę zawodową, obciążane były 
dodatkowymi kosztami wynikającymi ze zróżnicowania składki na ubezpieczenie społeczne 
zależnej od stanu bezpieczeństwa pracy w zakładzie. W roku 1990 dodatkową składką na 
ubezpieczenie społeczne w związku z pogorszeniem warunków bezpieczeństwa pracy ukarano 
jedną z kopalń węgla kamiennego, w roku 1997 liczba ukaranych kopalń wzrosła do 12 (ta
blica 2.1) . 

Organami uprawnionymi do podniesienia wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, jak 
i ewentualnego jej wstrzymania byli okręgowi inspektorzy PIP oraz Wojewódzkie Inspektoraty 
Sanitarne. Początkowo wysokość tej składki wynosiła 5%, a od 1992 r. 7% podstawy wymiaru 
składki na ubezpieczenie społeczne. Podstawą wniosku o wymierzenie dodatkowej składki 
było stwierdzenie przez inspektora faktu pogorszenia warunków pracy w przedsiębiorstwie, 
przejawiające się wzrostem, co najmniej jednego z czterech czynników określonych rozporzą
dzeniem: 
- liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem, 

- łącznej liczby poszkodowanych w śmiertelnych i ciężkich wypadkach przy pracy, 
- liczby przypadków chorób zawodowych, 
- liczby pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia. 
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Tablica 2.1 . Zakłady pracy w Polsce, którym ustalono dodatkową składkę na ubezpieczenie społeczne 
w latach 1990-1997 

Tab1e 2.1. The works in Poland, which have been established additional contribution for social 
msurance m years 1990 1997 -

Wyszczególnienie Lata 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Liczba zakładów pracy 5 3 4 7 6 17 22 69 
Liczba kopalń l l l 2 2 4 6 12 

Zrodło: dane ZUS (mepubhkowane) 

Pod koniec 1996 r. wprowadzono następną zmianę przepisu o podwyższaniu składki na 
ubezpieczenie społeczne ZUS i stosowane poprzednio czynniki określające pogorszenie wa
runków pracy zastąpiono kategorią ryzyka. W zależności od relacji pomiędzy kategorią ryzyka 
(kzx), ustaloną dla zakładu pracy za ostatni rok kalendarzowy, a bazową kategorią ryzyka (kzb), 
ustaloną dla tego zakładu jako średnia arytmetyczna kategorii ryzyka (kz,) z dwóch poprzed
nich lat. Zróżnicowano także wysokość dodatkowej składki na ubezpieczenie społeczne, którą 
określono w granicach od l do 7% [Rzepecki 1999]. 

Wprowadzone rozwiązania niewiele jednak zmieniły w zakresie poprawy warunków bez
pieczeństwa i higieny pracy w polskich przedsiębiorstwach, ponieważ obowiązujące przepisy 
umożliwiały tylko karanie zakładów pracy podwyższoną składką natomiast nie posiadały sty
mulatorów sprzyjających poprawie warunków pracy. Niemożliwe było także porównanie po
ziomu warunków pracy chociażby między zakładami z tej samej grupy działalności gospodar
czej. 

Wprowadzana w 1998 roku reforma ubezpieczeń społecznych po raz kolejny zmieniła 
obowiązujące uregulowania w zakresie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Zgod
nie z Ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nastąpił po
dział obowiązującego ubezpieczenia społecznego na cztery podstawowe grupy ubezpieczeń 
składowych, tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz ubezpieczenie z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych zwane też ubezpieczeniem wypadkowym [Dz. U. 
1998, nr 137, poz. 887]. Na każde z wymienionych ubezpieczeń przewidziane zostały odrębne 
składki, które powinien wnosić zarówno pracownik, jak i pracodawca (tablica 2.2) . 

Tablica 2.2. Wysokość składek ubezpieczenia społecznego w 2002 r. [poradnik ZUS] 
T bl 2 2 Th h' h f 'b . ~ . l . . 2002 a e .. e 1g1 ness o contn utwns or soc1a msurance m year 

Źródło 
Tytuł ubezpieczenia 

finansowania 
Ubezpieczenie Ubezpieczenie Ubezpieczenie Ubezpieczenie 

emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe 
Pracodawca 9,76% 6,50% - 1,62% 
Pracownik 9,76% 6,50% 2,45% -

Og_ółem: 19,52% 13,00% 2,45% 1,62% 

Zgodnie z założeniami cytowanej ustawy stopa procentowa składek na ubezpieczenie wy
Jadkowe dla poszczególnych płatników powinna wynosić od 0,40% do 8,12% podstawy wy
n iaru składek (art. 15 ust. 2, art. 22 ust. l pkt. 4), a jej zróżnicowanie powinno być uzależnione 
Jd poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń w przedsiębiorstwie . 

Ostatecznie ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, która weszła w życie z dniem 
l stycznia 1999 r. nie rozwiązała problemu różnicowania stopy procentowej składek na ubez-
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pieczenie wypadkowe. Ustalenie, bowiem jednakowej składki w wysokości 1,62% podstawy 
wymiaru dla wszystkich płatników nie mogło sprzyjać poprawie warunków bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakładach . 

3. Nowa składka na ubezpieczenie wypadkowe 

Z dniem l stycznia 2003 roku w związku z regulacjami zawartymi w [Dz. U. nr 199, poz. 
1673; Dz. U. nr 200, poz. 1692 z późn. zm.; Dz. U. nr 203, poz. 1720] weszły w życie nowe 
przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia wypadkowego. Stopa procentowa składki na 
ubezpieczenie wypadkowe została zróżnicowana w zależności od kategorii ryzyka dla danej 
grupy działalności PKD, bądź przedsiębiorstwa i określona na podstawie wskaźników częstości: 
l) poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem (W1); 

2) poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich (W2); 

3) stwierdzonych chorób zawodowych (W3); 

4) zatrudnionych w warunkach zagrożenia (W4). 

Wysokość tej składki waha się aktualnie w granicach od 0,97% do 3,86% podstawy wymiaru 
(dotychczasowa skladka jak już wspomniano Vvynosiła 1,62%) [Poradnik ZUS]. Dla jednych 
przedsiębiorstw tj. kopalnie jest to, zatem ponad 100% wzrost obciążenia z tytułu obowiązko
wej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla innych np. restauracji i hoteli obniżka, z której 
zaoszczędzone środki można przeznaczyć np. na inwestycje. 

Zróżnicowanie składki na ubezpieczenie wypadkowe nie zamyka się jednak w sztywnych 
ramach i może ulęgać zmianie. W początkowym okresie, tj . od l stycznia 2003 r. do 31 marca 
2006 r. stopa procentowa składki różnicowana jest i będzie wyłącznie na poziomie grup dzia
łalności PKD, czyli o wysokości składki dla danego przedsiębiorstwa decydować będzie rodzaj 
prowadzonej przez niego działalności ujętej w rejestrze REGON. 

Przykładowe branże gospodarki i procentową wysokość składki na ubezpieczenie wypad
kowe od stycznia 2003 roku do kwietnia 2004 przedstawia tablica 3.1. 

Tablica 3.1. Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe wg grup działalności PKD 
wg [Dz. U. nr 200, poz. 1692] 

Table 3.1. The highness of eontribulion for accident insurance according to gro up o f activities PKD 

Lp. GRUPY DZIAŁALNOŚCI Kod Kategorie Stopy procentowe 
PKD* ryzyka składki(%) 

l 2 3 4 5 
l. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo A 8 2,26 

2. 
Górnictwo i kopalnictwo surowców 

CA 14 3,86 
energetycznych 

3. Produkcja drewna i wyrobów z drewna DD 12 3,33 
4. Produkcja metali i wvrobów z metali DJ 9 2,53 
5. Budownictwo F 8 2,26 
6. Hotele i restauracje H 3 0,97 
7. Transport, gospodarka magazynowa i łączność I 5 1,47 
8. Pośrednictwo finansowe J 3 0,97 
9. Edukacja M 6 1,73 
lO. Ochrona zdrowia i opieka społeczna N 5 1,47 

o o 00 o o * Kod PKD- określony w przeprsach w sprawie PolskreJ KlasyfikaCJI Dzrałalnoscr (PKD). 
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W kolejnym etapie, tj. od l kwietnia 2006 r. wysokość składki ubezpieczeniowej określana 
ma być również oddzielnie dla każdego przedsiębiorstwa poprzez wyznaczenie indywidualne
go wskaźnika korygującego, zależnego od liczby osób poszkodowanych w związku z wyko
nywaną pracą i zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Wskaźnik korygujący ma powodować 
obniżenie lub podwyższenie w danym roku składki ubezpieczeniowej dla konkretnego zakładu 
pracy w stosunku do wielkości składki ustalonej dla branży, do której dany zakład przynależy. 
Wielkość wskaźnika korygującego w okresie od l kwietnia 2006 r. do 31 marca 2009 r. ma 
mieścić się w zakresie od 0,8 do 1,2 a od l kwietnia 2009 r. jego rozpiętość ma wzrosnąć jesz
cze bardziej i wahać się w przedziale miedzy 0,5 a 1,5. 

Co to oznacza w praktyce? Tylko to, że zakład pracy w którym nastąpiło pogorszenie wa
runków pracy, o co najmniej 3 kategorie w stosunku od kategorii ryzyka ustalonej dla jego 
grupy działalności zapłaci o 20 % wyższą składkę po l kwietnia 2006 roku i o 50% wyższą 
składkę po l kwietnia 2009 roku. W przypadku poprawy warunków pracy jego składka ubez
pieczeniowa może się zmniejszyć również o podane wartości. W tym miejscu warto wspom
nieć, że o wysokości składki, jaką zapłaci płatnik na ubezpieczenie wypadkowe w 2006 roku 
wpływ będzie miała statystyka wypadkowajuż za lata 2003, 2004 i 2005. 

3.1. Czynniki decydujące o wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

Szczegółowe zasady różnicowania składek na ubezpieczenie wypadkowe określone zostały 
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 
różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków [Dz. U. nr 
200, poz. 1692]. W myśl tego rozporządzenia stopę procentową składki na ubezpieczenie wy
padkowe: 
- dla wybranej grupy działalności określa się poprzez wyznaczenie średniej arytmetycznej 

cząstkowych kategorii ryzyka dla tej grupy wg wzoru: 

(3.1) 

- dla zakładu określa się poprzez wyznaczenie średniej ważonej cząstkowych kategorii ryzy
ka dla tego zakładu wg wzoru: 

gdzie: 
Knx - kategoria ryzyka dla danej grupy działalności; 
Kzx - kategoria ryzyka dla danego płatnika składek; 

(3 .2) 

K1 - kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi poszkodowanych w wypadkach przy 
pracy ogółem (W1); 

K2 - kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi poszkodowanych w wypadkach przy 
pracy śmiertelnych i ciężkich (W2); 

K3 - kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi zatrudnionych w warunkach zagroże
nia (W3); 

~-kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi chorób zawodowych (W4). 
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Średnie arytmetyczne wskaźników częstości W~> W2, W3, W4 dla wybranej grupy działal
nośc i obliczane są za trzy ostatnie lata kalendarzowe w oparciu o dane Głównego Urzędu Sta
tystycznego. Przy czym wskaźniki W h i W2 obliczane są odrębnie za pełny rok kalendarzowy 
w przeliczeniu na 1000 pracujących, a wskaźniki W3, i W4 w przeliczeniu na 1000 zatrudnio
nych. 

Średnie ważone wskaźników częstości W~> W2, W3, dla indywidualnego płatnika obliczane 
są również za trzy ostatnie lata kalendarzowe jednak w oparciu o dane statystyczne z zakładu 
pracy i w przeliczeniu na 1000 ubezpieczonych. 

Cząstkowe kategorie ryzyka dla wyznaczonych wskaźników częstości, ustala się według 
zasad podanych w tablicy 3.2, a stopę procentową składki ubezpieczeniowej dla obliczonej na 
podstawie wzorów (3.1 lub 3.2) kategorii ryzyka wg tablicy 3.3. 

Tablica 3.2. Przedziały wartości wskaźników częstości stanowiące podstawę do ustalania kategorii ryzyka 
l Table 3.2. The oartition o f va ues of frequency indexes determining basefor establish o f risk category 

Wskaźniki częstości (średnia z trzech lat kalendarzowych) na 1.000 osób 
Kategoria voszkodowanvch w wvvadkach vrzv vracv zatrudnionych poszkodowanych 

ryzyka 
ogółem 

w tym: śmiertelnych w warunkach wskutek chorób 
i ciężkich zagrożenia zawodowych 

30. 44,3 - i więcej 1,087- i więcej 991 - i więcej 8,31 - i więcej 
29. 42,7- 44,2 1,047 - 1,086 956-990 8,01 - 8,30 
28. 41,1 - 42,6 1,007- 1,046 921- 955 7,71 - 8,00 
27. 39,5- 41,0 0,967- 1,006 886- 920 7,41 - 7,70 
26. 37,9-39,4 0,927 - 0,966 851 - 885 7,11-7,40 
25. 36,3- 37,8 0,887 - 0,926 816- 850 6,81-7,10 
24. 34,7-36,2 0,847- 0,886 78 1 - 815 6,51 - 6,80 
23. 33,1 - 34,6 0,807 - 0,846 746-780 6,21 - 6,50 
22. 31,5- 33,0 0,767- 0,806 711-745 5,91 - 6,20 
21. 29,9-31,4 0,727- 0,766 676- 710 5,61 - 5,90 
20. 28,3- 29,8 0,687- 0,726 641 - 675 5,31-5,60 
19. 26,7-28,2 0,647 - 0,686 606-640 5,01 - 5,30 
18. 25,1- 26,6 0,607 - 0,646 571-605 4,7 1- 5,00 
17. 23,5-25,0 0,567 - 0,606 536-570 4,41-4,70 
16. 21,9- 23,4 0,527 - 0,566 501- 535 4,11-4,40 
15. 20,3- 21,8 0,487 - 0,526 466-500 3,81-4,10 
14. 18,7- 20,2 0,447- 0,486 431-465 3,51-3,80 
13 . 17,1 - 18,6 0,407 - 0,446 396-430 3,21-3,50 
12. 15,5- 17,0 0,367 - 0,406 361- 395 2,91 - 3,20 
11. 13,9- 15,4 0,327 - 0,366 326-360 2,61- 2,90 
10. 12,3- 13,8 0,287 - 0,326 291- 325 2,31-2,60 
9. 10,7- 12,2 0,247- 0,286 256-290 2,01 - 2,30 
8. 9,1- 10,6 0,207 - 0,246 221 - 255 1,71 - 2,00 
7. 7,5- 9,0 O, 167 - 0,206 186- 220 1,41- 1,70 
6. 5,9- 7,4 0,127-0,166 151- 185 1,11 -1,40 
5. 4,3- 5,8 0,087- O, 126 116-150 0,81- 1,10 
4. 2,7- 4,2 0,047 - 0,086 81-115 0,51 - 0,80 
3. 1,4- 2,6 0,024- 0,046 41- 80 0,26-0,50 
2. O, l - 1,3 0,001 - 0,023 l -40 0,01 - 0,25 
l. 0,0-0,0 0,000 - 0,000 0-0 0,00- 0,00" 
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Ostateczną stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla indywidualnego 
płatnika ustala się jako iloczyn stopy procentowej składki określonej dla grupy działalności, do 
której został zakwalifikowany płatnik, oraz indywidualnego wskaźnika korygującego wyno
szącego: 

l) 0,8 - jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o co najmniej 3 kate
gorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności; 

2) 0,9 - jeże l i kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 2 kategorie od kate
gorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności; 

3) 1,1- jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składekjest wyższa o 2 kategorie odka
tegorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności; 

4) 1,2- jeże l i kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składekjest wyższa, o co najmniej 3 ka
tegorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności; 

5) l ,O - w pozostałych przypadkach. 

Tablica 3.3. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe w zależności od kategorii ryzyka 
h f f 'b . ~ 'd . d' . k Table 3.3. T e rate o interest o contn ut10n or acc1 ent msurance accor mg to ns category 

Kategoria Stopy procentowe Kategoria Stopy procentowe Kategoria Stopy procentowe 
ryzyka składki(%) ryzyka składki(%) ryzyka składki(%) 

l 0,40 11 3,06 21 5,73 
2 0,67 12 3,33 22 5,99 
3 0,93 13 3,60 23 6,26 
4 1,20 14 3,86 24 6,52 
5 1,47 15 4,13 25 6,79 
6 1,73 16 4,39 26 7,06 
7 2,00 17 4,66 27 7,32 
8 2,26 18 4,93 28 7,59 
9 2,53 19 5,19 29 7,86 
10 2,80 20 5,46 30 8, 12 

4. Przykład praktyczny korzyści i strat wynikających z wprowadzenia zróżnicowanej 
składki na ubezpieczenie wypadkowe 

Według aktualnie obowiązującego sposobu różnicowania składki na ubezpieczenie wypad
kowe, w którym o wysokości składki decyduje przynależność do określonej grupy działalności 
według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) największy wzrost obciążenia z tytułu wpro
wadzonych zmian poniosły kopalnie i zakłady górnicze. 

Dlaczego tak się stało? Odpowiadając lapidarnie można byłoby powiedzieć, iż przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest niski poziom bezpieczeństwa w zakładach górniczych i specyfika 
warunków pracy wynikająca w głównej mierze z trudnych warunków naturalnych polskiego 
górnictwa i występujących w nim zagrożeń. To jednak tylko część prawdy, która mylnie skła
nia do wniosku, że tak musi być i w górnictwie w związku z tym nie da się niczego więcej 
zrobić na rzecz poprawy warunków pracy. Raporty urzędów górniczych i inspekcji powypad
kowych podają jednak inne fakty, z których wynika, że ponad 90 % badanych wypadków 
i zdarzeń spowodowanych było z winy lub zaniedbań człowieka. 

Nie zmienia to jednak faktu, że wypadkowość i zachorowalność w górnictwie na tle innych 
branż jest kilku, a nawet kilkukrotnie wyższa. Z logicznego punktu widzenia składka ubezpie
czeniowa kopalń w stosunku do innych firm i przedsiębiorstw musi być, więc równie wysoka, 
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aby zrównoważyć wielkość wypłacanych świadczeń pracownikom kopalń przez ZUS i inne 
zakłady ubezpieczeniowe. 

Czy tak musi być zawsze? Oczywiście nie, choć dużo w tym względzie zależy od samych 
przedsiębiorców i pracowników służb BHP, którzy sprawują bezpośredni nadzór nad bezpie
czeństwem i warunkami pracy w każdym zakładzie. Ci ostatni powinni nadto w perspektywie 
indywidualnego określania wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe przyjrzeć się 

bliżej mechanizmom, które decydują o jej wielkości oraz kosztom, jakie z tytułu jej podwyż
szenia ponosi zakład pracy. 

Ile można zyskać lub stracić w związku ze zróżnicowaną składką na ubezpieczenie wypad
kowe? 

Odpowiedź na to pytanie spróbuję przedstawić na podstawie danych statystycznych z KWK 
"Szczygłowice" . Przeprowadzona w tej kopalni ocena stanu bezpieczeństwa pracy w oparciu 
o analizę wypadkowości i zachorowalności bezwzględnej za lata 1998-2002 wykazała, iż 
w analizowanym okresie w KWK "Szczygłowice" miały miejsce 352 wypadki, w tym 344 
lekkie, 6 ciężkich i 2 śmiertelne. Chorobę zawodową stwierdzono u 113 górników, a w warun
kach zagrożenia pracowało 13.360 osób spośród 20.029 pracowników zatrudnionych w tym 
okresie w kopalni (tablica 4.1). Poniesione koszty przez KWK "Szczygłowice" w związku 
z zaistniałymi wypadkami i chorobami zawodowymi to 13.562.134 zł (tablica 4.2). 

Tablica 4.1. Liczba pracowników KWK "Szczygłowice", którzy w latach 1998-2002 ulegli wypadkom 
przy pracy, chorobom zawodowym, pracowali w warunkach zagrożenia 

Table 4.1 . The numbers o f workers KWK "Szczygłowice", which in years 1998-2002 injured accidents at 
k . l d. k. d. . f h d wor , occupatwna Jseases, wor m eon ttiOn o azar 

Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba 

Rok 
Liczba Liczba pracowników wypadków wypadków zatrudnionych poszkodowanych 

pracowników ubezpieczonych 
dołowych 

przy pracy ciężkich w warunkach w skutek chorób 
1 

ogółem i śmiertelnych zagrożenia zawodowych 
l 2 3 4 5 6 7 8 

1998 4342 4342 3189 122 l 2615 37 
1999 3861 3861 2928 75 3 2599 16 
2000 3921 3921 2929 45 l 2563 18 
2001 4026 4026 2975 52 3 2666 26 
2002 3879 3879 2879 61 o 2917 16 
Suma 20029 19029 14900 352 8 13360 113 

W oparciu o przedstawione wyniki teoretyczna wysokość składki ubezpieczeniowej, jaką 
zmuszona byłaby zapłacić kopalnia "Szczygłowice" w 2003 r. gdyby już dziś obowiązywały 
wszystkie przepisy tzw. "ustawy wypadkowej" z 30 października 2002 r., tj. dotyczące m. in. 
ustalenia składki dla indywidualnego płatnika wyniosłaby 4,63% podstawy wymiaru i byłaby 
wyższa o 20 % niż składka ustalona dla całej branży [materiały KWK "Szczygłowice"]. O ta
kim stanie rzeczy zadecydowałby zwłaszcza wysoki współczynnik osób pracujących w warun
kach zagrożenia, któremu przyznano aż 22 kategorie ryzyka, co przedstawia tablica 4.3. 
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Tablica 4.2. Zestawienie kosztów poniesionych przez KWK "Szczygłowice" z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych w latach 1998-2002 

Table 4 .2. The comparison costs expensing by KWK "Szczygłowice", which causing accidents at work 

Rok 

l 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

Razem 

an d . l d 1998 2002 occupatwna 1seases m years -
Wypadki przy pracy Choroby zawodowe 

Koszt Całkowity Koszt Całkowity 
Liczba 

jednego koszt 
Udział Liczba 

jednego koszt 
Udział 

wypadków 
wypadku wypadków 

% chorób 
choroby chorób 

% 

z 3 4 : 5 6 ' 7 8 9 
122 19.794 2.414.868 91,68 37 5.923 219.1 51 8,32 
75 36.517 2.738.775 91,70 16 15.500 248 .000 8,30 
45 55.039 2.476.755 92,35 18 11.402 205.236 7,65 
52 55.293 2 .875.236 94,87 26 5.874 155.324 5,13 
61 34.569 2.108.709 94,61 16 7.505 120.080 5,39 

352 12614343 113 947791 

Tablica 4.3. Teoretyczna wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe 
dla KWK "Szczygłowice" w 2003 r. 

Table 4.3 . The theoretical highness of contribution for accident insurance 
or zczyg, ow1ce m year ~ KWK "S ł 2003 

Wskaźnik dla KWK Średnie 
"Szczygłowice" 

wskaźniki 
Cząstkowe Kategorie ryzyka dla Indywidualny 

w poszczególnych latach za lata 
kategorie wskaźnik 

Wskaźnik 
Lata kalendarzowe 000-2002 ryzyka KWK 

Górnictwa 
korygujący 

2000 2001 2002 "Szczygłowice" 

W1 11,5 12,9 15,7 13,37 KI 10 
W2 0,255 0,745 0,00 0,333 K2 11 17 14 1,2 

W3 747 739 742 743 K3 22 

Całkowity 

koszt 
wypadków 

i chorób 
[zł] 

2.634.019 
2.986.775 
2.681.991 
3.030.560 
2.228.789 
13.562.134 

Ostateczna 
stopa 

procentowa 
składki dla 

kopalni 

4,63 

Reasumując można stwierdzić, iż koszty jakie KWK "Szczygłowice" musi ponieść w 2003 
r. w związku zaistniałymi w niej wypadkami i chorobami zawodowymi oraz nowymi zasadami 
różn icowania składki na ubezpieczenie wypadkowe to kwota: 
- ok. 2,5 mln zł z tytułu jednorazowych odszkodowań i świadczeń związanych z usuwaniem 

skutków i następstw wypadków i chorób zawodowych wśród pracowników kopalni, 
- ponad 3 mln zł z tytułu obowiązującej zróżnicowanej składki na ubezpieczenie wypadkowe 

(tablica 4.4) . 
- dodatkowego ponad l, l mln. zł gdyby już dziś obowiązywały zasady ustalania zróżnicowa-

nej składki dla indywidualnego płatnika. 
Lącznie ok. 6,6 mln. zł. Czy to jest dużo? Myślę, że na to pytanie powinien odpowiedzieć 
sobie sam każdy z przedsiębiorców. Gdyby jednak KWK "Szczygłowice" 1/3 tej kwoty przez
naczyła na poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy to w przyszłości wskaźnik zachorowal
ności i wypadkowości uległby obniżeniu o kolejne kilka procent, a wysokość składki ubezpie
czeniowej zamiast rosnąć mogłaby spaść nawet o połowę. 
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Tablica 4.4. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych 
przez KWK "Szczygłowice" 

4 Th h h f .b . D . l . b Table 4 .. e igł ness o contn utwns or socta msurance expensmg JY KWK "Szczygłowice" 
Rok 2002 Rok 2003 

Rodzaj Stopa Podstawa Wysokość Stopa Podstawa Wysokość 
ubezpieczenia procentowa wymiaru odprowadzonej procentowa wymiaru odprowadzonej 

składki składki składki składki składki * składki 

l 2 3 4 5 6 7 
Emerytalne 9,76 154.899.922,04 15 .118.232,39 9,76 154.899.922,04 15.118.232,39 
Rentowe 6,5 154.899.922,04 l 0.068.494,93 6,5 154.899.922,04 l 0.068.494,93 
Wypadkowe 1,62 142.963.545,17 2.316.009,43 3,86 142.963.545,17 5.518.392,84 
Fundusz pracy 2,45 156.198.804,64 3.826.870,71 2,45 156.198.804,64 3.826.870,71 
Fundusz 
gwarantowanych 0,08 156.198.804,64 124.959,04 0,15 156.198.804,64 234.298,21 
świadczeń pracowni . 
Razem 31.454.566,51 34 766.289 09 
Wzrost 3.311 .722,58 
* Założenie teoretyczne, w ktorym podstawa wymiaru składki w 2003 pozostaJe w KWK "Szczygłowice" na 
niezmienionym poziomie (w praktyce podstawa wymiaru składki w kopalni od stycznia do października 2003 r. jest 
wyższa od podstawy analogicznych miesięcy 2002 r.). 

5. Wnioski 

Wprowadzone z początkiem roku różnicowanie wysokości składek na ubezpieczenie zdro
wotne już dziś przynosi konkretne korzyści, ponieważ zakłady pracy należące do grupy dzia
łalności o niskim wskaźniku wypadkowości płacą znacznie niższe składki na ubezpieczenie 
społeczne niż inne zakłady w tym kopalnie, co jest sprawiedliwe chociażby z moralnego 
punktu widzenia. 

Zróżnicowanie wysokości składek powinno wpływać stymulująco na dalszą działalność 
prewencyjną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i przynosić korzyści zarówno przed
siębiorstwom jak i gospodarce narodowej . Polepszenie warunków pracy w zakładzie w stosun
ku do przeciętnych w danej działalności to obniżenie, bowiem kosztów produkcji i konkretny 
zysk dla przedsiębiorcy, a dla gospodarki ograniczenie wypłacanych świadczeń z tytułu rent 
inwalidzkich i rodzinnych. 

Zróżnicowana składka na ubezpieczenie wypadkowe jako ekonomiczny stymulator popra
wy warunków pracy powoduje, że już dziś większość przedsiębiorców powinna postrzegać 
profilaktykę wypadkową oraz inwestycje w bezpieczeństwo i zdrowie pracowników nie jako 
zło konieczne, ale jako inwestycję, która może przynieść określone korzyści finansowe. 
Trzeba, więc, aby pracodawcy znali nie tylko samą wysokość obowiązującej ich składki, ale 
mechanizmy jej ustalania tak by inwestując mądrze w bezpieczeństwo potrafili ją zaplanować . 

Ustalając wysokość składki nie należy również zapominać o tym, że inspektorzy Państwo
wej Inspekcji Pracy w przypadku rażącego naruszenia przepisów bhp w zakładzie mogą wys
tąpić do ZUS-u o podwyższenie składki ubezpieczeniowej nawet o l 00%. Z kolei sam ZUS 
może podnieść wysokość składki dla indywidualnego płatnika do !50 % w przypadku uzyska
nia nieprawdziwych danych powodujących zaniżenie stopy procentowej składki dla danego 
zakładu. 
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Diversified contribution for accident insurance of excitation of 
improvement of occupational safety 

Abstra et 

The elaboration presents current problems related to improvement of safe and hygienic 
working conditions, as a result of Polish and Buropean legislation, and economical analysis of 
occupational safety and health state. Particularly economic aspect of evaluation of occupational 
safety and health state meet w Foland with objective difficult, which involve often from lack of 
adequate awareness of undertaking decision in area of human protection into work environ
ment. Only diversified contribution for social insurance on ground accidents at work and occu
pational diseases causes increase of interest of financial dimension of working conditions. This 
łfticle presents for example of hard coal mine economic effects introduce of different contri
)ution for social insurance, which size characterize determine in Law of accident at wark four 
ndexes of occupational safety and health state. The indexes include number and kind of acci
jents at work, number occupational diseases and crossings of hygienic standards related to 
mmber workers. 

Recenzent: dr inż. Andrzej Hebda 
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Ocena wypadkowości w kopalniach węgla kamiennego 
w uwarunkowaniach postępującej koncentracji wydobycia 
w okresie restrukturyzacji 

Słowa kluczowe 

koncentracja wydobycia - bezpieczeństwo pracy - wypadkowość 

Streszczenie 

W referacie omówiono zagadnienie postępującej koncentracji wydobycia w latach 1993-
2002 w kopalniach węgla kamiennego. Koncentrację odniesiono do średniego dobowego wy
dobycia uzyskiwanego ze ściany, na podstawie czego dokonano klasyfikacji kopalń, 

uwzględniając coroczny postęp w uzyskiwanej koncentracji wydobycia. Na podstawie dokona
nego podziału przeprowadzono ocenę wypadkowości w kopalniach w oparciu o odnotowane 
wskaźniki wypadkowości . 

l. Wprowadzenie 

Jednym z głównych celów procesów restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego jest 
.tzyskanie rentowności kopalń. Cel ten realizowany jest min. poprzez coraz wyższą koncentra
;j ę wydobycia. Pojęcie "koncentracja wydobycia" jest pojęciem złożonym i wieloznacznym [3, 
ł]. Jeżeli przykładowo przez koncentrację wydobycia określimy średniodobowe wydobycie 
Jzyskiwane z jednej ściany w kopalni to z kolei pojęcie "wysoka koncentracja" -jej poziom, 
est liczbowego pojęciem względnym, zależnym od warunków górniczych zastosowanej tech-
10logii i wyposażenia maszynowego. W krajach zachodnich poziom średniodobowego wydo
Jycia ze ściany w kopalni jest znacznie wyższy aniżeli u nas w kraju. Z tego też względu, aby 
Jsiągnąć zbliżone standardy ekonomiczne, wdrażane są m.in. nowe maszyny i urządzenia oraz 
echnologie eksploatacji. 

W programach restrukturyzacji kopalń nie ma bezpośredniego odniesienia do bezpieczeń
:twa pracy. W założeniu programów, poprawa stanu bezpieczeństwa winna się realizować 

laprzez wdrażanie nowych bardziej probezpiecznych technologii wydobycia i wyposażenia 
echnicznego. Od czasu wdrożenia pierwszego programu restrukturyzacji kopalń mija l O lat, 
vobec czego można podjąć się próby oceny wpływu postępującej koncentracji wydobycia na 
.tan bezpieczeństwa w kopalniach węgla kamiennego. 

Biorąc pod uwagę wymienione przesłanki w dalszej części referatu przedstawiono ocenę 
tostępującej koncentracji, na podstawie średniego dobowego wydobycia ze ściany w okresie 
1d 1993 do 2002 roku, orazjej wpływ na poziom wypadkowości . 
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Nie jest to odniesienie do rekordowych wyników uzyskiwanych z pojedynczych przodków 
ścianowych w wybranych kopalniach, gdyż zwykle takie kompleksy wydobywcze pracują 
w optymalnych warunkach geologiczno-górniczych, lecz jest to analiza średnich rocznych 
wyników, uzyskanych ze statystycznej ściany w poszczególnych kopalniach [1], gdzie w wielu 
przypadkach występują skrajnie zróżnicowane warunki geologiczno-górnicze wybierania, co 
ma również wpływ na poziom wypadkowości. 

2. Postęp koncentracji wydobycia 

Uzyskanie wysokiej koncentracji wydobycia nie jest celem wyłączn ie okresu restrukturyza
cji, gdyż w historii rozwoju górnictwa, niezależnie od celu, czy to maksymalizacji wydobycia, 
czy minimalizacji kosztów wydobycia, zawsze dążono do zwiększenia wydajności z przodka 
wydobywczego a tym samym zwiększenia koncentracj i wydobycia. 

Dane średniego dobowego wydobycia węgla ze ściany, za ostatnie lO lat (restrukturyzacji), 
zamieszczone w tabeli l. Na podstawie tej tabeli można prześledzić, nie tylko, jak kształtowało 
się średnie dobowe wydobycie węgla ze ściany, ale i jak przebiegały procesy restrukturyzacji 
zakładów górniczych, i jak dążono do zwiększenia koncentracji wydobycia w ostatnim dziesię
cioleciu. 

W okresie restrukturyzacji kopalń w roku 1993, kiedy ogłoszono pierwszy program res
trukturyzacji, zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny było 68, a w roku 2002 
liczba ich zmniejszyła się do 41 (-39,71%). Równocześnie w okresie tym wydobycie roczne 
zmniejszyło się o 28,14 mln ton (-21,61 %) tj . ze 130,21 do 102,07 mln ton. 

Na tle zmniejszającej się liczby kopalń węgla kamiennego i zmniejszającego się wydobycia 
węgla, wzrasta średnie dobowe wydobycie z jednej ściany. W roku 1993 wynosiło ono l 082,0 
tony na dobę a w roku 2002już 2875,1, co stanowi przyrost o 165,72% przy spadku wydoby
cia w tym okresie o 26,84% (tab. 2.1 i rys. 2.1 ). Dynamika rocznego przyrostu średnio dobo
wego wydobycia z jednej ściany w okresie restrukturyzacji, tj. od 1993 roku, kształtuje 
się, z wyjątkiem roku 1998, i 2003 od l 0,35% do 18,84% (średnio rocznie + 11, 16%). Wyli
czenia wartości średniej wydobycia dobowego ze ściany [2] nie uwzględniają wyników uzys
kiwanych w ZGE "Sobieski-Jaworzno III" Sp. z o.o. od roku 2000, KWK "Bogdanka" S.A. od 
roku 1998 oraz "Budryk" S.A. w roku 2002. Z tego też względu rzeczywiste wartości w wy
mienionych latach będą wyższe z uwagi na wyniki uzyskiwane w wymienionych zakładach 
górniczych. 

Przy wymienionych trendach występuje zróżnicowanie średniego dobowego wydobycia 
uzyskiwanego ze ściany (w tym maksymalne i minimalne), w poszczególnych kopalniach. 
Maksymalne jest średnio 2,29-krotnie większe od wartości średniej (od l ,51 do 2,98-krotnie 
odpowiednio rok 2002 i 1995) a minimalne stanowi średnio 0,22 wartośc i średniej (od 0,13 do 
0,52 odpowiednio rok 1993 i 1997 oraz 2002). 
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Tablica 2.1. Średnie dobowe wydobycie ze ści an kopalń w latach 1993-2002 [2] 
a e verage auy output rom ongw s m vears l 93-2 T b! 2 l A d 'l f l all . 9 00 2 [2] 

Kopalnia l Zakład Górniczy Średnie dobowe wvdobvcie węgla ze ściany w roku, t/dl 
Rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

- -------- _Ąr;!:J~~~zj~--------- 891 ,5 764,0 108J,l 1341 ,7 1468,0 IQ?~cą 
----- A!!~'!l.!l.?j'! ?.P..· _z_~,~-- - ---------- - ------------------------ - --- 1375,8 !???,~ 

ZG "Brzeziny" Sp. z o.o. 1349,2 1881,7 2036,2 1976,5 

___ }/l}~a_'! ( j_uj~a_'! ~p, _z_ D_·!', ___ 754,4 928,5 922,8 1108,8 1328,9 1323,3 !qJ?,1 
ZG "Piekary" Sp. z o.o. 1477,0 1655,5 1991,5 1851,5 

Razbark 11 975.8 1205.1 834,0 1063,6 1190,2 1070,9 1237,0 --------- --- ---------------
______ ~_o_zp_a!~ -~E·. ~,!),'?·. _____ ___ _________ . _______ ____________ __ ____ _____ 1037,6 

ZG "Bytom II" Sp. z o. o. 1599,2 1438,9 1650,3 V23,2 

~~~~~~r~7~i~~ -~:~~;~;~.~~~~~ - 1-~~Q ?_ 1099 o 1267,0 1472,6 1462,5 1488,6 1616,7 
587,0 • 

-- --- -
ZG "Centrum" Sp. z o.o. 1378,3 1593,6 2044,5 1506,3 

____ X'?':"?!a.~c.~..y-~1-~~ic.~ ____ 111~84,4 1246,2 931,0 1151,1 1343,0 1489 o 
_F:~':"~~a!~c_ó_~_Ś_l~~~c_h_ ?p,_z_ '?·.oc ________________ _____ ______________ _ 111216,4 913,3 11 

ZG "Bytom I" Sp. z o. o. 1183,2 1311,7 941,2 -
Paryż 221,1 ]52,6 

___ }~'?~~e.~--J Bobrek- _1_--:Q~ .!J.}~~~,5- !~Y! ~~ 1236 3 1-~52 ,9 1.13'3.4 1774.0 
__ l\1it:t:h.'?':"i~t: __ M\e,c_h_~..y\c,e__ R50,8 861,7 997,4 ' ------
_ J;l~~!t:~:-~i_e!=!l.!J.~i_c_e_ ~p,~-~-~' ____________ ___ ____ ___ ___ ___ __ _____ ________ !??!,~ 

ZG "Bytom nr· Sp. z o.o. 1410,6 18K5.-+ 1702,1 1855,6 

Barbara-Chorzów 955,3 -

Pstrowski ll.zw.sM "Jrxbviga" ~- zo.a 597,9 644,7 - 800,9 764,5 561,0 1328,0 1306,011 . 

Jowisz 11 ZG"W~'Sp.zan 811 ,8 995.3 1046,5 1134,0 927,4 846,6 664,1 368,6 11 -
Grodziec 825.5 1152,8 1473.5 1218,0 1268,6 900,0 . 

Zabrze-Bielswwice l Bielswwice 1476,7 1697,8 1965 6 2228,9 2458,8 2372,1 227•) ,4 2673.1 2626 ,2 2425,9 

Ha1emba 1311 ,1 1522,2 2021,6 3135,9 3552,1 3512,9 2883,9 2833 3 2836.2 2839,0 

. !'!'?':"Y. ':'::i!t:~- Po1ska- Wirek _I_s_~~.:t- 868,4 983,7 
Polska 417,0 

1074,8 1499,9 1684,5 20J 6,8 2683.2 24H'U 359R,9 

Pokó' -~-~~~.?. --------~--- - Pokój 1190,4 1361,5 
Wawel 1103.4 

153(i,3 1453,0 1623 4 1752,6 1726,7 1884,7 2032,2 

Sienzianowie ZG " Rozalia" 565,4 882,4 698,0 703,9 929,8 991,2 702,8 

Bolesław Śmiały 1686,2 1673,9 172 1,6 2098,4 2115,5 1879 ,7 2074,0 1651,5 1856,6 245Y ,8 

Dębieńska 971,4 1528 7 1929,7 1902.1 1889,0 1780,8 1615,2 1245,6 -
Gliwice 349,9 594,4 597,6 666,7 698,9 559,9 863,9 . 

Knurów 1490 6 1664 8 1765 1 17'J1,2 2012,2 2021 6 2695.0 2645 l 251 3,8 2892,1 

Makoszowy 1107,0 142.!,7 2003,2 2254,6 2372,0 ~01)8 ,6 2J HI,1< 2790 6 2865,8 2898,3 

Sośnica 1338,6 1211.1 1896 3 2912,4 3596,1 3767,6 4058,2 3419 7 3823 3 4075,6 

Szczyglowice 1806 6 1915,5 2010,8 2269,8 212ó,O 2522,0 2963,4 ~78K.4 2940.6 3365,0 

K1eofas Katowice- -??.?"~- J_J_JJ_ 1038.4 
1020,5 1237,9 1420,0 1351,9 1320,2 1321,9 1993,8 -------------

Katowice Kleofas 1007 9 908,4 843,4 

Murcki 1455,1 1837,1 1968,4 2030,1 2499,6 2512,2 2500,4 2807,2 3870,3 4335,5 

Mysłowice 1011,2 1254,3 1339,0 139il9 1784,6 1389,1 1389,8 2003,6 1944,2 2153,7 

Wesoła 1615,0 1851,3 1780,0 1974,1 2205,8 2114,7 24tJ0 2 4077,9 3967,7 3826,3 
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Wieczorek 965,0 1081 ,5 1331 ,6 1485,6 1548,1 1487,0 
Wujek 992,4 1038,9 1194,5 1207,3 1278,9 1517,1 
Staszic 2226,2 20348 2620,2 2618,0 27021 2307,4 

Śląsk 1603,5 2045,2 1821,1 I873,4 22019 1870.2 
Kazimie rz- 1 uliusz 705,2 665,8 835,0 984,1 1200,2 1174,1 

-- ___ _ !'!~~~~--= !'1~~_? __ -- --- 1130.8 1454,7 1491 ,2 I106.0 I5 16,7 1524,3 

N!•vka-Modrle)óv; Sp 1 o o " !ikw 
Brzeszcze 1542,4 J57 I,6 2223,4 2260,8 2406,4 2234,6 
Czeczot! 2047,9 2939,6 2842,6 2125,8 2985,6 3024,6 
Janina 1975,1 1962,0 1855 4 2113,1 2420,7 2260.2 

Jaworznoil ZGE Sobieski- 980.9 I 338 ,3 1454,5 I638,1 2001 2 1640.9 
Siersza Jaworzno Ill Sp.z o.o. 1027.5 1035. 1 I268.6 1559,3 19723 ?.272,'2 

Piast 1795,4 2033,8 2386,6 2457,3 2627,2 2100,0 

Si1esia 1362,3 1517 6 1752.5 1690,2 1675,3 2310,6 
Ziemowit 1827,8 2231,5 2623,7 2890,2 2566,5 3204,9 
Rydułowy 1229.0 1290.4 1430,8 1575,1 1707,8 !9ól ,9 

Anna 1378,4 1607,9 1550.5 1737,9 2159.2 2'281 ,7 
Marcel 

Marce i 
1285.9 1361 8 !~~~t~ 1335,7 I:i70,3 . 

I Maja 831,4 1105,5 868,9 
1702.6 

Chwałowice 
Chwalowice 

_I_Q<'!~._;l_ 
1311,6 1552.3 1874,5 207'' .4 2094,8 

Rymer 721,0 

Jankowice 2272,1 3361,6 4176,6 3937,1 4750,9 4331,8 

Boi] ma 908,5 1317,5 1161,6 1758,7 2227.1 2230,4 

_ _ )_a~~rz~!Ji~ __ 
Jas-Mos -~3. 1_4;.,9 _ 1106,7 1408,3 1736,4 2045,3 2125,4 

Moszczenica 1121 ,5 

Marcinek l 158 l 1459,1 1988,0 2231,5 I818,0 1718,3 

Krupiński 1106,8 1295.8 1425.4 2597,2 26772 3015,6 

Pmówek 885 ,9 1021 ,0 1129 3 164R,9 21 33,7 2 I90, I 

Zofiówka 1429,4 1509.4 1803,6 1992.0 2645,2 2762,6 

Bogdanka S.A. 2181,2 3660,4 4387,9 4595,3 4644,8 

Jan Kanty S.A. 632,2 899,6 817,0 807,4 1013,7 1015,7 

Porqbka-Klimotriw S.A. 481,0 526,7 613,3 617,8 674,5 652,4 

Budryk S.A. 3618,9 3126,3 3140,0 3031,8 

ZWP Antracytu S.A. 408,7 412,0 401,2 266,2 262,1 

Saturn S.A. 410,8 480,0 480,6 -
Sosnowiec S.A. 275,9 264,1 328,4 302,4 246,5 -
Żory (ZMP) S.A. 747,8 937,2 674,3 735,1 -
Kop. Wałbrzyskie 145,3 230,6 249,4 304,9 -

NowaRuda 187,7 210,0 277,7 393,5 472,5 417,3 

OGÓŁEM 1082,0 1285,8 1470,2 1678,4 1888,9 1889,9 

Dynamika przyrostu,% 12,43 18,84 14,34 14,1 6 I2,54 0,05 

Liczba kopalń uzyskujących 
68 63 

wydobycie 
62 59 57 56 

Wydobycie roczne mln ton 130,21 132,66 135,26 136,23 137,13 112,14 
. . .. 

Uwaga: pola 1actemmone- kopal me grupy II o sredmeJ koncentraCJI wydobycta, 
liczby pogrubione- kopalnie grupy I o dużej koncentracji wydobycia, 
liczby pochylone- kopalnie grupy IIl o malej koncentracj i wydobycia 
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1631,3 1635,9 2005,8 2301.2 
1442,6 1626,8 1668,1 1744,2 

2238.0 2702,4 3447,2 2789,0 
1591,9 1612,5 2%33 2875_5 

1542,0 1485,2 1885,2 1711,3 
2459,6 -
2255,0 -
2540.2 2731.1 309 I, I 3206,0 
2745 9 3203,7 -
2679,8 2300. I 2929_8 2746 6 

623,7 
Brak danych 

2307,8 

3010,7 3443,1 3513,2 3440 8 

2133, I 2(155, I 2292.4 :'K/9,5 

3191 o 2804.ń 3269.2 4154,4 
3014,9 3178,5 2706,1 2862,6 

2540.5 2620,3 2699,0 '!754,7 

2067,4 231 1.8 3753,4 3714,9 

2531 .4 3138,4 3534,3 4197,4 

5239,3 4400 2 4293,1 3929,1 
2663,4 2408,0 2230,3 2226,ll 

2107.8 2044 .0 2242 2 2120,1 

-
32632 2881,0 3113.0 29 14,2 

2393 ,7 2430,3 2538.0 2467,3 

2755 ,3 2252 8 2079,0 2040.0 

Brakdanych 
859,2 804,4 -

-
3770,5 3700,2 4738,5 Brak d. 

-

591,7 1102,0 -
2209,5 2473,3 2729,4 2875,1 

I6,9 1 11,94 10,35 5,34 

52 48 42 41 

109,19 102,24 102,78 102,07 
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Z tablicy 2. l i 4. 1 wynika, że przy wzrastającym średnim wydobyciu dobowym zmniejsza 
się liczba śc ian oraz średnia dzienna długość frontu ścianowego . W roku 2002 liczba ścian była 
3,61-krotnie mniejsza niż dziesięć Jat wcześniej w roku 1993 (odpowiednio 150,9 i 545,1) przy 
czym średnio rocznie ubywało 39,42 ścian . Natomiast średnia dzienna długość frontu ściano

wego zmn iejszyła się o 50 140 m (odpowiednio 33766 m i 83906 m w roku 2003 i 1993) 
przy średnim rocznym zmniejszaniu s ię o 558 1,29 m. 
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Rys . 2.1. Wydobycie dobowe ze ś c i any w latach 1993-2002 
Fig. 2. 1. Daily output from a Iongwall during the years 1993-2002 

3. Podział kopalń pod względem koncentracji wydobycia 

r l 
2001 

r-

2002 
Rok 

Biorąc pod uwagę średn ie dobowe wydobycie ze ściany, dla potrzeb dalszej analizy wy
padkowości , przeprowadzono klasyfikację kopalń według poniższych kryteriów i poziomów 
koncentracj i wydobycia, gdzie wyróżniono grupę kopalń o koncentracj i wydobycia: 
- dużej (> l ,25 średniego dobowego wydobycia ze ściany) -gr. I ; 
- średniej (0,757 1,25 średniego dobowego wydobycia ze ściany)- gr. II; 
- małej ( ~ 0,75 średniego dobowego wydobycia ze ściany)- gr. III. 

Przyjęty podział uwzględnia czynnik postępującej z każdym rokiem koncentracj i wydo
Jycia i równoczesnego wzrostu jej poziomu. 

Pełny obraz podziału kopalń, względem koncentracji wydobycia, w okresie Jat 199372002, 
Jrzeprowadzony według kryteriów określonych w tablicy 3 .l, zawiera tablica 2. l , gdzie grupa 
I posiada wyróżnien ie w postaci pól cieniowanych, grupę I wyszczególniono cyframi pogru
)ionymi a grupę III pochylonymi. 

Z tablicy 2 .1 wynika, że z pośród istniejących kopalń węgla kamiennego tylko 3 kopalnie: 
,Jankowice", "Bogdanka" (od roku 1998 nie ujmowana w analizach [2] , jednakże j ej wydoby
:ie dobowe ze ściany mieści się w grupie I) i "Budryk" (wydobycie od roku 1995r), występo
vały w Jatach l 993-2002 w grupie I o dużej koncentracj i wydobycia. Dużą ustabilizowaną 
:dolnością wydobywczą dysponowała również kopalnia "Czeczott", zlikwidowana w roku 
~ 0 00, która osiągała średnie dobowe wydobycie na poziomie grupy I (z wyjątkiem roku 
999). 

317 



Parchański J.: Ocena wypadkowości w kopalniach węgla kamiennego ... 

Tablica 3.1. Kryteria podziału kopalń pod względem koncentracji wydobycia 
T bl 3 l Th . . f l 'fi . f . f h . f . f d a e . . e en ten a o c asst tcatton o nunes rom t e po m t o eon centratton o: pro uctton 

____________ ___ ____ __ ___ $!~~ll~e_ ~9~9~e_ ~c!.~~~~i~ -~e- ~~i_apy, l!f~~ ________________________ 

Rok Wartość 
Kopalnie o koncentracji wydobycia 

malej średm~J dużej 

minimalna średnia maksymalna !rrupa III grupa II grupa I 

1993 145,3 1082,0 2272,1 < 811,5 8ll ,5-1352.5 > 1352 s 
1994 210,0 1285,8 3660,4 < 964,4 964..1--1607,3 > 1607,3 

1995 249,4 1470,2 4387,9 < 1102,7 l 102,7-1 837,8 > 1837,8 

1996 302,4 1678,4 4595,3 < 1258,8 125 8,8-2098.0 > 2098,0 

1997 246,5 1888,9 4750,9 < 1416,7 1416,7-2361 ,1 > 2361,1 

1998 262,1 1889,9 4331,8 < 1417,4 1417.4-2362,4 > 2362,4 

1999 591,7 2209,5 5239,3 < 1657, l 1657,1-2761 ,9 > 2761 ,9 

2000 368,6 2473,8 4400,2 < 1855,4 I 855,4-3092,3 > 3092,3 

2001 941 ,2 2729,4 4738,5 < 2047,1 2047,1-'-34 11 ,8 > 3411,8 

2002 1506,3 2875,1 4197,4 < 2156,3 2156,3-3593,9 > 3593,9 

W grupie III o małej koncentracji wydobycia występowało .znacznie więcej kopalń, jed
nakże tylko dwie kopalnie, w całym wymienionym okresie analizy, prowadziły wydobycie 
sklasyfikowane w grupie III, tj. kopalnie "Julian"/"Julian" Sp. z o.o./ZG ,,Piekary" Sp. z o.o., 
"Kazimierz-Juliusz", a kopalnie "Nowa Ruda" i "Jan Kanty" S.A. uzyskujące wyniki w tej 
samej grupie zlikwidowano w roku 2000 . Inne kopalnie o małej koncentracji wydobycia pod
dano głębokim procesom restrukturyzacyjnym, co skutkowało zwiększeniem średniego wydo
bycia dobowego ze ściany, a w przypadku niemożliwości uzyskania lepszej efektywności lub 
likwidacji zbędnych mocy wydobywczych kopalnie takie zlikwidowano. 

W grupie II w całym analizowanym okresie występują tylko kopalnie "Pniówek", "Bory
nia" oraz ZGE "Sobieski-Jaworzno III" Sp. z o.o. i "Niwka-Modrzejów" (zlikwidowana w ro
ku 1999). 

Na podstawie dotychczas uzyskanych wyników można sądzić, że koncentracja wydobycia 
będzie nadal postępowała a średnie dobowe wydobycie ze ściany będzie wzrastać. 

Ograniczenia w tym zakresie, jeśli będą występowały to wystąpią ze strony zagrożeń natural
nych (tąpania i zagrożenie metanowe), gdyż w obszarze mechanizacji procesu wydobywczego 
i jego wydajności istnieją jeszcze duże rezerwy, o czym świadczą uzyskiwane rekordowe 
wyniki w niektórych kopalniach. 

4. Wypadkowość a koncentracja wydobycia w kopalniach węgla kamiennego 

W okresie od roku 1993 do 2002 w kopalniach węgla kamiennego nastąpił spadek wypad
kowości, zarówno bezwzględnej (-87,56%) jak i względnej, określanej wskaźnikiem częstości 
wypadków Wz (-70,71%) na tysiąc zatrudnionych oraz WT (-84,14%) na milion ton wydoby
tego węgla (ta b. 4 .1 ). 

W okres ie tym wydobycie roczne węgla zmniejszyło się o 21,61%, z 130,21 do l 02,07 mln 
ton, natomiast parametry określające koncentrację wydobycia uległy znaczącej poprawie, i tak 
średnia liczba czynnych ścian w roku zmniejszyła się o 72,32% (z 545, l do 150,9), średnia 
dzienna długość frontu ścianowego zmniejszyła s ię o 59,76% (z 83 906 do 33 766 m) a średnie 
dobowe wydobycie węgla ze ściany wzrosło 2,7-krotnie z 1082,0 do 2 875 ,1 t/d. 
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W powyższych uwarunkowaniach postępującej koncentracji wydobycia udział wypadków 
w ścianach w wypadkowości ogólnej kopalń węgla kamiennego wahał się w przedziale od 
27,68 do 31,65% przy średniej 29,06%, przy czym w okresie wymienionych 10 lat trend ten 
jest rosnący (tab. 4.1). 

Tablica 4. I. Wartości parametrów koncentracji wydobycia i wypadkowości w kopalniach 
węgla kamiennego [1, 2] 

T b! 4 l P f . f d . d .d (l 2] a e .. arameters va ues o concentratwn o pro uctwn an acc1 ents rate m coa mmes , 
Rok Parametr ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Wypadki ogółem w 15957 13210 l 1094 9158 8010 5979 4056 2714 2127 
Wypadki w ścianach W;c 4520 3657 3203 2549 2254 1797 l 178 859 642 
Wypadki w ścianach, % 28,33 27,68 28,87 27,83 28,1 4 30,06 29,04 31,65 30,18 
Wydobycie roczne mln ton T 130,21 132,66 135,26 136,23 137,13 I 12,14 109, 19 102,24 102,78 
Srednie dobowe 

T;, 1082,0 1285,8 1470,2 1678,4 1888,9 1889,9 2209,5 2473,3 2729,4 wydobycie ze ściany [t/d] 
Srednia dzienna długoś ć 

4 83906 74777 69962 63090 57902 50463 48454 40133 35676 frontu ścianowego [m] 
Liczba ścian S c 545,1 464,2 414,7 355,1 302,4 252,0 232,9 182,8 160,9 
Wskaźnik częstości wypadków 
na 1000 zatrudnionych W z 49,5 45,1 40,4 35,3 32,7 26,9 21,5 17,3 14,9 
na mln ton WT 122,55 99,58 82,02 67,22 58,41 53,32 37,15 26,55 20,69 

w"" 
WIŚC 4,18 2,84 2, 18 1,52 1,19 0,95 0,53 0,35 0,24 

Ts, 

w~, . JO> 
W ue 53,87 48,91 45,78 40,40 38,93 35,61 24,31 21,40 18,00 

LSc 

wś, W s, 8,29 7,88 7,72 7,18 7,45 7, 13 5,06 4,70 3,99 
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Rys. 4. I .Trendy zmian wskaźników wypadkowości w ścianach wydobywczych 

Fig. 4. I. Trend lin e o f accidents rate in longwalls 
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Dla oceny wypadkowość w ścianach w świetle postępującej koncentracj i wydobycia posłu
~ono się wskaźnikami częstości wypadków. W tym celu wyliczono wskaźnik częstośc i wypad-
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kóW W ścianach przypadających na (odpowiednio): Średnie dzienne wydobycie ze ŚCiany w!ŚC> 
średn ią długość frontu ścianowego (w kilometrach) W ue oraz na średnią liczbę czynnych ścian 
w roku W śc· Wyliczone wartości wskaźników zawiera tablica 4 .1 oraz rysunek 4.1 . 

Z wyliczonych zależności wynika, że wraz z postępującą koncentracją wydobycia 
zmniejsza s ię względna wypadkowość w ścianach, określana wskaźnikami częstości 

wypadków odnoszących się do parametrów koncentracji wydobycia. 

Tablica 4.2. Średnie wartości wskaźników wypadkowości w kopalnia węgla kamiennego w zależności od 
poziomu koncentracji wydobycia 

Tabela 4.2. Average values o f accidents rate indexes in coal mines in relation to the l e vel o f concentration 
o f production 

Rok 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
I998 
1999 
2000 
2001 
2002 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

Średnie dobowe 
wydobycie ze ściany, t/d 

> 1352,5 
> 1607,3 
> 1837,8 
> 2098,0 
>2361 ,1 
> 2362,4 
> 2761,9 
> 3092,3 
> 3411,8 
> 3593 ,9 

811,5-1352,5 
964,4- 1607,3 
1102,7- 1837,8 
1258,8-2098,0 
1416,7-2361,1 
1417,4-2362,4 
1657,1-2761,9 
1855,4- 3092,3 
2047,1-3411,8 
2156,3-3593,9 

< 811,5 
< 964,4 

< 1102,7 
< 1258,8 
< 1416,7 
< 1417,4 
< 1657,1 
< 1855,4 
< 2047,1 
< 2156,3 

Średnie wartości wskaźników 
____ ___ ____ ~?~~~o_ś~! ~e~~~<?:v ______ _____ _ 

WT Wz 

88,92 43,33 
73,72 39,36 
61,74 36,89 
50,98 31,72 
45,00 29,66 
37,52 22,17 
30,69 18,94 
19,02 15,81 
26,48 15,13 
18,69 13 ,16 

134,11 54,74 
I I 1,96 51 ,40 
71 ,96 42,46 
78,58 39,03 
68,78 35,20 
58,63 28,51 
37,95 19,12 
28,15 17,56 
20,24 13 ,75 
21,21 14,47 

218,25 57,65 
182,94 43,46 
154,20 44,32 
125,87 35,74 
109,88 37,98 
111,10 40,31 
78,55 35,24 
79,37 25,81 
34,68 19,89 
35,79 17,48 

Wskaźnik częstości wypadków w odniesieniu do średniego dobowego wydobycia Wtśc 
w analizowanym okresie zmniejszył się o 95,21% (w roku 1993 wynosił 4 , 18 a w roku 

. 2002 - 0,20) , natomiast wskaźnik odniesiony do średniej dziennej długości frontu 
ścianowego Wuc zmniejszył się o 68,55% (odpowiednio 53,87 i 16,94) a wskaźnik Wśc 
określający liczbę wypadków w ścianach przypadających na średnią liczbę czynnych ścian 
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zmniejszył się o 54,28% (odpowiednio 8,29 i 3,79). Wszystkie trzy wymienione wskaźniki 

w ostatnich l O latach posiadają trendy silnie malejące, przy czym charakter krzywej 
wskaźnika Wnc wykazuje charakter asymptotycznej stabilizacj i zaś pozostałe dwa 
wskaźniki stanu tego n ie osiągnęły. 
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Posługując się kryterium z tablicy 3 . l dokonano podziału kopalń na trzy grupy o dużej, 
średniej i małej koncentracji wydobycia. Dla takiego podziału kopalń wyliczono ich średnie 
wartości wskaźników częstości wypadków Wz i WT. Uzyskane wyniki i zależności zamiesz
czono w tablicy 4.2 oraz przedstawiono na rysunkach 4.2 i 4 .3. 
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Z przedstawionych relacji wynika, że wypadkowość względem koncentracji wydobycia 
w kopalniach w poszczególnych latach jest zróżnicowana przy równoczesnym zmniejszającym 
się trendzie wartości wskaźników wypadkowości. Większe zróżnicowanie wypadkowości 
w grupach kopalń występuje względem wartości wskaźnika WT aniżeli W z. 

Najniższe wartości wskaźnika Wz i WT odnotowano w grupie I - kopalń o dużej koncentra
cji wydobycia, z wyjątkiem roku 2001. W roku tym najniższą wartość obu wskaźników odno
towano w grupie II- kopalń o średniej koncentracji wydobycia. 

Trend największego spadku wypadkowości względem obu wskaźników nie jest jednakowy 
w grupach kopalń. W odniesieniu do wskaźnika WT wypadkowość najbardziej maleje w grupie 
III kopalń a w odniesieniu do wskaźnika W z w grupie II. 

5. Podsumowanie 

Przedstawiona analiza dowodzi, że ze wzrostem koncentracji wydobycia zmniejsza się 
wypadkowość bezwzględna i względna w wyrobiskach ścianowych. Przeprowadzona analiza 
dowodzi również, że kopalnie cechujące się większą koncentracją wydobycia odnotowują 
mniej wypadków aniżeli kopalnie o małej koncentracji wydobycia. W miarę postępującej kon
centracji zróżnicowanie to się zmniejsza. 

Literatura 

[l] Analiza miesięczna stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach węgla kamiennego 
i przedsiębiorstwach robót górniczych. COIG, Katowice, 1993-2002. 

[2] Biuletyn informacyjny PARKWK. Katowice, 1993-2002. 
(3] Lisowski A., 1996: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce. Wydawnictwo "Śląsk", Katowice. 
[4] Sikora W., 1998: Koncentracja produkcji w polskich kopalniach węgla kamiennego. Materiały 

Szkoły eksploatacji podziemnej 1998. PAN, Kraków. 

The assessment of accidents rate in coal mines under conditions of 
advancing eoncentradon of production in the period of restructuring 
processes 

Abstra et 

The paper presents the question of advancing concentration of production in coal mines in 
the period of years 1993-2002. The concentration has been related to average daily production 
from a longwall. On this basis a classification of mines has been created that includes the 
yearly advance in concentration of production. This classification allowed for the assessment 
of accidents rate in mines with use of accidents indexes being noticed. 

Recenzent: dr hab. inż. Jan Szlązak, prof AGH 

322 



Józef P AR CHAŃSKI 
Politechnika Śląska, Gliwice 

Mat. Konf Szkoły Eksploatacji 
?odziemnej 2004, str. 323-334 

Wypadkowość w drodze do pracy na przykładzie wybranej kopalni węgla 
kamiennego 

Słowa kluczowe 

bezpieczeństwo pracy - wypadkowość 

Streszczenie 

W referacie omówiono zagadnienie wypadkowości w drodze do pracy i dokonano porów
nania jej z wypadkowością przy pracy. \Vypadki w drodze do pracy poddano analizie jakoś
ciowej i ilościowej w odniesieniu do miejsc, skutków i przyczyn zaistnienia. 

l. Wprowadzenie 

W problematyce bezpieczeństwa pracy wiele uwagi poświęca się wypadkom przy pracy 
natomiast o wypadkach w drodze do pracy lub z pracy (w dalszej części używa się pojęcia 
wypadki w drodze do pracy), mówi się mniej a pisze bardzo niewiele. W czasopismach facho
wych zwykle omawiane są orzecznictwa sądowe lub obowiązujące w tym zakresie przepisy 
prawne. Problem wypadków w drodze do pracy jest nagłaśniany najczęściej w mediach w oko
l icznościach zaistniałych charakterystycznych wypadków lub katastrofY. Przykładowo w Try
bunie Górniczej zamieszczono notatkę pt. "OIP zbada sprawę" w której napisano: "Państwo
wa Inspekcja Pracy jest zaniepokojona znacznym wzrostem liczby wypadków w drodze do 
pracy ... główny inspektor pracy zapewnił, że problem dotyczy również kopalń i zostanie pod
dany głębokiej analizie. (. .) Sprawę wzrostu liczby wypadków w drodze do pracy inspektorzy 
określają jako sterowaną. Uzasadniają to tym, że jednocześnie gwałtownie spada liczba wy
padków przy pracy" [ l ]. Jak dotąd, wyniki zapowiedzianej analizy nie są znane. Z powyższej 
notatki wynika, że problem wypadków w drodze do pracy dotyczy nie tylko górnictwa ale i in
nych sekcj i działalności gospodarczej kraju a zainteresowanie nim w górnictwie wiąże się 
między innymi z powodu braku racjonalnego wytłumaczenia, w jaki sposób, w nowych uwa
runkowaniach funkcjonowania kopalń węgla kamiennego, osiągnięto tak znaczny spadek 
liczby wypadków i wskaźników wypadkowości przy pracy, obserwowany z roku na rok, od 
kilkunastu już lat. Takiej dynamiki spadkowej nie odnotowano w żadnej sekcji działalności 
gospodarczej. 

Istotną trudnością w przeprowadzeniu obiektywnej oceny stanu wypadkowości w drodze 
do pracy jest brak ogólnie dostępnych i jednolitych baz danych, gdyż statystyka dotycząca tego 
zagadnienia (branżowa) nie jest publikowana. Podczas prac nad założeniami do ustawy o ubez
pieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych problem ten był 
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omawiany [2], lecz ostatecznie nowa Ustawa pozostawia wypadki w drodze do pracy poza 
statystyką GUS. 

Istniej e również pogląd, wyrażany najczęściej w dyskusjach, że nowa Ustawa o ubezpie
czeniach społecznych [3], która daje podstawę do wprowadzenia zróżnicowanej składki płaco

nej przez pracodawców na tzw. ubezpieczenie wypadkowe oraz zmiana trybu wypłacania od
szkodowań wypadkowych, ograniczy liczbę wypadków w drodze do pracy. Być może . Jed
nakże, jeśli przyjąć takie założenie, to nie wiadomo, o ile zjawisko może się zmniejszyć, gdyż 
nie poznało się ilościowo ani jakościowo, bądź też nie opisało relacji przyczyn jego powstania. 

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, opierając się na badaniach własnych, na przykła
dzie wybranej kopalni węgla kamiennego, przeprowadzono analizę wypadków w drodze do 
pracy i z pracy w okresie lat 1996-2002 oraz porównano ich relacje z wypadkami przy pracy. 

2. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy a wypadek przy pracy - zasady postępowania 

Do końca roku 2002 podstawowymi aktami prawnymi regulującymi zagadnienia świadczeń 
z tytułu wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy były: 
- Ustawa z dnia 12 czenvca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych [4], 
- Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Ministra Zdrowia i Opieki 

Społecznej z dnia 17 października 1975 r. w sprawie zasad i trybu orzekania o uszczerbku 
na zdrowiu oraz wypłacania świadczeń z tytułu wypadku przy pracy, w drodze do pracy i z 
pracy oraz z tytułu chorób zawodowych [5]. 

Zasady postępowania po zgłoszeniu wypadku przy pracy określają: 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1992 r. w sprawie ustalania okoliczno

ści i przyczyn wypadków przy pracy [6], 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności 

i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu infor
macji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy [7]; 

natomiast wypadków w drodze do pracy lub z pracy określa Zarządzenie nr 8 Prezesa ZUS [8]. 
Wypadkiem przy pracy, według definicji [4] było nagłe zdarzenie, wywołane przyczyna 

zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą. W definicj i nie odniesiono się do skutku zda
rzenia (rodzaju i ciężkości obrażeń), jednakże brak zwolnienia lekarskiego nie dawało pod
stawy do nieuznania zdarzenia za wypadek przy pracy. W danych statystyki wypadkowej łącz
nie z wypadkami przy pracy podaje się wypadki zrównane z wypadkami przy pracy. Ich defi
nicja jest zbieżna z definicją wypadku przy pracy z wyjątkiem jednej przesłanki - nie ma bez
pośredniego związku z pracą, co wymagane jest przy wypadku przy pracy. 

Wypadkiem w drodze do (lub z) pracy lub z pracy uważa się zdarzenie nagłe, wywołane 
przyczyną zewnętrzną w drodze do pracy drogą najkrótszą i nieprzerwaną [5]. 

W obu rodzajach wypadków postępowanie wyjaśniające okoliczności i przyczyny można 
uważać za podobne, jednakże w zasadniczo różnych uwarunkowaniach jest przeprowadzane 
oraz różna jest ranga postępowania. Po zgłoszeniu wypadku (przy pracy) dla określeniu jego 
okoliczności i przyczyn wypadku, powołany zostaje dwuosobowy zespół (wypadek śmiertelny, 
ciężki lub zbiorowy - Główny Inżynier ds . BHP i Szkolenia oraz Zakładowy Społeczny Ins
pektor Pracy a do pozostałych - inspektor działu BHP i Szkolenia oraz Oddziałowy Społeczny 
Inspektor Pracy). Niezależnie od osób wymienionych w postępowaniu wyjaśniającym mogą 
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brać udział przedstawiciele pracodawcy, nadzoru i inni. Po zgłoszeniu wypadku w drodze do 
pracy (niezależnie od jego ciężkości), pracownik wyznaczony przez kierownika zakładu pracy 
sporządza kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy. W większości kopalń jest to pracow
nik funkcyjny Działu BHP i Szkolenia. Osoba sporządzająca kartę wypadku w drodze do 
pracy, przeprowadza wszystkie czynności związane z wyjaśnianiem jego okoliczności i przy
czyn. 

Na podstawi przepisów obowiązujących do końca roku 2002, pracownikowi który uległ 
wypadkowi w drodze do pracy przysługiwało 100% wynagrodzenie z tytułu niezdolności do 
pracy, takjak w przypadku wypadku przy pracy. 

3. Porównanie wypadkowości przy pracy oraz w drodze do pracy lub z pracy 

Dla przeprowadzenia analizy wypadkowości sporządzono zestawienie odpowiednich da
nych, które zamieszczono w tablicy 3 . l . W tabeli tej oprócz danych dotyczących wypadków 
zamieszczono wartości wskaźników wypadkowości: - częstości wypadków na l 000 zatrudnio
nych W z i W zct - częstości wypadków na l 00 tys. roboczodniówek W G i W Gct; - ciężkości wy
padków C i Cct, odpowiednio dla wypadków przy pracy i w drodze do pracy oraz wielkości 
niezbędne do ich wyliczenia. 

Z tablicy 3.1 wynika, że w analizowanej kopalni zatrudnienie miało generalnie trend ma
lejący, a odnotowany w roku 2001 przyrost zatrudnienia, wynikał z przejęcia części załogi 
kopalń likwidowanych. Fakt ten, jak widać, ma odzwierciedlenie w wypadkowości. Liczba 
wypadków przy pracy w Jatach 1996-2000 ma stałą tendencję malejącą, jednakże od roku 200 1 
następuje jej wzrost (odpowiednio 15,6% i 17,3% w roku 2001 i 2002). Podobny jest trend 
liczby wypadków w drodze do pracy oraz wartości wskaźników częstości obu rodzajów wy
padków - Wz; WG; Wzct; WGct. Relacje te są zbieżne z wielkością zatrudnienia z wyjątkiem 
roku 2002. 

Charakterystyczną cechą rozpatrywanej wypadkowości jest zmniejszające się zróżnicowa
nie, zarówno liczby bezwzględnej jak i wartości wskaźników częstości wypadków przy pracy 
w odniesieniu do wypadków w drodze do pracy. W roku 1996 wypadkowość przy pracy była 
ponad 3-krotnie większa niż w drodze do pracy, rok później 2,7 a w roku 2000 wyniosła 1,3. 
W roku 200 l relacja zmniejszyła się do 0,9, gdyż wypadków w drodze do pracy było więcej 
(o cztery) aniżeli wypadków przy pracy. Oznacza to, że pracownik przemieszczając się do 
pracy podejmuje większe ryzyko wypadkowe niż w pracy. 

Procentowy udział wypadków w drodze do pracy w sumarycznej liczbie z wypadkami przy 
pracy zawierał się w przedziale 24,2 - 51,9% a maksymalna wartość odnosi się do roku 200 l 
(rys. 3.2). 

Ciężkość wypadków przy pracy oceniana na podstawie wskaźnika ciężkości wypadków C 
jest wyższa aniżeli wypadków w drodze do pracy (rys. 3.4). Średnio wartość wskaźnika C 
wypadków przy pracy wynosi 60,0 dni a wypadków w drodze do pracy Cct- 49,5 . Maksymalne 
i minimalne wartości wskaźników wynoszą, odpowiednio: C- 72,4 i 47,2 oraz Cct- 57,9 i 38,6. 
Trend zmian wartości wskaźnika ciężkości w obu przypadkach wykazuje tendencję wzrostu, 
przy czym w odniesieniu do wypadków w drodze do pracy dynamika przyrostów jest większa. 
z danych wynika, że w 2002 roku ciężkość wypadków w drodze do pracy była wyższa od 
ciężkości wypadków przy pracy w roku 1996. 
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Parametr Rok 

Srednie zatrudnienie 

Tablica 3 .l. Zestawienie wypadków 
Table 3.1. The roll of accidents 

1996 1997 1998 1999 
5 751 5 499 4 978 4 206 

2000 2001 

3 871 4114 
Dniówki przepracowane l 232 384 l 155 538 l 026 316 820 315 824 623 868 215 

Wypadki przy pracy 
Liczba wypadków 11 275 213 122 l 72 l 45 
Dniówki stracone 11 15 702 9 959 7 111 5213 2 587 

Wskaźniki 

częstości wvpadków- W a 22,3 18,4 11 ,9 8,8 5,5 
częstości wvpadków - W z 47,8 38,7 24,5 17,1 11 ,6 
ciężkości wvpadków - c 57,1 47,2 58,3 72,4 58,8 
Wypadki w drodze do pracy 
Liczba wypadków 88 79 52 42 34 
Dniówki stracone 3 358 3 450 2 595 2 365 l 587 

Wskaźniki 

częstości wvpadków- Wad 7,1 6,8 5,1 5,1 4,1 
częstości wvpadków - w 'hl 15,3 14,4 10,4 10,0 8,8 
ciężkości wypadków - cd 38,6 44,3 49,9 56,3 51,2 

Relacje wvpadkowości 
Suma wypadków (100%) 363 292 174 114 79 
Udział % wypadków 

przy pracy 75 ,8 72,9 70,1 63,2 57,0 
w drodze do pracy 24,2 27,1 29,9 36,8 43,0 

Wz/W'hJ 3,12 2,69 2,36 1,71 1,32 
WdWau 3,14 2,71 2,33 1,73 1,34 

C!Cu 1,48 1,07 1,17 1,29 1,15 
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4. Wypadki w drodze do pracy wg rodzaju zatrudnienia 

Rozpatrując wypadkowość bezwzględną, zarówno przy pracy jak i w drodze do pracy, pra
cowników fizycznych i umysłowych (w tym dozór) wynika, że pracownicy fizyczni ulegają 
częściej wypadkom niż pracownicy umysłowi . Wynika to głównie z proporcji zatrudnienia. 
Inne relacje natomiast przedstawiają wskaźniki częstości wypadków (tab. 4. I , rys. 4. 1 ). 

Tablica 4.1. Zestawienie wypadków i wskaźników częstości wypadków wg rodzaju zatrudnienia 
i działów kopalni 

Table 4.2. The roll o f accidents and indexes o f accidents frequency by type o f employment and section 
ofa mine 

Rok 11 I996 I997 I998 I999 2000 200I 2002 
Pracownicy fizyczni 

Wypadki_pr2;y_pracy 268 206 I20 72 43 52 59 
Wypadki w drodze do pracy 80 75 43 37 33 47 53 

Razem wypadki 348 28I I63 109 76 99 I I2 
Wskaźnik częstości wypadków: 

- przy pracy - W z 56,3 45,4 33,2 22,6 13,3 I5 ,8 I8,7 
- w drodze do pracy- w?,] I6 ,8 I6,5 11 ,9 11 ,6 !0,2 I4,3 16,8 

Wz/Wm 3,35 2,75 2,79 1,95 1,30 l , IO !,II 
Pracownicy umysłowi 

dozór ruchu - dół i powierzchnia 
Wypadki przy pracy ~ 7 6 2 o 2 o 2 
Wypadki w drodze do pracy ~ 3 3 6 3 l 6 4 

pozostali pracownicy umysłowi 

Wypadki przy pracy o l o o o o o 
Wypadki w drodze do pracy 5 l 3 2 o 3 l 

Razem wypadki 15 II li 5 3 9 7 
Wskaźnik częstości wypadków: 

- przy pracy - W z 8,1 8,4 2,8 0,0 2,9 0,0 2,8 
- w drodze do pracy lub z pracy- w 'hl 9,2 4,8 !2,4 7,4 1,5 12,2 6,9 

Wz/Wm 0,88 1,75 0,23 0,00 I ,93 0,00 0,41 

Działy kopalni Górniczy 
przy pracy -W z 9I,1 80,7 62,8 31,2 27,0 27,8 31 ,9 
w drodze do pracy- W m 22,5 20,2 16,1 16,8 12,4 22,6 22,6 

Energo- mechaniczny 
przy pracy- W z 11 3,8 l 2,2 l 1,5 1,7 0,5 0,9 1,1 
w drodze do pracy- W m I ,! I,I 1,1 !,0 0,6 ! ,! 1,0 

Wentylacji 
przy pracy- W z 22,7 25,6 8,3 9,0 3,0 0,0 5,8 
w drodze do pracy - W w 6,8 27,7 8,3 3,0 9,1 17,9 20,5 

Przeróbki mechanicznej 
przy pracy- W z 11 15,2 10,5 9,2 l I ,4 2,0 5,7 5,8 
w drodze do pracy- W w 11 15,2 1,7 1,8 2,3 11 ,8 3,8 11 ,6 

Pozostale 
przy pracy- W z 11 1,8 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
w drodze do pracy- W w ~ I8,4 11 ,2 17 ,2 10,2 0,0 7,4 5,2 

.. .. * pracowmcy umysłowi dz1alow: m1 ern1czo - geologicznego, mwestycJI , przygotowama produkcJI , normowam a, 
gospodarki materiałowej, księgowości, i inne. 

W grupie pracowników fizycznych wartość wskaźnika częstości wypadków przy pracy Wz 
jest zawsze większa od wskaźnika Wzct - w drodze do pracy, przy czym zróżnicowanie to co
rocznie zmniejsza s ię. W grupie pracowników umysłowych relacje są inne, większa jest war-
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tość wskaźnika Wzd od wskaźnika Wz z wyjątkiem roku 1997 i 2000. Tak więc pracownicy 
umysłowi w tym i dozór częściej ulegają wypadkom w drodze do pracy niż przy pracy (tab. 
4.2, rys. 4.1, 4.2) . 

Według działów kopalni, wypadkom przy pracy najczęściej ulegają pracownicy działu 
górniczego. W dziale tym wartości wskaźnka Wz są kilkakrotnie razy większe niż wartości w 
pozostałych działach kopalni (rys . 4.3). Przy wypadkach w drodze do pracy występują inne 
relacje. Zdecydowanie najmniejsza wartość wskaźnika i o stałym trendzie występuje w dziale 
energo-mechanicznym, natomiast najwyższa, zmienna na przemian, w dziale górniczym i wen
tylacji (rys. 4.4). 

Częściej wypadkom ulegają pracownicy w drodze z pracy aniże l i do pracy (rys. 4.5). 
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5. Przyczyny, miejsca zaistnienia wypadków w drodze do pracy oraz odniesione 
obrażenia 

Najczęstszą przyczyną wypadku w drodze do pracy było potknięcie, pośliźnięcie i upadek 
osób (73, l%), wypadki drogowe (17,4%) oraz naprawa bądź obsługa samochodu (4,2%). Po
zostałe cztery przyczyny stanowią 5,4%. 

Według miejsca zaistnienia najwięcej wypadków odnotowano na drodze do parkingu ko
palnianego i na samym parkingu (47,7%), czego główną przyczyną było potknięcie i upadek 
osób, oraz wypadki na drogach publicznych (38, l%). Wypadków związanych z przewozem 
pracowniczym było 4,2%. Pozostałe I 0% to wypadki w budynkach mieszkalnych. 

Najwięcej obrażeń będących skutkiem wypadków w drodze do pracy dotyczy kończyn 
(górnej i dolnej) - 80,7% wypadków, będących w głównej mierze następstwem potknięcia, 
pośliźnięcia i upadku osób. Uraz tułowia oraz głowy to odpowiednio 7,1% i 6,8% wypadków. 
Pozostałe urazy- ogólne potłuczenia i zaprószenie oka stanowią 5,3%. 

Tablica 5.1. Zestawienie wypadków w drodze do pracy lub z pracy wg przyczyny i miejsca zaistnienia 
oraz rodzaju obrażeń 

Table 5.1. The roll o f accidents by going onto/from the wark, by the reason, place o f happening, and 
types o f" . . InJunes 

Liczba wypadków Udział,% 

Przyczyna zdarzenia 
Potknięcie, pośliźnięcie i upadek osób 299 73,1 
Wypadek drooowy 71 17,4 
Naprawa, obsługa samochodu 17 4,2 
Powiew wiatru 6 1,5 
Uderzenie drzwiami 7 1,7 
Pobicie 5 1,2 
Inne przyczyny 4 1,0 

Miejsce zdarzenia 
Droga i parkino kopalniany 195 47,7 
Drogi publiczne 156 38,1 
Budynek mieszkalny 41 10,0 
Przewóz pracowniczy 17 4,2 

Rodzaj obrażeń 
Uraz kończyny dolnej 226 55,3 
Uraz kończyny górnej 104 25,4 
Uraz tułowia 29 7,1 
Uraz głowy 28 6,8 
Ogólne potłuczenia 14 3,4 
Zaprószenie oka 7 1,7 
Inne l 0,2 

Razem wypadki 409 100,0 

Biorąc pod uwagę doznane obrażenia w drodze do pracy oraz odnosząc je do wskaźnika 
ciężkości wypadków w drodze do pracy, który jest średnio 1,22-krotnie niższy od wskaźnika 
ciężkości wypadków przy pracy należy stwierdzić, że obrażenia te są równie poważne jak 
doznane w wypadkach przy pracy. rotwierdzeniem tego jest również wartość wskaźnika cd 
w roku 2002, którajest większa od wartości C w roku 1996 i 1997. 
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Rys. 5 .1. Przyczyny wypadków w drodze do pracy 
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Rys. 5.2. Miejsca zaistnienia wypadków w drodze do 
pracy 

Fig. 5.2. The place where accidents happened by going 
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Rys. 5.3 . Obrażenia wskutek wypadków w drodze do 
pracy 

Fig. 5.3. Injuries resulted from accidents by going into 
the work 

l. W latach 1996-2002 w analizowanej kopalni trend wypadkowości przy pracy oraz w dro
dze do pracy był podobny do trendu zatrudnienia. Od roku 1996 do 2000 malała liczba obu 
rodząjów wypadków oraz zatrudnienia, po czym w roku 200 l następuje wzrost zatrudnie-

332 



School ofUnderground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2004 

nia, czemu towarzyszy wzrost liczby wypadków. Z kolei w roku 2002 następuje zmniejsze
nie zatrudnienia a liczba wypadków wzrasta. 

2. Przy zmniejszającej się wypadkowości ogólnej systematycznie zwiększa się udział wypad
ków w drodze do pracy, przy czym w roku 200 l udział ten był większy niż wypadków przy 
pracy (rys. 3.2). Powodem tego trendu może być fakt, że zakład pracy nie ponosił kosztów 
wypłacania świadczeń z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy a świadczenia te 
były równorzędne ze świadczeniami wypadków przy pracy. 

3. Potwierdzeniem powyższego wniosku może być stwierdzenie PIP: .,Zdaniem kontrolerów 
postawy poszkodowanych związanych z wyprowadzeniem wypadków poza bramy zakładów 
determinują najprawdopodobniej pracodawcy, którzy nakłaniają swych podwładnych, aby 
nie przyznawali się do wypadków w pracy, bo to może zaszkodzić dobremu wizerunkowi za
kładu i być powodem kłopotów jego kierownictwa" [l] . 

4. Najwięcej wypadków w drodze do pracy miało miejsce na drodze dojścia do parkingu i na 
parkingu kopalnianym (48%) oraz na drogach publicznych (38,1%). Pozostała ilość to wy
padki w przewozie pracowniczym (4,2%) oraz w budynkach mieszkalnych (10,0%) (rys. 
5.2). Można więc wnioskować o dużym a w roku 2001 nawet wyższym ryzyku wypadko
wym w drodze do pracy niż w samej pracy, co przeczy ogólnospołecznej opinii o nie-bez
piecznej pracy w górnictwie, "pod ziemią" . 

5. Najczęstsza przyczyną wypadków w drodze do pracy lub z pracy jest potknięcie, pośliźnię
cie i upadek osób - 73, l%. Może to mieć związek z porą roku - okresem zimowym, jed
nakże pod tym kątem analizy nie przeprowadzano. 

6. Najwięcej obrażeń w wyniku wypadków w drodze do pracy lub z pracy dotyczy urazów 
kończyny dolnej (55,3%) i górnej (25,4%), co w zdecydowanej większości jest wynikiem 
potknięcia, pośliźnięcia i upadku. 

7. Ciężkość wypadków w drodze do pracy określana wskaźnikiem ciężkości C jest zbliżona 
do ciężkości wypadków przy pracy (rys. 3.4) i w obu przypadkach ma trend rosnący. 

8. Biorąc pod uwagę najczęstszą przyczynę wypadku w drodze do pracy, miejsce zdarzenia, 
odniesione urazy oraz wskaźnik ciężkości Cd należy wnioskować, że wypadki w drodze do 
pracy stanowią poważny problem w wypadkowości załogi zakładu górniczego. 

9. Wnioskiem dla głębszych analiz powinien być fakt, że dla grupy pracowników umysło
wych (etatowych) liczba wypadków i wskaźnik częstości wypadków w drodze do pracy są 
większe od liczb dla wypadków przy pracy. 

10. Z uwagi na fakt, że nowa ustawa wypadkowa [3] pozbawiła poszkodowanego w wypadku 
w drodze do pracy jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku, przestały istnieć prze
słanki do stwierdzeń, że wypadki przy pracy nadal "będą wynoszone" na drogę do pracy. 
Tym samym powstała sytuacja odwrotna, mogąca spowodować "wnoszenie wypadków" na 
teren zakładu pracy, bądź też nie godzenia się pracownika z propozycją na "wynoszenie" 
wypadku poza zakład pracy. Są to jednakże przesłanki, które nie mają odpowiedniego udo
kumentowania z minionych lat. 
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czyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji za
mieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 115, poz.744). 

[8] Zarządzenie nr 8 Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 marca 1976 r. w sprawie 
zasad postępowania w zakresie sporządzania karty v.ypadku w drodze do pracy lub z pracy (Dz. 
Urz. ZUS Nr 4, poz. 12). 

[9] Badania własne, materiały niepub likowane. 

Accidents rate during going into work on an example of selected coal mine 

Abstra et 

The paper presents the question of accidents rate during going into/from the work. This has 
beem related to accidents rate within the work. The accidents that took place by going into 
work have been qualitative and quantitative analyzed in relation to type of employment, sec
tions o f a mine, reasons and results o f these happenings. 
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Występowanie stresu w miejscu pracy i metody przeciwdziałania 

Słowa kluczowe 

zakład górniczy - zagrożenia naturalne - bezpieczeństwo pracy - wypadki - stres 

Streszczenie 

W artykule podjęto próbę wykazania, że stres psychiczny w miejscu pracy jest równie 
poważnym zagrożeniem dla zdrowia pracowników jak zagrożenia naturalne oraz szkodliwe 
i uciążliwe CZ)mniki występujące w miejscu pracy. Przedstawiono dane star;sr;czne mówiące, 
że oprócz kosztów "czysto ludzkich" zdarzające się wypadki, ich skutki, a także zły stan zdro
wia pracowników wynikający z występowania stresu w miejscu pracy stanowią przyczynę 
znacznych strat finansowych osób poszkodowanych, ich pracodawców oraz całego społeczeń
stwa. Zaproponowano model monitorowania stresu oraz propozycję oceny poziomu stresu 
i wdrożenia programu antystresowego. 

Wstęp 

W artykule pisanym w 1970 roku amerykański psycholog nazwał stres w pracy "ukrytym 
zagrożeniem". W tym czasie było to określenie bardzo trafue, ponieważ cała uwaga środowisk 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zdrowie człowieka w środowisku pracy była skupiona 
na tak oczywistych (choć ciągle istotnych) zagrożeniach jak hałas, promieniowanie, zapylenie 
czy inne fizykochemiczne właściwości miejsca pracy [1]. Dziedzina zwana bezpieczeństwem 
pracy tradycyjnie zajmowała się nadal czynnikami fizyczno - chemicznymi tkwiącymi w śro
dowisku pracy i ich wpływem na zdrowie pracownika. Zwrot w takim rozumieniu bezpieczeń
stwa pracy przyniosły właśnie lata 70, w których przeprowadzono wiele badań , głównie 

w Szwecji i w USA, których wyniki wskazywały na wpływ psychospołecznych właściwości 
pracy na zdrowie ludzi . Przyczyniło się to do rozszerzenia zainteresowań środowisk odpowie
dzialnych za bezpieczeństwo pracy na warunki psychospołeczne. Uświadomiono sobie, że 
psychospołeczne warunki pracy nie tylko rzutują na wzrost wydajności pracy i zadowolenie 
pracownika, ale mają też związek z jego zdrowiem fizycznym i psychicznym [2] . Zaintereso
wanie problematyką stresu w miejscu pracy jest coraz większe, ponieważ miejsce pracy jest 
nierozłącznie związane z doświadczaniem stresu. Jest on wywoływany różnorodnymi elemen
tami sytuacji pracy [5): 
- trudnymi lub uciążliwymi warunkami pracy, 

treścią wykonywanych zadań, 
- organizacją pracy. 
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Można by w tym mieJscu zaryzykować stwierdzenie, że podstawową dziedziną wiedzy, 
jaką powinni posiadać pracownicy służb bhp w XXI stuleciu będzie psychologia. Nauka ta 
znajdzie zastosowanie zarówno w prewencji jak i też interwencji dotyczącej "nowych" nie 
w pełni zbadanych zagrożeń zawodowych. 

l. Pojęcie stresu 

Mało kto uświadamia sobie, że stres w życiu człowieka jest zjawiskiem na tyle powszech
nym, że towarzyszy każdemu człowiekowi od chwili narodzenia do śmierci [4] . Stres to de
strukcyjny czynnik zakłócający w sposób bezpośredni funkcjonowanie człowieka oraz powo
dujący odległe poważne negatywne konsekwencje dla zdrowia i jakości życia (Ratajczak, 
1996). Badania nad stresem- tym związanym z pracą zawodową trwają od kilkudziesięciu lat 
[4]. Samo słowo "stres" zrobiło karierę od czasu, gdy w latach pięćdziesiątych zjawisko to 
odkrył i opisał kanadyjski lekarz - endokrynolog, Hans Selye. Zostało ono w oryginalnym 
brzmieniu przeniesione do wszystkich języków europejskich. W swoim macierzystym języku 
oznacza popularnie "nacisk", co psychologia ujmuje jako nacisk sytuacji czy otoczenia. Defi
nicja zawarta w brytyjskim leksykonie Penguin Medical Encyclopedia przedstawia to zjawisko 
jako jakiekolwiek oddziaływanie, które zaburza naturalną równowagę ciała i psychiki i które 
może spowodować jego fizyczne lub psychiczne uszkodzenie, zagrożenie, utratę, a także 
wszelkiego rodzaju schorzenia i zaburzenia emocjonalne. Sam twórca pojęcia stresu - Hans 
Selye - definiuje go jako "niespecyficzną (fizjologiczną i psychiczną reakcję) ciała i psychiki 
na każde stawiane przed nimi wymaganie" i postrzega zupełnie jednoznacznie jako reakcję 
osoby na wymagania stawiane przez otoczenie, w tym fizyczne i społeczne środowisko pracy. 
Stres może wpływać dezorganizująco na zachowania ludzi, przez co zwiększa prawdopodo
bieństwo popełnienia błędów i w konsekwencji wypadku. 

Negatywne skutki dla funkcjonowania organizmu mogą być spowodowane dwoma rodza
jami stresu: 
- stresem ostrym, 

Stres ostry występuje, gdy nagle pojawiają się bodźce przekraczające możliwości systemu 
adaptacyjnego człowieka, co może spowodować chorobę. Zdarzenie wywołujące ostry stres 
pojawia się nagle, trwa krótko i cechuje się dużą intensywnością. Szczególną postacią 

stresu ostrego jest stres traumatyczny pojawiający się, gdy bezpośrednio zagrożone jest ży
cie jednostki lub jednostka jest świadkiem śmierci, zagrożenia życia lub poważnego zranie
nia innych osób [4] . 
stres przewlekły, 
Stres przewlekły występuje wtedy, gdy pracownik styka się ciągle z sytuacjami przekra
czającymi ostateczne możliwości adaptacyjne organizmu, co wyczerpuje zasoby odporno
ści jednostki. Pojawiają się wówczas zakłócenia w funkcjonowaniu i/lub stanie zdrowia 
pracownika [ 4]. 

Stres niejedno ma oblicze! 
Jego pierwszymi objawami mogą być: apatia, ospałość, zniechęcenie , kłopoty ze snem, 

brak koncentracji uwagi, rozdrażnienie itd. Nadmierne obciążenie stresem może doprowadzić 
do powstawania konfliktów międzyludzkich, utrudnia też komunikację interpersonalną. W dal
szej perspektywie stres może doprowadzić do wyobcowania, a nawet agresji, poza tym utrud
nia nawiązywanie trwałych więzi emocjonalnych. Nie wolno bagatelizować stresu, ponieważ 
ma on wpływ na stan zdrowia pracownika. Jego konsekwencją może być wzmożona podatność 
na wirusy i bakterie. Chroniczny stres może nas nawet doprowadzić do wrzodów żołądka, 
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dwunastnicy, nadciśnienia, choroby wieńcowej i zawału serca. Stres negatywnie wpływa na 
stan układu nerwowego. Jest przyczyną zaburzeń snu, depresj i i nerwic. 

2. Doświadczenia krajów europejskich w badaniach nad stresem w miejscu pracy 

Stres jest jednym z głównych zagrożeń związanych z miejscem pracy. Z szeroko zakrojo
nych badań amerykańskich wynika, że pracownicy proszeni o wskazanie czynników szkodzą
cych ich zdrowiu, na pierwszymi miejscu wymieniali hałas (34,9% badanych), a zaraz po nim 
stres (29,7%). Europejskie Techniczne Biuro Związków Zawodowych ds . ochrony zdrowia 
i bezp ieczeństwa w Brukseli ustaliło klasyfikację zagrożeń zawodowych obowiązującą kraje 
Unii Europejskiej, i która niebawem zacznie obowiązywać również w Polsce. Klasyfikację tą 
przedstawiono wg [7) w tablicy 2.1. 

Tablica 2.1 . Klasyfikacja zagrożeń zawodowych 
Table 2 l Hazard classification 

lllazwa CZ) nnika zagrożenia Lawodowfgo W SLczególnieme 7agrożeń 

l. Czynniki fizyczne 
1.1 . Przedmioty wprowadzone w ruch części wirujące, obiegające, przemieszczające się, wyko-

nujące ruchy złożone 
1.2. Przedmioty poruszające się swobodnie przedmioty upadające, toczące się, wywracające się, 

będące w poślizgu 
1.3. Części oddzielające się wióry, iskry, od]:l_ryski, odłamki, pyły 

1.4. Materiały wypływające (ciekłe) płyny, gazy, pary, dymy, mgły 
!.5. Zdarzenia uwarunkowane geomechanicznie zawalenia, zapadnięcia i osunięcia się gruntu, upadki 

kamieni 
1.6. Niedogodne przestrzenie ruchu (komunikacyjne) ciasnota, nie ergonomiczne wymiary pomieszczeń, 

kolizje 
1.7. Niebezpieczne nawierzchnie (posadzki) Krawędzie naroża, ostre, spiczaste występy, przedmioty 

wystające z posadzek, nawierzchnieśliskie, nawierzchnie 
narażone na oblodzenie i \V}'SOką temperaturę . 

1.8. Niebezpieczne nawierzchnie stawiania stóp miejsca ślisk i e, mokre, oblodzone, zatłuszczone, zaol i-
wione, miejsca wzniesień, zagłębienia, nieporządek, 
pochyłości 

!.9 . Warunki utrudnione miejsca sklejania się , ruchome płaszczyzny, miejsca, 
w których mogą tworzyć się pętle, zagrożenia odrzutem, 
praca pod ziemią, pod wodą, stan nieważkości 

l . l O. Zagrożenia związane z energią e lektryczną napięcie dotyku, pole elektryczne, pole magnetyczne, łuk 
elektryczny, ładunki elektrostatyczne 

l . l l. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe układy palne, źródła zapalenia, żar, otwarty płomień, 
iskry, rozgrzane powierzchnie, mieszaniny wybuchowe, 
materiały zapalne, 

1.12. Nadciśnienie i podciśnienie, zmiany ciśnienia sprężone powietrze i gazy techniczne, pary i ciecze pod 
ciśnieniem 

1.13. Klimat temperatura, wilgotność i ruch powietrza, promieniowa-
nie cieplne, zanieczyszczenia powietrza, opady atmosfe-
ryczne, mgła, oblodzenie, burze 

1.14. Oświetlenie natężenie oświetlenia, równomierność oświetlenia-
miejscowego i ogólnego, kontrast, pole widzenia, ośle-
pienie, barwy świetlne, efekt stroboskopowy 

1.15. Hałas hałas stały, okresowy, pulsujący 

1.16. Wibracja miejscowa, ogólna 

337 



Skowrońska A.: Występowanie stresu w miejscu pracy i metody przeciwdziałania 

1.17. Niedostateczna syiffializacja Sygnały słabe, zakłócenia, sygnały nierozpoznawalne 
1.18. Promieniowanie jonizujące (alfa, beta, gamma), elektromagnetyczne, 

podczerwone, ultrafioletowe, promieniowanie roentgena , 
mikrofale, promieniowanie laserowe, nagromadzenie 
tlenu 

2. Zagrożenia chemiczne 
2.1. Substancje chemiczne substancje toksyczne, drażniące, żrące, rakotwórcze, 

mutaaenne, teratogenne, powodujące alergie 
2.2. Reakcje chemiczne wyzwalające (uwalniające) substancje, wyzwalające 

(uwalniające) energię (reakcje egzotermiczne) 
3. Zagrożenia biologiczne 
3.1. Żywe komórki mikroorganizmy, bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby, glony 

jednokomórkowe, komórki zwierzęce i ludzkie, kultury 
tkanek 

3.2. Części składowe komórek komponenty bioloaiczne, aktywne enzymy, biomasa 
3.3. Makrooraanizmy rośliny, zwierzęta 

4. Fizyczne i psychiczne czynniki zagrożenia 
4.1. Niewłaściwe obciążen ia fizyczne brak ruchu, jednostronne obciążenie ciała, nadmierne 

obciążen ie statyczne i dynamiczne 
4.4. Nadmierne obciążenie psychiczne zmęczenie psychiczne, monotonia, stres, psychiczne 

przeciążenie 

S. Czynniki zagrożenia związane z organizacją pracy, łącznie z uwarunkowaniami socjologicznymi 
5 .l. System organizacji Regulacje obowiazków, zadania, kompetencje, 

organizacja zakładu pracy, organizacja bezpieczeństwa 
5.2. Przebieg pracy regulacja zadań czastkowych, przebieg pracy, podział 

i przydział robót, struktura pracy, zarzadzenia zakładyu 
pracy, instrukcje 

5.3. Aspekty socjologiczne treść pracy, zadania, relacje osobowe, komunikowanie 
sie, partycypacja, zgodność, współdziałanie 

6 .Względy osobowe jako czynnik zagrożenia brak kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia, biegłość , 

nastawianie, motywacja, brak predyspozycji (przydatno-
ści) pod względem fizycznym, zdrowotnym, ogranicze-
nia i przeciwwskazania do wykonywania określonej 
pracy, niewystarczające predyspozycje intelektualne 
i psychiczne 

Powyższa klasyfikacja umożliw ia zaliczenie do poszczególnych czynników wszelkich za
grożeń, z którymi można się spotkać w pracy. Uważna analiza klasyfikacji prowadzi do uzmy
słowienia istnienia czynnika zagrożenia w ogóle, co jest warunkiem jego ograniczenia [7]. 
Ile kosztuje stres w pracy? 

Coraz powszechniej zwraca się uwagę na koszty finansowe ponoszone w związku z do
świadczanym przez pracowników stresem i jego konsekwencjami. Europejska Komisja do 
Spraw Zatrudnienia i Problemów Społecznych stwierdza, że według ostrożnych szacunków 
koszty związane z efektami stresu w pracy sięgają w Unii Europejskiej około 20 miliardów 
EUR rocznie. Stres doświadczany przez pracowników odbija się na funkcjonowaniu całej or
ganizacji . Jego przejawami są m.in .: 

zwiększona absencja - z danych amerykańskich wynika, że przemysł USA traci 550 mln 
dni roboczych rocznie z tytułu absencji w pracy, przy czym szacuje się, że 54% absencji 
jest wynikiem stresu w pracy; podobnie Wielka Brytania traci w wyniku absencji 360 mln 
dni roboczych rocznie i szacuje się, że około 180mln wynika ze stresu w pracy, 
zmniejszona wydajność pracy - gdy stres osiągnie wysoki poziom, wydajność pracy 
zmniejsza się nawet mimo tego, że pracownicy są obecni w pracy, spowodowane jest to 
systematycznym obniżaniem s ię jakości wytwarzanego przez nich produktu i usług, 
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- wzrost wypadków - nadmierny poziom pobudzenia zwiększa prawdopodobieństwo błędu, 
a w konsekwencji i wypadku; niektórzy eksperci szacują, że stres jest odpowiedzialny za 60 
-;.- 80% wypadków w miejscu pracy, 

- wyższa fluktuacja- z badań nad wypaleniem zawodowym wynika m. in., że wśród pielę-
gniarek nasilenie depersonalizacji związane było pozytywnie ze zmianą pracy w dwa lata 
później, a analogiczne związki stwierdzono też pomiędzy wyczerpaniem emocjonalnym 
a zmianą pracy w ciągu najbliższego roku wśród nauczycieli oraz w ciągu 5 lat - wśród 

lekarzy; procent wariancji fluktuacji wyjaśniany przez dymensje wypalenia, choć istotny, 
nie był jednak wysoki i wynosił I-c- 5%, 

- wzrost kosztów związanych z większą zachorowalnością - koszty chorób będących konse
kwencją stresu w pracy są lepiej widoczne w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracodawca 
ponosi bezpośrednio koszty leczenia pracownika. W krajach europejskich koszty te są bar
dziej ukryte, co nie znaczy, że nie istnieją [7]. Według Brytyjskiej Fundacji Serca, z powo
du samych tylko chorób sercowo-naczyniowych, (przy których stres jest istotnym czynni
kiem ryzyka) szacunkowe roczne straty firmy zatrudniającej l O 000 osób wynoszą: 

2,1 mln funtów- z powodu zmniejszonej produktywności mężczyzn i 340 tys. funtów
w przypadku kobiet, 
zgon 35 mężczyzn i 7 kobiet (ze wzgiędu na śmierć spowodowaną chorobą wieńcową), 
absencję rzędu 59 tys. dni roboczych wśród mężczyzn i 14 tys. wśród kobiet. 

Zapobieganie stresowi i stratom, do których stres przyczynia się, jest obecnie jednym z ce
lów wspólnotowej strategii poprawiania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Strategia ta do 
2006 roku uwzględnia zmieniające się warunki pracy, nowe technologie, wzrost zatrudnienia 
kobiet, starzenie się społeczeństw i proces rozszerzania Unii Europejskiej . Jej głównym celem 
jest dalsze zmniejszanie liczby wypadków i chorób zawodowych, które corocznie powodują 
niepełnosprawność około 300 tysięcy osób. Centralny Instytut Ochrony Pracy, współpracujący 
z Europejską Centralną Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, podaje, że do 60 procent 
nieprzepracowanych dniówek w krajach UE jest następstwem stresów wynikających z warun
ków pracy. Badania wykazują, że stres jest przyczyną niskiej wydajności pracy, nieprzestrze
gania zasad bezpieczeństwa oraz zwiększonych odszkodowań dla pracowników. 

W świetle przedstawionych wyżej danych oczywiste jest, że zarówno pracodawcy jak i in
stytucje zajmujące się ochroną zdrowia podejmują działania zapobiegające negatywnym skut
kom stresu w pracy. 

Aktualnie w kraju nie prowadzi się pełnej analizy przedstawionych wyżej danych. Poza 
względami etycznymi istnieją, zatem poważne motywy ekonomiczne skłaniające do wzmożo
nych wysiłków w zakresie redukcji wypadków przy pracy oraz dbałości o zdrowie pracowni
ków. 

3. Zagrożenia występujące na stanowiskach pracy w ZG "Rudna" 

Poprawa i utrzymanie właściwych warunków mających zasadnicze znaczenie dla bezpie
czeństwa i komfortu pracy ludzi, zatrudnionych w podziemiach kopalni to główne zagadnienie, 
nad którym pracują kierownictwo i kadra inżynierska zakładu górniczego. Służby zatrudnione 
w ZG "Rudna", by zapewnić prawidłowe warunki pracy, prowadzą stałą kontrolę zagrożeń 
występujących na stanowiskach pracy. 
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Podziemna eksploatacja złóż rud miedzi w ZG "Rudna" jest prowadzona w trudnych wa
runkach górniczo - geologicznych powodując liczne zagrożenia dla załogi górniczej. Proce
sowi pozyskiwania tej kopaliny towarzyszy występowanie zagrożeń, związanych z naturalnymi 
warunkami zalegania złoża oraz z warunkami wynikającymi z zastosowanej techniki jego eks
ploatacji. W licznych przypadkach występują one jednocześnie, z maksymalnym nasileniem, 
co stwarza znaczne trudności w bezpiecznym prowadzeniu robót górniczych, powodując nie
jednokrotnie konieczność ich wstrzymania lub zaniechania. Dlatego tak ważną sprawą jest 
określenie wszystkich występujących na stanowiskach pracy zagrożeń. Ich szkodliwe oddzia
ływanie na organizm człowieka może doprowadzić do obniżenia sprawności organizmu 
(zmniejszenie wydajności pracy) i w konsekwencji wieloletnie narażenie na chorobę zawo
dową. Znąjomość wszystkich zagrożeń, a szczególnie poznanie ich działania na organizm 
ludzki pozwoli na podjęcie działań, mających na celu ich eliminację lub ograniczenie ich dzia
łania na organizm pracowników, a także zastosowanie innych, skutecznych działań profilak
tycznych. 

Wśród zagrożeń objętych stałą kontrolą bardzo ważną rolę odgrywają zagrożenia: naturalne 
niosące ze sobą czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia oraz przeważające w ilości zagro
żenia wypadkowe. Ich ocena ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa i komfortu pracy 
ludzi. Ich zwalczanie w kopalni rud miedzi należy jednak do bardzo trudnych kwestii tak tech
nicznych jak i organizacyjnych. Ma to związek ze specyficzną strukturą kopalnianych sieci 
wentylacyjnych, w których występują silnie rozwinięte podsieci oddziałów wydobywczych. 
Stosowana technologia wykonywania wyrobisk przygotowawczych i eksploatacji złoża wyko
rzystująca w szerokim zakresie różne maszyny samojezdne oraz techniki strzelnicze do urabia
nia złoża również nie pozostają bez znaczenia. 

Skuteczne zwalczanie i eliminowanie zagrożeń występujących w kopalni wymaga w pierw
szym rzędzie możliwie dokładnej ich identyfikacji, oceny oraz analizy. 
W Zakładach Górniczych "Rudna" przeprowadzono proces identyfikacji zagrożeń, w wyniku 
którego rozpoznano i przewidziano wszystkie możliwe niebezpieczne sytuacje i wydarzenia, 
które mogą powstać w związku: 
- z warunkami środowiska naturalnego, 
- z wykorzystywaną energią, 
- ze stosowanym wyposażeniem, 
- z wykorzystywaną technologią, 
- ze stosowanymi materiałami, 
- z popełnianiem przez ludzi niebezpiecznych błędów. 

Zagrożenia zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentów oraz dokonując bezpośred
niej obserwacji stanowisk pracy i stosowanych procesów technologicznych. Dokumentami 
tworzonymi w ZG "Rudna" informującymi o rodzaju i częstotliwości występujących w zakła
dzie zagrożeń, naj akie narażeni są pracownicy są: 

statystyka i analiza wypadków wg przyczyn, 
statystyka i analiza chorób zawodowych, 
analiza niebezpiecznych wydarzeń, 

- analiza bezpieczeństwa, 
- wyniki pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowiskach 

pracy. 
Na podstawie powyższych informacji i z uwagi na prowadzoną działalność w kopalni zi

dentyfikowano następujące rodzaje zagrożeń: 
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l. Zagrożenia powodujące wypadki przy pracy: 
l. zagrożenia naturalne związane z pracą i otoczeniem górotworu (pierwotne): 

a) zagrożenie tąpaniami (wstrząsy i odprężenia), 
b) oberwanie się brył i mas skalnych: 

- z czoła przodka, 
- ze stropu, 
- z ociosu, 

c) zagrożenie zawałem, 

d) zagrożenie niekontrolowanym wypływem wody (wodne), 
e) różnica ciśnienia atmosferycznego, 

2. zagrożenia związane z prowadzoną działalnością (wtórne): 
a) zagrożenia związane ze specyfiką wykonywanej pracy: 

- pożar (środków łatwo i trudnopalnych), 
- eksplozja MW 

b) zagrożenia związane z wykonywaną pracą: 
- kolizja z maszyną, 
- porażeniem prądem, 

- ruchome elementy maszyn, 
- dźwiganie, przenoszenie ciężarów, 
- praca na wysokości, 

poparzenie elektrolitem lampy, 
- transport ludzi, 
- kolizja z przejeżdżającymi maszynami, 

zagrożenie spawaniem, 
kontakt z substancjami chemicznymi, 

- urazy mechaniczne zaistniałe w czasie remontów i napraw, 
- awarie układów pracujących pod wysokim ciśnieniem, 

wymuszona pozycja ciała. 
c) zagrożen ia związane ze specyfiką wykonywania pracy (czynniki psychiczne) 

- stres, 
- nerwowość pracy, pośpiech . 

II. Powodujące choroby zawodowe- związanie ze środowiskiem pracy: 
l. zapylenie, 
2. nadmierny hałas, 
3. wibracja ogólna, 
4. wibracja miejscowa, 
5. podwyższona temperatura (mikroklimat gorący), 
6. atmosfera kopalniana, gazy, 
7. substancje chemiczne 
8. niedostateczne oświetlenie, 
9. występowanie czynników rakotwórczych i prawdopodobnie rakotwórczych: 

pyły zawierające krystaliczną krzemionkę Si02, 

spaliny silników Diesla, 
azbest, 

- arsen i związki nieorganiczne arsenu, 
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kadm i związki nieorganiczne kadmu, 
radon i produkty jego rozpadu. 

Jak z powyższego widać generalne zagrożenia są związane ze specyficznym środowiskiem 
pracy (praca pod ziemią, ograniczona wentylacja, zagrożenia pochodzące od górotworu). 

Na podstawie ich identyfikacji dokonano oszacowania i oceny ryzyka zawodowego, którą 
przeprowadziły osoby kierownictwa zakładu (dozór średniego szczebla) z udziałem przedsta
wicieli załogi (społecznych inspektorów pracy) w porozumieniu z działem bhp. W przeprowa
dzonej ocenie ryzyka zawodowego jako jedno z zagrożeń w pracy górniczej wymieniono stres 
związany z wykonywaną pracą. Oszacowanie tego ryzyka wg zastosowanej metody RISC 
SCORE pomimo przyjętej zasady obiektywizmu oceny budziło najwięcej wątpliwości uzmy
sławiając jednocześnie też niedoskonałość przeprowadzonej przez Zespół Kopalniany oceny 
tych czynników. Było obarczone błędem wynikającym z subiektywnej ich interpretacji na 
stanowiskach pracy powstałych przy obciążeniach związanych z czynnikami psychicznymi 
przez osoby oceniające. Wynikało to przede wszystkim z braku bazy danych na temat stresu 
oraz braku mierzalnego poziomu jednoznacznej obiektywnej skali wielkości stresu, brakiem 
danych psychofizycznych pracowników, u których wielkość tego stresu jest określana. 

W ZG "Rudna" analiza stanu bezpieczeństwa jest niezwykle ważną sprawą, opracowano 
metody identyfikacji zagrożeń na stanowiskach pracy oraz przeciwdziałania zagrożeniom. Ma 
to znaczenie zwłaszcza w przypadku szybko postępujących zmian w zakresie technologii gór
niczych, parku maszynowego jak i organizacji pracy. Zwalczanie zagrożeń (szczególnie natu
ralnych) jest taką dziedziną techniki, w której mimo olbrzymiego postępu, trudno jest o spek
takularne rozwiązania - likwidujące lub choćby zmniejszające jakiekolwiek prawdopodobień
stwo występowania sytuacji niebezpiecznych, łatwo i w stosunkowo krótkim czasie. Dlatego 
określenie priorytetów w ograniczaniu zagrożeń zawodowych oraz stosowaniu różnych metod 
tak ich prognozowania jak i przewidywania, zmusza wyposażanie kopalni w odpowiednie 
środki techniczne i organizacyjne umożliwiające skuteczne zwalczanie bądź zmniejszanie 
niebezpieczeństw występujących na stanowiskach pracy. W myśl przepisów, określających 

jednoznacznie odpowiedzialność pracodawcy w tym zakresie a sprowadzających się do stwier
dzenia, że w przypadku stwierdzenia występowania zagrożeń na stanowiskach pracy, praco
dawca ma obowiązek podjąć działania zmierzające do ograniczenia narażenia pracowników 
i ochrony zdrowia pracowników. 

4. Stres i jego źródła w górnictwie 

Złożone układy warunków wpływających negatywnie na procesy fizjologiczne i psycholo
giczne pojedynczego pracownika wstępują w każdym środowisku pracy dotykając dyrektorów, 
kadrę kierowniczą i szeregowych pracowników. 

Z przeprowadzonych w Jatach 1998-2002 przez Główny Instytut Górnictwa w ZG "Rudna" 
badań wynika, że w stanie stresu pracuje bardzo często ponad połowa osób dozoru (53,6%), 
w przypadku prawie 42% z nich odczuwane negatywne emocje są silne. Zatem stres można 
uznać w zakładzie za czynnik w istotny sposób wpływający na jakość pracy dozoru. Na 
stanowiskach robo tniczych w stanie stresu pracuje bardzo często około 30% badanych, 
w przypadku około 15% z nich odczuwane są silne negatywne emocje. Zatem stres uznać 
można za czynnik wpływający w znaczny sposób na jakość wykonywanej pracy oraz 
bezpieczeństwo pracy w zakładzie około jednej trzeciej pracowników [6]. 

Ogólna analiza pozwoliła na wyodrębnienie rodzajów stresu związanego z pracą górniczą: 
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a. Stres organizacyjny, którego głównymi czynnikami są: 
- uciążl iwość pracy, w tym trudne warunki środowiskowe, słaba współpraca, brak czasu 

na realizację planowanych zadań, 
- relacje interpersonalne, zwłaszcza naciski ze strony przełożonych, zachowanie i po

stawy innych pracowników, naciski ze strony Dyrekcji, słaba współpraca i niekorzystna 
atmosfera w pracy. 

- presja czasu. Szczególnie znaczący brak urządzeń usprawniających prace, konieczność 
respektowania decyzji odgórnych, 

- zawodowa satysfakcja. Nikła perspektywa kariery zawodowej, brak uznania za dobrze 
wykonywaną pracę, nieodpowiednie uposażenie, brak pewności dalszego zatrudnienia. 

b. Stres ostry związany ze zdarzeniami i zjawiskami nietypowymi na które przeciętny pra
cownik nie jest przygotowany. 

c. Stres wynikający z charakteru wykonywanej pracy (zajazd na dół kopalni, praca pod 
ziemią). 

Niestety brak jest tego typu badań wśród ratowników górniczych (stres traumatyczny) 
i wśród pracowników dołowych kopalń (stres przewlekły ze względu na rodzaj zagrożeń) oraz 
objawy stresu traumatycmego u pracowników oddziałów, gdzie miały miejsca zdarzenia mo
gące spowodować stres traumatyczny). Znaczna ilość osób przeżywa stres traumatyczny 
w związku z wykonywaną pracą, a często udział w takich zdarzeniach jest na stałe wpisany 
w ich rolę zawodową [4]. 

S. Monitorowanie psychospołecznych warunków pracy 

Monitoring psychospołecznych warunków pracy sprowadza się do systematycmego wy
szukiwania tak czynników ryzyka jak i grup, w których jest ono generowane. Wymaga to ob
serwacj i zarówno samych warunków pracy jak i stanu zdrowia pracowników. Dane mogą być 
zbierane na poziomie całego przeds ięb iorstwa, a także na poziomie poszczególnych wydzia
łów [2]. 

W 9 krajach Europy za priorytetowe uznane zostały zagadnienia obciążenia pracą, pro
blemy psychospołeczne w środowisku pracy oraz zdrowia psychicznego z tym związane. 
Z uwagi na bardzo ważną rolę przemysłu wydobywczego w naszej gospodarce narodowej, ko
n ieczność zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych 
w polskim przemyśle wydobywczym, a w szczególności na troskę, z jaką Zakład odnosi się do 
spraw BHP oraz rangę spraw związanych z przedakcesyjnym procesem integracj i polskiego 
przemysłu wydobywczego z organizmem gospodarki UE wydaje się być zasadnym, aby 
w możliwie maksymalnie wysokim stopniu przygotować kadrę kierowniczą do podjęcia 

współpracy z UE i współzawodnictwa na równych - partnerskich zasadach. 
Zapobieganie stresowi i stratom, do których stres przyczynia się, jest obecnie jednym z ce

lów wspólnotowej strategii poprawiania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Specjaliści 
wskazują na unijną dyrektywę ramową 89/391/EWG o wprowadzeniu środków w celu zwięk
szenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy, zobowiązującą praco
dawców do zagwarantowania bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w każdym aspekcie 
związanym z pracą. 

Niezależnie od tego Komisja Europejska zaleca w swoich wytycznych w sprawie ryzyka 
w miejscu pracy potrzebę przeprowadzania analizy czynników natury psychologicznej, spo-
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łecznej i fizycznej, które mogą być źródłem stresu. Powinni to także robić polscy pracodawcy. 
Pogląd ten znajduje odzwierciedlenie w uregulowaniach prawnych BHP, zobowiązujących 
przedsiębiorstwa do przewidywania oraz zapobiegania okolicznościom potencjalnie wypadko
gennym i wpływającym niekorzystnie na stan zdrowia zatrudnionych w zakładzie. Wysoka 
efektywność działania w zakresie kształtowania bezpiecznych fizycznych i społecznych wa
runków pracy jest szczególnie istotna w zakładach charakteryzujących się wysokim ryzykiem 
pierwotnym, a do takich zaliczają się kopalnie miedzi. Wypadkowość jest tutaj istotnym i stale 
aktualnym problemem, tak społecznym, moralnym, jak i technicznym oraz ekonomicznym. 
Koniecznością staje się ponadto zdecydowane ograniczenie ponoszonych strat, w tym również 
wynikających z tzw. kosztów "niedostosowania" (wypadki i choroby zawodowe). Z tego też 
względu kierownictwa kopalń stale poszukują nowych rozwiązań umożliwiających pokonanie 
dotychczasowych słabości systemów bezpieczeństwa. Statystyki wypadkowości wskazują, że 
większość rejestrowanych urazów to rezultat popełnianych błędów, zaniedbań obowiązków, 
postępowania sprzecznego z formalnymi normami bezpieczeństwa oraz świadomie podejmo
wanego ryzyka. Fakty te wskazują, iż najsłabszym ogniwem tego systemujest człowiek. 
Czy można zmierzyć stres? 

Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) blisko połowa pracujących 
czuje się zestreso\vana przez S\voją pracę. Dlatego zaró\vno pracoda\vcy, jak i organizacje 
naukowe starają się ograniczać negatywne skutki stresu. Powstają tzw. programy zarządzania 
stresem. W Polsce również prowadzi się badania dotyczące szkodliwości stresu w pracy. Ich 
autorami są m. in. naukowcy z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie. W jednej 
z tamtejszych pracowni powstał kwestionariusz do monitorowania psychospołecznych warun
ków pracy. Dzięki kwestionariuszowi można stwierdzić, co należy zmienić w środowisku 
pracy, by było ono bardziej przyjazne dla pracownika. Osoby wypełniające kwestionariusz 
odpowiadają na następujące pytania: 
l. Jakie wymagania stawia twoja praca? 
2. W jakim stopniu możesz wpływać na to, co się dzieje w pracy? 
3. Na jakie wsparcie i pomoc możesz liczyć? 
4. Jakie jest twoje samopoczucie? 
5. Czy oczekujesz zmian w pracy? 
6. Kimjesteś i jakajest twoja firma? 

Na podstawie badań przeprowadzonych dzięki takim kwestionariuszom wśród przedstawi
cieli różnych grup zawodowych, naukowcy doszli do wniosku, że stres dotyka najczęściej 
osoby, które psychologia przyporządkowuje do grupy o tzw. wzorcu zachowania A. Są to 
zazwyczaj ludzie niecierpliwi, ambitni, pragnący rywalizacji, lekceważący wypoczynek, uwa
żający, że sami ze wszystkim muszą sobie poradzić. Cechy te, choć pożądane u pracowników, 
korespondują niestety z chorobami układu krążenia, nazywanymi czasem "dyrektorskimi". 
Osoby o takim typie zachowań są narażone na ryzyko zawału serca, udaru czy wylewu. 

6. Ograniczanie stresu w środowisku pracy 

Czy stres można zwalczyć? 
Jakie działania może podjąć kierownictwo przedsiębiorstwa, żeby ograniczyć stres w swym 

zakładzie? Wszelkie próby zmierzające do osłabienia stresu pracowników można ukierunko
wać na dwa cele [5].: 
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- pierwszym celem jest pracownik a zadaniem, jakim stawiają przed sobą organizatorzy 
działalności prewencyjnej jest dokonanie w nim odpowiednich zmian (w jego zachowa
niach, poglądach, sposobach patrzenia na prace i rzeczywistość) oraz nauczenie go odpo
wiednich technik łagodzenia napięcia stresowego, 

- drugim celem może być instytucja zatrudniająca pracowników, a właściwym zadaniem 
zmniejszającym stres może być wprowadzenie szeregu zmian w zadaniach roboczych, 
w sposobach jej wykonania, w warunkach pracy. 
Najlepsze efekty można uzyskać, gdy zorganizuje się i przeprowadzi program prewencyjny 

realizujący oba cele, ponieważ programy nastawione j ednocześnie na jednostkę i organizację 
są programami komplementarnymi, a ta cecha jest postulowana pod adresem wszystkich pro
gramów promocyjnych i prewencyjnych, ponieważ wówczas zyskują one na efektywności 

(Gniazdowski, 1997). 
Forma programu zwalczającego stres może być różna a zależy to od wielkości zakładu 

pracy, rodzaju występujących w nim stresorów oraz środków, jakie kierownictwo może po
święcić na prowadzenie programu. Bez względu na te różnicujące czynniki dobry program 
prewencyjny musi spełniać następujące warunki [5]: 
- powinien przebiegać w kilku fazach, 
-- do jego realizacji powinny być włączone osoby z najwyzszego kierownictwa zakładu, 
- pracownicy i związki zawodowe powinni być włączeni w proces jego opracowania i ocenę 

jego skutków. 
Każdy program prewencyjny powinien składać się z czterech faz [5]: 
Inicjowanie - głównym celem tej fazy jest pozyskanie poparcia dla programu ze strony kie

rownictwa przedsiębiorstwa. Dobrze wróży programowi, jeżeli potrzebę jego wprowadze
nia kierownictwo uświadomi sobie samo na podstawie pewnych negatywnych sygnałów 
(np. zwiększonej absencji, zwiększonej liczby wypadków, zakłóceń w organizacji pracy) 
wówczas kierownictwo, jeżeli nie w całości, to przynajmniej jego ważni reprezentanci, bę
dzie motywowane do zorganizowania środków potrzebnych na realizację a więc da mu 
wsparcie swoim autorytetem. W tej fazie należy również dokonać oceny stresogenności 
pracy oraz pomiaru wskaźników stresu wykorzystując do tego celu metody analizy pracy 
i metody kwestionariuszowe pozwalające ustalić jak pracownicy postrzegają swoją pracę . 

Zebrane oceny dostarczą wskazówek do właściwego opracowania treści programu prewen
cyjnego a równocześnie mogą posłużyć jako dodatkowe argumenty przemawiające za po
trzebą wprowadzenia programu. 

Planowanie - w tej fazie należy uformować zespół, który zajmować się będzie wdrażaniem 
opracowanych programów prewencyjnych. Zespół powinien składać się z reprezentantów 
kierownictwa zakładu, przedstawicieli związków zawodowych, pracowników oraz eksper
tów. Zadaniem zespołu będzie: 
- opracowanie programu i harmonogramu jego wdrażania, 
- ustalenie celów, jakie program powinien osiągnąć, 
- wspieranie programu przed i w trakcie jego realizacji i cykliczne oceny jego przebiegu. 

Od aktywności i zaangażowania się zespołu zależy skuteczność programu. 
Wdrożenie . działania profilaktyczne w tej fazie powinny być nastawione zarówno na jed

nostki jak i na organizację. Powinny być komplementarne i na tyle różnorodne i rozbudo
wane, na ile stać zakład pracy. Powinny być prowadzone z poszanowaniem swobody, co do 
uczestniczenia w nich i powinny być prowadzone tak, aby nie zakłócać normalnego toku 
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pracy. Należy objąć nimi możliwe szerokie grupy pracowników, a przede wszystkim tych , 
których zdrowie może być zagrożenie z powodu stresu. 

Ocena - to etap końcowy, w którym uzyskuje s ię informacje o tym, czy udało się osiągnąć 
założone efekty i czy koszty związane z realizacją programu są lub w okreś lonym terminie 
mogą być odzyskane. Zwykle ocenia się, czy poziom doświadczanego stresu obniżył się po 
zakończeniu programu, biorąc pod uwagę różne jego przejawy, takie subiektywne odczu
cia, fizjologiczne wskaźniki, zmniejszenie częstotliwości zgłaszanych dolegliwości zdro
wotnych, zmniej szenie absencj i, wzrost satysfakcj i i zaangażowania s i ę w pracę . Każdy 

program zwalczania stresu powinien uwzględniać wymienione powyżej etapy, lecz treść 
i metody w nich stosowane musza być dostosowane do potrzeb i specyfiki pracy w danej 
instytucji. 
Najbardziej populamym i obiecującym podejściem do problematyki zarządzania stresem 

w organizacji jest koncepcja prewencyjnego zarządzania stresem. Jest to "filozofia organi
zacji i zbiór zasad, które kształtują konkretne metody poświęcone promocji zdrowia jednostek 
i organizacji w celu zabezpieczenia jednostek i organizacji przed negatywnymi skutkami 
stresu" . 

1) NICJA 'fWA 

l 
3) OCENA STRESU 

Rys. 6.1. Ogólny model wdrażania programu zarządzania stresem 
Fig. 6.1 . General model o f the stress management plan 

Według strategii proponowanej przez NIOSH (Instytut Bezp ieczeństwa Pracy i Zdrowia 
w USA) struktura programu zarządzania stresem winna zawierać trzy elementy: 

identyfikacja problemu, 
- interwencja, 
- ocena interwencji. 

Do tego jednak, by móc skutecznie wprowadzić program, konieczne jest spełnien ie ki lku 
minimalnych założeń . Należą do nich: 
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- kształtowanie wśród członków organizacji świadomości tego czym jest stres oraz jakie są 
jego przejawy i konsekwencje, 

- zapewnienie zaangażowania się kierownictwa w program zarządzania stresem, 
partycypacja pracowników przy planowaniu i realizacji programu, 

- przygotowanie potrzebnych zasobów (materiałowych i ludzkich) do wprowadzenia pro
gramu zarządzania stresem. 
Efektywność programu zarządzania stresem w znacznym stopniu zależy od tego, jak zosta

nie sformułowany cel programu. Cel ten powinien być precyzyjnie sformułowany, realistyczny 
i możliwy do osiągnięcia. Ważne jest także, żeby wyznaczyć kryteria, które pozwalałyby na 
stwierdzenie, czy cel został zrealizowany (osiągnięcie celu musi być mierzalne) oraz czy cele 
te wiązały się z potencjalnymi korzyściami, których beneficjentami będą zarówno indywidu
alni pracownicy jak i organizacja jako całość. Do podstawowych błędów pojawiających się na 
etapie tworzenia programu zarządzania stresem zalicza on ponadto: 
- stosowanie niezintegrowanych strategii zarządzania stresem, 

podejmowanie działań bez świadomości jakich konkretnych skutków należy się po nich 
spodziewać, 

- koncentrowanie się na likwidacji negatywnych skutków stresu a nie na podnoszeniu dobro
stanu i efektywności funkcjonowaniajednostki i organizacji, 

- ograniczanie strategii zarządzania stresem do przekazywania pracownikom wiedzy o stresie 
a zaniedbywanie kształtowania umiejętności i postaw, 
zapominanie, że zaangażowanie i entuzjazm pracowników dotyczący wdrożenia programu 
zarządzania stresem zależy od tego jak bardzo czują się oni inicjatorami i kreatorami tego 
programu (problem partycypacji). 
Skuteczność programów zarządzania stresem zależy również od tego czy wpłynął on na 

kulturę funkcjonowania organizacji. Jeśli tak jest, to efektywność programu będzie większa. 
Należy mieć jednak na uwadze, że niektóre skutki wdrożenia programu zarządzania stresem 
mogą pojawić się dopiero po upływie pewnego czasu. 

7. Ocena poziomu stresu i wdrożenie programu antystresowego w ZG "Rudna" 

W Zakładach Górniczych "Rudna" pracuje obecnie około 4200 osób. Tak wysokie zatrud
nienie determinowane jest: 
- złożonością procesu produkcyjnego, 
- wielkością planowanego wydobycia, 
- występującymi zagrożeniami. 

Ze schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa wynika, że pion bezpośrednio produkcyjny 
podzielony jest na pięć głównych elementów składowych współpracujących ściśle ze sobą. Są 
nimi : 

dział robót górniczych, 
- dział maszyn dołowych, 

dział energomechaniczny, 
- dział szybów i urządzeń głównych, 
- dział transportu taśmowego i rurociągów, 

Pozostałe zamieszczone w schemacie organizacyjnym służby są służbami uzupełniająco
pomocniczymi wspomagającymi działania służb podstawowych. 
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Złożoność struktury organizacyjnej wymusza na przeds iębiorcy tworzenie stanowisk pracy 
nierozerwalnie związanych z wykonywanymi czynnościam i w poszczególnych działach . 

Dlatego też wskazanym byłoby, aby pracodawca podjął próbę oceny poziomu stresu psy
chospołecznego w zakładzie i wpłynął na obniżenie poziomu stresu pracowników poprzez 
opracowanie (dla przykładu) programu redukcji stresu organizacyjnego dla jednego z oddzia
łów. 

Całkowite pozbycie się stresów jest niemożliwe i dlatego mówi się o radzeniu sobie ze stre
sem czy umiejętności kontroli stresu, a nie o uwolnieniu się od stresów. Jak radzić sobie ze 
stresem w miejscu pracy?- należy zaprojektować program redukcji stresu w pracy począwszy 
od opracowania teoretycznego modelu stresu, który stanowiłby przewodnik wyznaczający cele 
do realizacji, umożliwiał planowanie logicznie uporządkowanego programu i pozwalał lepiej 
zrozumieć zależności miedzy podejmowanymi działaniami a ewentualnymi skutkami. Dyspo
nując tym modelem oraz posiadając bogatą wiedzę na temat stresu, wskazanym byłoby wpro
wadzenie programu antystresowego. 
Celem programu byłoby: 

usunięcie źródeł stresu w pracy, 
wzmocnienie takich antystresowych sił jak wsparcie społeczne i poczucie kontroli nad 
pracą oraz osiągnięcie tnvałych zrnian \V organizacji oraz \V zachov1aniach ludzi, które po
prawiają zdrowie i jakość życia pracowników. 

Program miałby charakter: 
- partycypacyjny i kooperacyjny, tzn. że w jego realizacji powinni uczestniczyć eksperci 

(naukowcy), kierownicy, pracownicy i przedstawiciele związków zawodowych, 
rozwojowy, tzn. ze będzie budowany zgodnie z teoretyczną wiedza oraz na bieżąco 
uzyskiwanymi informacjami o stresorach występujących w miejscu pracy, 
nastawiony na realizację celów naukowych i praktycznych. 

Podsumowanie 

Osiągnięcie znaczącego postępu w zakresie kształtowania stanu bezpieczeństwa w zakła
dach górniczych wymaga, zastosowania jakościowo nowych działań prewencyjnych, skoncen
trowanych głównie na dokonaniu zmian w świadomości załóg. W praktyce oznacza to wyjście 
poza ramy preferowanych dotychczas udoskonaleń techniczno - technologicznych i włączenie 
w zakres działań prewencyjnych takich, które mają zasadniczy wpływ na stosunek człowieka 
do zagadnień bezpiecznej pracy, tj. kształtują hierarchię potrzeb i wartości pracowników oraz 
ich postawy wobec zagrożeń, ryzyka i ryzykantów. 

Realizacja skutecznego programu w tej materii winna polegać na: 
- etapI-powołaniu i przeszkoleniu zespołu, który składałby się z reprezentantów pracowni

ków i kierownictwa oraz naukowców. Bardzo ważne jest aby w skład zespołu weszli od
powiedni pracownicy z różnych działów, którzy dobrze orientują się we wszystkich pro
blemach występujących w zakładzie. Członków zespołu należy przeszkolić z zagadnień 
stresu. 

- etap II - przeprowadzeniu badań pracowników, na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa, 
które pozwoliłoby ustalić główne przyczyny doświadczanego przez nich stresu, ich samo
poczucie, motywacje i stan zdrowia. Na podstawie uzyskanych wyników przygotowano by 
raport i ustalono główne przyczyny stresu. 
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- etap III - wdrożeniu technik indywidualnych i organizacyjnych zmierzających do ograni
czenia stresu (np. szkolenia dotyczące redukcji stresu, doradztwo w zakresie zmian organi
zacyjnych), zatrudnienie psychologów-doradców, którzy mieliby: pomagać poszczególnym 
pracownikom w rozwiązywaniu ich osobistych problemów związanych ze stresem, wzmac
niać umiejętności pracowników w radzeniu sobie ze stresem, redukować czynniki wywołu
jące stres doświadczany przez pracowników. 
Niezwykle istotnym elementem jest uzyskanie akceptacji dla zaplanowanych działań Dy

rekcj i zakładu np. poprzez pokazanie jak ważną rolę w zwalczaniu stresu odgrywa całe przed
siębiorstwo . Po pierwsze, dlatego, że kadra kierownicza zakładu organizuje pracę, ustala zada
nia robocze, kształtuje warunki pracy. Ponieważ te elementy istotnie wpływają na poziom 
doświadczanego przez pracowników stresu i ich zdrowie, a to z kolei warunkuje jakość wyko
nywanej pracy oraz koszty, jakie pracodawca ponosi na ochronę zdrowia pracowników. Obni
żenie stresu wiąże możliwość obniżenia kosztujednostkowego produkcji. 

Pożądane jest by w sposób ciągły prowadzić dokumentację danych dotyczących możliwych 
konsekwencji stresu w miejscu pracy, a więc: 

absencji chorobowych, 
odejść z pracy, 

- vvskaźn ikó'vv vvydajności pracy, 
- liczby wypadków, 
- danych dotyczących pracy w nadgodzinach. 

Z badań przeprowadzonych w 1992 roku w USA wynika, że 81% amerykańskich firm za
trudniających ponad 50 osób prowadziło działania mające na celu promocję zdrowia wśród 
pracowników. Z tej liczby aż 37% programów dotyczyło zarządzania stresem. Przyczyny tak 
dużego zaangażowania pracodawców w programy promocji zdrowia lub prewencji nie wyni
kały jedynie z pragnienia obniżenia kosztów związanych z leczeniem pracowników. W grę 
wchodziły także inne motywy, pośrednie nieekonomiczne: obniżenie absencji (wzrost jakości 
i ilości produkcji), wzrost atrakcyjności firmy dla pracowników (mniejsza fluktuacja kadry), 
poprawa wizerunku (działanie marketingowe) itp. 

O tym, że dla firmy opłacalne jest podejmowanie programów zarządzania stresem przeko
nują przykłady takich organizacji jak PA Medical Corporation -po wprowadzeniu programu 
zarządzania stresem o 14% spadła ilość absencji, w Kenecott Capper odnotowano natomiast 
spadek aż 75% kosztów związanych z chorobami i wypadkami pracowników. 

Prawidłowo prowadzony monitoring psychospołecznych warunków pracy powinien rów
nież obejmować zbieranie danych na temat dolegliwości zdrowotnych odczuwanych przez 
pracowników. Dlatego nieodzownajest współpraca z lekarzami medycyny pracy. 

Na koniec należy pamiętać, że opracowując programy profilaktyczne i prewencyjne nie 
należy zapominać o fakcie, ze odrobina stresu j est człowiekowi potrzebna do normalnego 
i skutecznego funkcjonowania. Miejmy na uwadze fakt, że sterylizując człowieka z sytuacji 
stresogennych, możemy wychować sobie mało zdolnych, nieporadnych a czasami wręcz bez
radnych pracowników. 
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The stress at the job sites and methods of solving them 

Abstract 

Attempt was made to ex p lai n to the safety management staff of ,,Rudna" mine that stress at 
werkplace is as harmful to workers as natura! hazardous factors at job place. Statistical data 
presented, show that accidents taking place at job sites, their consequences and bad state of 
health resulting from stress are the reason of substantial financial loss of victims, employers 
and the whole society, as well. Model of stress monitoring in ,,Rudna" mine and method of the 
evaluation of stress level, are proposed. Plan of anti-stress program in ,,Rudna" mine is pro
posed, as well. 

Recenzent: dr hab. inż. Jan Szlązak- prof AGH 
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Kryteria bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w projektowaniu górniczych 
systemów mechanicznych 

Słowa kluczowe 

układ antropotechniczny - projektowanie - maszyny górnicze - CAD - modelowanie 
komputerowe - model - ochrona zdrowia - ergonomia - bezpieczeństwo pracy 

Streszczenie 

Na wstęp ie omówione zostaną takie Ju-yteria bezpieczeństwa i ochrony zdmwia stosowane 
dotychczas w projektowaniu górniczych systemów mechanicznych. Wyjaśnione zostanie poję
cie układu antropotechnicznego oraz związane z nim pojęcia relacji somatycznych i recepto
rowych. Następne opisane zostaną stany kryterialne i modele kryterialne. 
Pomimo całego postępu w mechanizacji robót górniczych, w dalszym ciągu pozostaje wiele 
prac manualnych wykonywanych w bardzo trudnych warunkach. Do nich należą powtarzające 
się cyklicznie czynności montażu i demontażu maszyn ścianowych podczas zbrojenia i likwi
dacji ścian. Przedstawione zostaną komputerowe analizy wykonalności prac montażowych . 

Rozważane będzie podejście stosowane w procesie projektowym maszyn górniczych i podczas 
planowania robót górniczych. Omówione zostaną podobieństwa i różnice. Zostanie zwrócona 
uwaga na przepływ informacji pomiędzy wytwórnią i kopalnią. 

Dla przyjętych stanów kryterialnych przedstawione zostaną symulacje czynności montażo
wych. Odtworzone zostaną okoliczności powstania wypadku podczas montażu . Dyskutowany 
j est wpływ cech konstrukcyjnych na proces montażowy. Do opisu warunków pracy w podzie
miach kopalni zastosowane zostaną metody modelowania komputerowego cech konstrukcyj
nych maszyn i cech antropometrycznych Judzi. 

W wykładzie zostanie szczególna uwaga zwrócona na konieczność przejścia od "techno
centrycznego" paradygmatu projektowania systemów mechanicznych do paradygmatu "antro
pocentrycznego". Górnicze systemy mechaniczne przedstawione zostaną jako systemy antro
potechniczne, w których przedmiotem projektowania stają się relacje łączące ludzi i środki 

techniczne. 

l. Wstęp 

W procesie użytkowania pomiędzy środkiem technicznym a człowiekiem tworzą się więzi, 
dzięki którym powstaje układ antropotechniczny Człowiek rozpatrywany jako element układu 
antropotechnicznego jest powiązany przestrzennie, czasowo i funkcjonalnie ze środkiem tech
nicznym (środkami technicznymi) . Układ antropotechniczny nie jest tylko prostym złożeniem 
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człowieka i środka technicznego. Układ antropotechniczny powstaje w wyniku celowego od
działywania człowieka na środek techniczny. 

W górnictwie węgla kamiennego spotyka się złożone układy antropotechniczne, które za
wierają megaukłady maszynowe obsh1giwane przez zespoły operatorów. Przykładem może być 
tutaj górniczy kombajn ścianowy wchodzący w skład systemu ścianowego składającego się 
ponadto z obudowy zmechanizowanej i przenośnika zgrzebłowego. 

W systemie antropotechnicznym pomiędzy człowiekiem a środkiem technicznym zachodzą 
dwa typy relacji: 

relacje typu somatycznego, 
- relacje typu receptorowego. 

Relacje typu somatycznego opisują zależności przestrzenne pomiędzy sztucznymi obiek
tami rzeczywistymi, a ciałem człowieka. Są one realizowane są przez układ narządu ruchu 
człowieka . Dzięki relacjom receptorowym człowiek reaguje na bodźce płynące z otoczenia. 

Szczególnym przypadkiem relacji w układzie antropotechnicznym jest zagrożenie. Stoso
wane są różne klasyfikacje rodzajów zagrożeń [Wróbel-Gierasimiuk 1999, Studenski 1997, 
Dyrektywa Maszynowa 1999], które prowadzą do szczegółowych ich wykazów [PrPN-EN 
1050]. 
W układach antropotechnicznych źródłami zagrożeń mogą się stać : 
- otoczenie układu, 
- działanie środków technicznych, 
- zachowanie człowieka . 

Zagrożenia mogą mieć zatem charakter procesowy lub behawioralny. Obejmują one swoim 
oddziaływaniem zarówno część techniczną jak i antropomorficzną układów antropotechnicz
nych. W tym drugim przypadku mówimy o zagrożeniach zdrowotnych. 

Racjonalną podstawą oceny środków technicznych są kryteria, które w sposób uporządko
wany ujmują wymagania i ograniczenia [Dietrych 1985]. W projektowaniu układów antropo
technicznych przedmiotem oceny są wzajemne relacje człowieka i środków technicznych. 
Istotą tych relacji są wzajemne oddziaływania: 

człowiek oddziałuje na środek techniczny jako użytkownik (operator), 
środek techniczny oddziałuje na człowieka . 
Człowiek powinien oddziaływać na środek techniczny zgodnie ze swoimi naturalnymi wła

ściwościami . Wynika stąd celowość stosowania w projektowaniu kryteriów ergonomii i ochro
ny zdrowia. Oddziaływania środka technicznego na człowieka mogą przybrać charakter zagro
żeń, które w sposób trwały szkodliwie wpływają na jego zdrowie lub zagrażają jego życiu. 
Zwraca to uwagę na potrzebę stosowania w procesie projektowania kryteriów bezpieczeństwa . 

Kryteria oceny układów antropotechnicznych są tworzone w oparciu o takie nauki szcze
gółowe jak: mechanika, wytrzymałość materiałów, ergonomia, fizjologia, higiena pracy, psy
chologia, biomechanika. Ocena rozwiązań projektowych w świetle kryteriów wywodzących się 
z tak różnych nauk szczegółowych napotyka na problemy związane z niejednorodnością miar 
oceny. I tak na przykład kryteria wytrzymałościowe posługujące się miarami naprężeń, od
kształceń lub przemieszczeń i nie przystają do miar ocen stosowanych w ochronie zdrowia 
i życia ludzkiego, a wyrażających na przykład: uciążliwość postawy, czas ekspozycji na zagro
żenie, ryzyko. 

W dotychczas stosowanych w praktyce sposobach oceny układów antropotechnicznych, 
formalną podstawą tworzenia kryteriów są normy. Normy dotyczą wybranych typów środków 
technicznych i wybranych rodzajów relacji. Kryteria bezpieczeństwa są tam wyraźnie oddzie
lone od kryteriów ergonomicznych i nie są rozpatrywane ich wzajemne uwarunkowania. Te 
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same relacje oceniane są oddzielnie według kryterium bezpieczeństwa i kryterium ergonomii. 
Przykładem jest badanie zasięgów kończyn (relacja somatyczna). Jeżeli przedmiotem badań 
jest rozmieszczenie elementów sterowania, to relacja badana jest w świetle kryterium ergono
micznego. Jeżeli natomiast badane jest sięganie kończynami do stref niebezpiecznych, to ocena 
następuje według kryteriów bezpieczeństwa. Tymczasem pojęcie strefy niebezpiecznej nie jest 
przypisane jednoznacznie i na zawsze do określonych miejsc. Pulpit sterowniczy maszyny 
samojezdnej w pewnych okolicznościach może stać się strefą niebezpieczną, gdy przypadkowe 
uruchomienie maszyny spowoduje sytuację zagrożenia. 

Pomimo stosowania różnych miar ocen przez różne kryteria, przedmiotem oceny jest zaw
sze ta sama, rozpatrywana w danej chwili konstrukcja. Czynnikiem scalającym różne kryteria 
może być środowisko programowe systemów komputerowego wspomagania procesu projek
towego (ang. Computer Aided Design, CAD). Nie można całkowicie ujednolicić miar ocen, ale 
można te oceny odnieść za każdym razem do tych samych cech konstrukcyjnych przechowy
wanych we wspólnej bazie danych systemu CAD. Wówczas oceniane są modele komputerowe 
układów antropotechnicznych osadzone w środowisku wspólnego systemu CAD, a składające 
się z modeli sylwetek ludzkich i modeli układów maszynowych. 

2. Modele i stany kryterialne układów antropotechnicznych 

Układ antropotechniczny opisany jest w zbiorze cech Cantrop• który jest sumą zbiorów cech 

elementarnych części antropomorficznej układu c~Iem i środków technicznych wraz z pomiesz-

czeniami, które to składniki dalej określane będąjako część techniczna c~Iem układu. 
Część antropomorficzną można opisać następującymi cechami elementarnymi: 

- cechy antropometryczne opisujące zewnętrzna budowę ciała ludzkiego, 
- cechy anatomiczne układu szkieletowego, 
- cechy układu receptorowego (receptorów). 

Część techniczną opisują: 

- cechy konstrukcyjne (geometryczne i materiałowe) elementów i zespołów oraz całych 
środków technicznych, a w omawianym przypadku: górniczych systemów mechanicznych, 

- cechy konstrukcyjne (geometryczne i materiałowe) pomieszczeń. 
Zatem zbiór cech układu antropotechnicznego możemy zapisać jako: 

C = J elem U C e Iem} 
antrop fa k (1.1) 

W ocenie układów antropotechnicznych można wyróżnić następujące przykładowe, 

~ lementarne kryteria oceny: 
- kryterium zasięgów kończyn, 

kryterium kolizyjności z elementami środków technicznych, 
kryterium stateczności ciała ludzkiego i środka technicznego, 
kryterium stanów obciążenia środka technicznego i układu mięśniowo-szkieletowego, 
kryterium pola widzenia, 
kryterium sztywności, 
kryterium ciężaru, 
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- kryterium poziomu hałasu. 

Ze zbioru kryteriów elementarnych budowane są szczegółowe układy kryteriów (np. 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oceny układów antropotechnicznych Ukr. Obejmują one na 
przykład: 

- ocenę stanu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego w wymuszonych postawach ciała 
wywołanych niedostatecznym polem widzenia, 

- badania sięgania do strefniebezpiecznych w sytuacjach awaryjnych, 
- ocenę wielkości przejść minimalnych pokonywanych w wymuszonych pozycjach ciała, 
- ocenę relacji receptorowych w odniesieniu do organów słuchu podczas przemieszczania się 

w polu akustycznym w różnych pozycjach ciała, 
- ocenę zasięgów kończyn i pól widzenia w wymuszonych pozycjach ciała, 
- ocenę ryzyka utraty przyczepności stóp na nierównym podłożu, 
- badanie możliwości wywierania sił w wymuszonych pozycjach ciała, 
- predykcję schorzeń układu narządu ruchu wywołanych wykonywaną pracą. 

Skoro układy kryteriów szczegółowych tworzone są z ograniczonej liczby kryteriów ele
mentarnych, to oceniane modele układów antropotechnicznych nie muszą zawierać wszystkich 
cech układów rzeczywistych. Powstaje zatem problem ograniczenia liczby cech tworzących 
oceniany modei antropotechniczny. Ze zbioru cech opisujących układ antropotecJ:-miczny nale
ży wydzielić podzbiór cech elementarnych ocenianych w świetle przyjętego układu kryteriów. 
Jest to kryterialny zbiór cech układu antropotechnicznego. 

Odpowiada im model reprezentujący rzeczywisty układ antropotechniczny i zawierający 
wszystkie te cechy, które są oceniane w świetle przyjętych kryteriów szczegółowych. Jest to 

k . l Mkryt model rytena ny antrop . 

Dla uszczegółowionych kryteriów oceny układów antropotechnicznych następuje takie 
przyporządkowanie cech elementarnych do modelu, że zawiera on tylko te cechy, które podle
gają ocenie. Szczegółowe układy kryteriów spełniają zatem podwójną rolę: 

"sterują" doborem cech modelu kryterialnego, 
- są podstawą oceny tego modelu. 

Złożoność współczesnych górniczych systemów mechanizacyjnych wyklucza ich ocenę 
wspomaganą tylko przez jeden program komputerowy. W ogólnym przypadku antropotech
niczny model kryterialny oceniany jest w rozproszonym środowisku programowym, i może 

być rozpatrywany jako rodzina modeli progr m~~op ocenianych w osobnych programach. 

Logicznie spójny układ kryteriów oceny modelu kryterialnego może być z kolei uważany za 
rodzinę układów kryteriów ukrprogr, przyporządkowanych do poszczególnych programów. Za
leżności te przedstawiono na rys. 2.1 przy pomocy kół Eulera. Narysowane linią grubą ob-

wiednie kół wytyczają zbiory M~j';op i Ukr, wewnątrz których zaznaczono podzbiory 

progr kryt i ukrprogr, przy czym: mantrop 

progr kry t M kryt 
mantrop C antrop : progr (2.1) 

jak również: 
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progr m kryt 
antrop 

M hyt 
antrop 

ukrprogr c Ukr: progr 

U kr progr 

------i l Ukr 

Rys. 2.1. Ocena układów antropotechnicznych w rozproszonym środowisku programowym 
Fig. 2.1. Assesment o f the anthropotechnical system in the dissipated software environment 

(2.2) 

Podzbiory łączy relacja f opisująca format wymiany danych jakie należy przesłać z modelu 

progr m~~~op do programu progr, w którym model ten jest oceniany według układu kryteriów 

ukrprogr. 

Te same podzbiory mogą być połączone kilkoma relacjami, odpowiednio do różnych pro
gramów oceniających te same modele według tych samych kryteriów. Relacje te oznaczono na 
rysunku linią przerywaną. Przykładem takiej sytuacji jest ocena stanu obciążenia układu kost
nego w przy pomocy różnych programów. 

Wprowadzenie pojęcia modelu kryterialnego zwraca uwagę na wybór odpowiedniego stop
nia uszczegółowienia modelu. Ponieważ ocena układu antropotechnicznego w świetle kryte
riów bezpieczeństwa i ergonomii prowadzi do zmian konstrukcyjnych, to model kryterialny 
powinien być na tyle szczegółowy, by: 
- pozwalał na określenie zakresu ewentualnych zmian konstrukcyjnych koniecznych do 

wprowadzenia w celu spełnienia tych kryteriów, 
zachowane zostało takie powiązanie modelu z dokumentacją konstrukcyjną, które jedno
znacznie wskazuje na miejsce wprowadzenia zmian. 

3. Studium przypadku 

3 .l. Symulacja czynności montażu 

W dalszym ciągu wykładu przedstawione będzie studium przypadku: montaż kombajnu 
ścianowego. Rozpatrzone zostaną dwa stany kryterialne: 
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- montaż modułu napędowego na pochyłym spągu, 
- stan awaryjny po zerwaniu zawiesia, na którym zawieszony jest moduł. 

Ponieważ systemy ścianowe jako całość montowane są pod ziemią, jednym z kryteriów ich 
oceny jest kryterium technologiczności montażu w warunkach panujących pod ziemią. 

Przeprowadzona będzie analiza wykonalności operacji montażu. Analizowany jest model 
ściany zawierający odwzorowania obudowy zmechanizowanej, kombajnu ścianowego z szu
fladowym systemem montażu podzespołów oraz przenośnika zgrzebłowego. Montaż kombajnu 
prowadzony jest w przestrzeni pracy utworzonej przez obudowę zmechanizowaną. 

Moduł należy wsunąć do "szuflady" znajdującej się w korpusie, rys. 3.1. Zewnętrzne 
ścianki modułu powinny być przy tym równoległe do wewnętrznych ścianek "szuflady". Jed
nakże przesunięcie modułu powoduje jednocześnie jego obrót względem punktu zaczepienia 
zawiesia, przez co ścianki przestają być równoległe względem siebie. Tylko jednoczesne 
opuszczanie modułu i jego wsuwanie pozwala na montaż. Ciężar modułu zasilającego wynosi 
ok. 1700 kG, co nie pozwala na precyzyjne manipulowanie modułem. Warunki montażu po
garszają dodatkowo podłużne i poprzeczne nachylenia spągu. 

Rys. 3.1. Montaż modułu napędowego spągu pochylonym podłużnie pod kątem 15° a) 
i poprzecznie pod kątem 5° b) 

Fig. 3.1. Assembling operation on a longitudinally a) and transversely b) inclined floor 

Na rysunku pokazana jest sytuacja podczas montażu modułu na spągu nachylonym 
podłużnie pod kątem 15°. Prostokątny obrys wnęki w korpusie nachylony jest zgodnie z kie
runkiem nachylenia spągu, natomiast moduł zwisa pionowo na cięgnie. Aby wsunąć moduł do 
wnęki korpusu, należy go najpierw obrócić o odpowiedni kąt. Tak więc podczas montażu 
należy skoordynować dwa ruchy: obrotu modułu na wiotkim cięgnie oraz przesuwu modułu 
wgłąb wnęki. 

Poprzeczne nachylenie spągu przy wysokości ściany 1,7 m wywołuje wymuszone pozycje 
ciała, jak to pokazano na rys. 3.1 b. 

Symulacja operacji montażowych pozwala na ocenę cech konstrukcyjnych kombajnu w świe
tle kryterium ergonomicznego, a więc związanego z ochroną zdrowia. Wzięte pod uwagę stany 
kryterialne ujawniły potrzebę zmian konstrukcyjnych kombajnu i pozwalają na identyfikację 
założeń konstrukcyjnych sprzętu wspomagającego montaż. 
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3.2. Stan awaryjny 

Rozpatrywany jest stan kryterialny wywołany zerwaniem zawiesia, na którym wisi moduł 
napędowy kombajnu. Symulacja zerwania zawiesia przeprowadzana jest w programie typu 
Multibody. Pozwala to na wykonywanie symulacji zgodnych z fizycznym przebiegiem 
zjawiska, rys. 3.2a. Ruch uwolnionego modułu przeniesiony został następnie do programu 
wizualizacj i, który pozwala na symulację tego samego stanu kryterialnego, tyle że z udziałem 
modeli Judzi. Metodami animacj i tworzona jest symulacja wypadku podczas montażu 

wywołanego uderzeniem człowieka przez uwolniony moduł napędowy, rys . 3.2b. 

a) b) 

Rys.3 .2. Symulacja awarii zawiesia a) powodującej wypadek podczas montażu b) 
Fig. 3.2. Movement of the gearbox, that has teared off from the chain tension member a) causing an 

accident b) 

4. Wnioski 

Dzięki zastosowaniu metod modelowania komputerowego i wizualizacji, możliwe stała się 
ocena górniczych systemów mechanicznych według kryteriów bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia już we wczesnych fazach projektowania. Modele układów antropotechnicznych poz
walają na anal izę relacji człowiek-środek techniczny. Niewłaściwie ukształtowane relacje są 
źródłem zagrożeń; zarówno o charakterze technicznym, jak i zdrowotnym. Modele antropo
techniczne pozwalają na identyfikację takich zagrożeń, jak np.: kolizje człowieka z ma-szyną 
lub jej zespołami, wymuszone postawy ciała. Modele ciała ludzkiego pozwalają na predykcję 
schorzeń układu narządu ruchu. Ocena rozwiązań technicznych już w fazie projektu pozwala 
na "wyprzedzające" zarządzanie bezpieczeństwem pracy w zakładach górniczych. Kompute
rowe modele i animacje mogą zostać zastosowane podczas prac projektowych, podczas szko
l eń z dziedziny bezpieczeństwa pracy, podczas szkoleń operatorów maszyn oraz podczas 
rekonstrukcji okoliczności wypadków. 
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Safety and health protection criteria for the mining mechanical systems 
designing 

Abstract 

The present methods for designing of mining machines have a technocentric character and 
were focused mainly to obtain the possible best technical parameters in designed machines. In 
the operational process between men and technical means anthropotechnical systems are cre
ated. In the anthropotechnical system between man and the technical mean two types of rela
tionships are formed: relationships of somatic type and relationships receptor type. These 
relationships are assessed in the light of ergonomics and safety criteria. It was assumed that the 
state of anthropotechnical system, in which the relationships are assessed for the assumed sys
tem of criteria is called the criterial state. A model representing the real anthropotechnical 
system and containing all its features that are assessed in the light of detailed assumed criteria 
is called the criterial model. 

Recenzent: p raf dr hab. inż. Krzysztof Krauze 
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Zakładowy system zarządzania bezpieczeństwem pracy KGHM ,,Polska 
Miedź" S.A. 0 /ZG "Lubin" 

l. Charakterystyka Oddziału Zakłady Górnicze "Lubin" 

0/ZG "Lubin" są jednym z trzech zakładów górniczych ho1din:'U KCiHM "Po ~ a Mwdź" 
S.A. W lipcu 2003 roku minęło 35 lata od czasu, kiedy Zakłu Góm1 ?e "Lubm • ·pzpo zęły 
eksploatację rudy miedzi. Historia Zakładów sięga jeS7.de dił j J przełomu ·t pi~cdzie
siątych- sześćdziesiątych, czyli czasu odkrycia prze~ grupę t olo.;u\\ , którą · e10 vał f mż. 

Jan Wyżykowski, w okolicach Lubina i Siero~ZO\'riC mLJeg : h t. ó1 dy mteda Ptem zą 
inwestycją w ZG "Lubin" był Szyb "Boles v'' ( · ' · -h0ctni) · a'>t nic po• sta ·afy 1-..okrno 
Szyb Główny i Szyb Zachodni. 

0/ZG "Lubin" prowadzi dzisiaj dz1 :1 alno ć w . zą na 0 lsznrze I 'i8 km~ .. 'Lk'>by-
wana jest palimetaliczna ruda mie-dzi, tira ~ róc· miedzi zawier Pll' via<ttk1 to lrzyszące : 
srebro, złoto, nikiel, kobalt, molih-.len. redm d we ' ryd by01e wytwsi (, o o 21 tys. ton. 
Roboty gornicze prowadzone 1.ą, na ~łęboto~CI 600~ 10 . etruw. Zł~.)ża rudy, o średniej miąż
szości ok 3,7 metra ek!:.ploa UJl' stę dwoma ~ obm u: ~ omoJ.:>Wo--fibrov.ym z ugięciem 
str,,pu 1 ~f'JllOrowo-filaJoW\-m L podsaGI7.ką. UlflbJanie złQża, Jak ówmcz odstawa urobku, są 
v. p-ełm /.mechanizowane \V l)m c..: u \·_.-kol:") ShlJt: się wysok9w)'<lajne samojezdne maszyny 
i owoucsne urządLem •. :_-: · cze l ud .,: "YY by 1ą >~· prż >dkac transportuje się środkami 
t ilrnlpbllll opon ~ ·go, sL; now~go oaz l aśmnwego pod S+J'b,. skipem na powierzchnię i dalej 
do Ol7,akład \V :c o.":rcanu R J.:l V.. 0/ZG. Lu m" .r:Itrud Janych jest ponad 3000 osób, w tym 
prawie 2800 p a own.tkÓ\\ do < wyt 

2. Zakładow.\ System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy 

2 l r.. <'t)' vacp 

Pro!'l c ary:ka bezpicu.eńi>L a traktowana jest w ZG "Lubin" ze szczególną powagą. Wła
śc lvvy, ~pnvmy system zarządzania bezpieczeństwem jest ważny nie tylko z humanitarnego 
punktu \\ 1dzema. B~zpieczeństwo w kopalni to również sposób na uniknięcie kosztów. Wyso

lch ko<lzt w Z'-' 1ązanych z odszkodowaniami, ubezpieczeniami, pracą ekip ratunkowych, 
a także prz;t' tojanu oraz naprawami maszyn i urządzeń. 

Poprzednio poprawa i unowocześnianie systemów zarządzania skupiały się głównie na 
ro viązamach w zakresie efektywności gospodarowania. Zagadnienia bezpieczeństwa pracy 
tra l.towane były oddzielnie, podejmowane były działania najczęściej po zaistniałych wypad
aLh czy stwierdzonych chorobach zawodowych, a także po wynikach inspekcj i własnych oraz 

instytucj i zewnętrznych. Koszty wypadków przy pracy i chorób zawodowych nie miały istot-
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nego znaczenia dla funkcjonowania zakładu w ówczesnych uwarunkowaniach ekonomiczno
społecznych. Sytuacja zmieniła się w latach dziewięćdziesiątych. Obok zarządzania finansami, 
kadrami itp. istotnym stało się zarządzanie w sferze bhp. 

2.2. Wdrażanie SZBP 

Przystąpienie do wdrażania systemu było poprzedzone: 
- rozpoznaniem preferowanych przez pracowników wzorów zachowań i postaw wobec stoso

wania formalnych norm bezpieczeństwa (1996 r. , GIG, "Badania psychologiczne i socjolo
giczne postawy załóg kopalń miedzi wobec bezpieczeństwa pracy", powtórzona w roku 
2002), 

- uczestnictwo w okresie czerwiec 97 - kwiecień 98 grupy wdrożeniowej w programie 
EVISA (wspólnym przedsięwzięciu Głównego Inspektoratu Pracy i norweskiej firmy certy
fikującej Det Norske Veritas) będące realizacją zaleceń państwowego nadzoru górniczego. 
Projekt zakończony był wysoko ocenionymi dwoma audytami zarządzania bezpieczeń
stwem pracy wg ISRS na poziomie 2 i 5 w l O stopniowym systemie ocen, 

- skatalogowaniem zagrożeń w środowisku pracy, 
przygotowaniem do oceny ryzyka zawodowego. 
Przeprowadzone działania dały podstawy do samodzielnego wdrażania zakładowego sys

temu zarządzania bezpieczeństwem pracy, adekwatnego do specyfiki pracy w kopalni 
z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych i środowiska pracy. Idea systemu polega na ciągłej 
ocenie i weryfikacji funkcjonujących w zakładzie procedur (zarządzeń, poleceń, ustaleń), któ
rych stosowanie eliminuje czy ogranicza zagrożenia, a co za tym idzie zmniejsza skutki, 
w tym ilość wypadków przy pracy, chorób zawodowych, a także zdarzeń potencjalnie wypad
kowych oraz awarii. Istotnym etapem we wdrażaniu SZBP było utworzenie w listopadzie 
1999r. działu zarządzania bezpieczeństwem pracy, który przejął działania opracowania i wdro
żenia Zakładowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy w tym opracowanie Księgi 
Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. 

Wdrożenie systemu ma na każdym szczeblu zarządzania wytworzyć mechanizmy postępo
wania ukierunkowanego na zapobieganie niebezpiecznym wydarzeniom. 
W szczególności działania w ramach SZBP ukierunkowane są na: 
- systemowe działania zapewniające prowadzenie ruchu Zakładu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, ograniczanie zagrożeń i kontrolowanie ryzyka zawodowego, tam gdzie zagro
żeń uniknąć nie można, 

- szybką i skuteczną reakcję osób kierownictwa i dozoru na zgłaszane problemy, 
- włączanie wszystkich pracowników (od osób na stanowiskach kierowniczych do szerego-

wych pracowników) do współpracy i odpowiedzialności za bezpieczeństwo podwładnych 
i współpracowników, 

- utrzymanie malejących trendów w liczbie poszkodowanych, ciężkości wypadków przy 
pracy oraz chorób zawodowych, 

- kształtowanie motywacji do bezpiecznego działania i zachowań. 

2.3 . Efekty 

Można stwierdzić, że wdrożony i funkcjonujący Zakładowy System Zarządzania Bezpie
czeństwem Pracy przyniósł wymierne efekty w zakresie: 
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- poprawy warunków pracy, 
- poprawy atmosfery pracy, 
- poprawy wizerunku firmy potwierdzonym w: 

konkursie FIRMA PRZYCHYLNA LUDZIOM 2001 r. - wyróżnienie w obszarze 
zarządzanie wiedzt:b 
konkursie FIRMA PRZYCHYLNA LUDZIOM 2002 r.- pierwsze miejsce, statuetka 
oraz prawo posługiwania się nazwą i godłem Firma Przychylna Ludziom, 
konkursie POPRA WY WARUNKÓW PRACY 2001 r. organizowanym przez Minister
stwo Pracy i Polityki Społecznej za osiągnięcia w wynalazczości związanej z poprawą 
warunków pracy - wyróżnienie listem gratulacyjnym i nagrodą rzeczową, 

konkursie BEZPIECZNA KOPALNIA organizowanym przez Szkołę Eksploatacji Pod
ziemnej pod patronatem: Fundacji "Bezpieczne Górnictwo" im. prof. Wacława Cybul
skiego i Wyższego Urzędu Górniczego - tytuł: BEZPIECZNA KOPALNIA roku 
2001. 

- spadku wypadkowości. 

Wypadki ogółem Oiczba osób poszkodowanych) 
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2.4. Certyfikacja SZBP 

Przedstawione powyżej efekty dały Kierownictwu kopalni podstawę do ubiegania się 

o certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy. Firmą wybraną, w drodze przetargu 
uwzględniającego koszty i znajomość specyfiki górnictwa, zastała Jednostka Certyfikująca 
Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Po audytach wewnętrznych przeprowadzonych 
własnymi s iłami w roku 2001 i 2002 Jednostka Certyfikującą przeprowadziła audyt: wstępny 
w kwietniu 2003 r. i certyfikujący w maju 2003 r. 

Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy spełniający wymogi 
PN-N- 1800 l: 1999. Zakłady Górnicze "Lubin" otrzymały w dniu 12 czerwcu 2003 r. 

Uzyskanie certyfikatu było potwierdzeniem poprawnośc i wprowadzonych i funkcjonują
cych procedur związanych z bezpiecznym prowadzeniem ruchu zakładu górniczego i bezpie
czeństwem w nim zatrudnionych. 

Zadaniem na najbliższy okres jest dalsze doskonalenie systemu z uwzględnieniem zmie
niających s ię przepisów prawnych oraz wprowadzanie skuteczniejszych mechanizmów moty
wujących do bezpiecznych zachowań oraz szersze korzystanie z nowoczesnych metod szkole
nia w zakresie BHP a także wyzwalania inicjatyw załogi w identyfikację zagrożeń nawet tych, 
które wydawać się mogą mało istotne. 
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podziemnych 

Słowa kluczowe 

gazornetria - systemy pomiarowe - analiza 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono analizę systemów gazometrii automatycznej stosowanych w ko
palniach węgla kamiennego. Omówiono wady i zalety poszczególnych systemów i wskazano 
na potrzebę poszukiwania i opracowywania nowych rozwiązań. 

l. Wstęp 

Metan, bardzo często występujący gaz wybuchowy w wyrobiskach podziemnych kopalń, 
stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla załóg przebywających w podziemiach kopalń. 
Tempo rozwoju zakładów górniczych, zawansowana automatyzacja procesów wydobywczych; 
coraz to niżej położone pokłady węgla w znaczny sposób przyczyniają się do wzmożonej ak
tywności calizny węglowej, która w naturalny sposób wydziela metan. Coraz bardziej zao
strzane przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy w wyrobiskach metanowych, wymusiły zas
tosowanie rozwiązań, które umożliwiłyby zabezpieczenie załóg górniczych pracujących w stre
fach zagrożonych wybuchem metanu. 

Jednym z takich rozwiązań jest zastosowanie systemów metanometrii automatycznej, której 
podstawowym zadaniem jest monitorowanie oraz wizualizacja zagrożeń metanowych 
i pożarowych w podziemnych wyrobiskach górniczych, a w momencie przekroczenia wartości 
:lopuszczalnych doprowadzenie do natychmiastowego wyłączenia wszystkich źródeł energii, 
nogących mieć wpływ na spowodowanie wybuchu metanu. 

Na przestrzeni prawie 30 lat, systemy stosowane w polskich zakładach górniczych, ulegały 
icznym modernizacjom, które zostały wymuszone wprowadzanymi przepisami, a także raz
Nojem elektroniki i techniki komputerowej oraz coraz to większą konkurencją producentów 
;ystemów monitorowania mediów występujących w wyrobiskach kopalń. Pod koniec XX 
.vieku i na początku XXI wieku powszechnie zaczęto stosować metanometrię szybką, tzw. 
,pomiar ciągły", która w rezultacie zapewniła wysoki stopień ochrony przeciwwybuchowej. 
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2. Metanornetria cykliczna 

W połowie lat siedemdzies iątych, zastosowano po raz pierwszy w polskich kopalniach 
system automatycznej metanometrii, typu CTT 63/40 U, produkcji francuskiej firmy OLD
HAM. System ten stał się najbardziej populamym systemem stosowanym w kopalniach zagro
żonych wybuchem metanu. System CTT 63/40 U charakteryzuje się prostą konstrukcją 

i niezawodnością. System obsługuje czterdzieści stanowisk pomiarowych, które odpytywane są 
w cyklu czterominutowym, z możliwością automatycznego wyłączenia urządzeń pracujących 
w strefie zagrożonej wybuchem, po przekroczeniu założonego progu alannowego. Centrala 
posiada cztery progi alarmowe, trzy progi regulowane płynnie oraz czwarty inwersyjny usta
wiany fabrycznie . Rejestracja wartości stężeń odbywa się przy pomocy mechanicznych reje
stratorów na papierze z podziałką. System CTT 63/40 U wykorzystuje linie telemetryczne, 
które służą zarówno do zasilania czujników, jak również do przesyłania sygnału częstotliwoś
ciowego. Umożliwiają również głosową komunikację pomiędzy stanowiskiem dyspozytor
skim, a pracownikiem obsługującym dany punkt pomiarowy. Jedną z podstawowych zalet tego 
systemu jest prowadzenie jedną parą przewodów zarówno linii zas ilających, jak i transmisyj
nych od centrali do punktu pomiarowego. 

System wykorzystuje przesył sygnału zakodowanego częstotlhvością, co zapewnia dużą 
stabilność pomiarów, ponieważ sygnał ten jest w dużym stopniu odporny za zakłócenia, mogą
ce występować w liniach transmisyjnych. W trzydziestoletniej historii pracy systemów CTT 
63/40 U i CTT 63/40 Up (polska konstrukcja na bazie licencji firmy OLDHAM), wprowadza
no wiele poprawek, które miały usprawnić pracę central i wyeliminować niektóre elementy 
mechaniczne. Nie poprawiono jednak, rzeczy podstawowej, czyli cztero-minutowego cyklu 
pomiarowego. Od paru lat w zakładach wydobywczych nie ma możliwości zabudowy syste
mów CTT 63/40, ponieważ nie spełniają one już norm i przepisów obowiązujących 

w zakładach wydobywczych zagrożonych wybuchem metanu, lecz w dalszym ciągu stanowią 
podstawę automatycznej metanometrii, wielu kopalń. 

Na bazie systemu CTT 63/40 powstał w latach osiemdziesiątych modułowy system CMM-
20 m, który różnił się zastosowaną elektroniką, ograniczeniem ilości obsługiwanych punktów 
pomiarowych do dwudziestu, zwiększeniem ilości progów alarmowych do pięciu (były wersje 
z 8 progami) oraz zmianami związanymi z opornościami na linii (zmniejszono je do 600 Q). 
Nie przyspieszono cyklu pomiarowego, pozostał cykl cztero-minutowy (spowodowane to było 
między innymi zachowaniem bilansu energetycznego ogniw zasilających przetworniki sygna
łów). Również to rozwiązanie znalazło wielu zwolenników i do dnia dzisiejszego systemu 
CMM 20 pracują w kopalniach zagrożonych wybuchem metanu. 

Szybko rozwijająca się technika mikroprocesorowa oraz coraz to bardziej zaostrzane prze
pisy, wymusiły na producentach systemów poszukiwanie takich rozwiązań technicznych, aby 
systemy stawały się coraz bardziej skuteczne w kontrolowaniu parametrów atmosfery wyro
bisk górniczych oraz zaczęły spełniać również, rolę wspomagania i nadzoru dyspozytorskiego. 

Jednym z takich rozwiązań zastosowanych do systemów CTT i CMM, było wprowadzenie 
przez firmę HASO, komputerowego systemu wspomagania rejestracji stężeń mediów. Rozwią
zanie nazwane SW!J.P, pozwala na prowadzenie ciągłej rejestracji danych ze wszystkich czuj
ników zainstalowanych na dole, pobieranych z central CTT oraz CMM i przedstawienie ich 
w sposób graficzny na monitorze komputera, co zapewniło ciągły podgląd stanów z punktów 
pomiarowych, większą przejrzystość dla obsługi dyspozytorni metanometrii. Niestety, rozwią
zanie to pozwala tylko na polepszenie wizualizacji, ale w żaden sposób nie wpływa na system 
pracy wyżej opisanych central. 
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3. Metanornetria szybka 

Na bazie wieloletniego doświadczenia w zakresie montażu i serwisu zarówno systemów 
do pomiaru atmosfery kopalń, jak i indywidualnych przyrządów pomiarowych dla załóg 
górniczych, firma Carboautomatyka S.A. opracowała system, który spełniał wtedy obowiązu
jące wymagania i przepisy. System pomiarowy typu KSP-1, powstał na bazie dotychczaso
wych central CTT63/40U i CTT63/40Up, co pozwoliło zachować niektóre ich charakterys
tyczne cechy i wykorzystać częściowo konstrukcję mechaniczną. Zachowano niezmienione 
linie transmisyjne, a przy przesyle sygnałów z urządzeń dołowych do centrali uwzględniono 
dotychczasową sprawdzoną metodę kodowania częstotl iwością, dzięki czemu koszty moder
nizacj i starszych systemów zostały znacznie obniżone . 

Głównym podzespołem tego systemu jest przemysłowy komputer IPC, który steruje pracą, 
rejestruje i archiwizuje dane za okres ostatnich 12 miesięcy. Oprogramowanie systemu KSP-1 
przewidziane jest do współpracy ze sterownikiem Festo-IPC, bazującego na module procesora 
PS 1-HC20. Bezpośrednią komunikację zapewnia przyjazny interfejs użytkownika. 

Każda centrala systemu jest połączona zamkniętą siecią komputerową, z tak zwanym 
"komputerem dyspozytorskim" klasy PC, gdzie ze względu na bezpieczeństwo następuje du
blowanie bazy danych. Oprogramowanie "komputera dyspozytorskiego" pozwala na sporzą
dzanie i wydruk szczegółowych raportów pracy poszczególnych czujników za dowolny okres 
czasu. Ponadto pracownicy, obsługujący pracę systemu, mogą przy pomocy powyższego opro
gramowania przeprowadzać szczegółowe analizy pracy poszczególnych czujników. 

Centrala systemu KSP-1 posiada 40 wejść linii pomiarowych. Umożliwia obsługę czujni
ków ciągłego pomiaru stężenia metanu oraz czujników i przetwornikami umożliwiającymi 
cykliczne wykonanie pomiarów, co 50 sekund. Przystosowana jest do współpracy z dyspozy
torskimi systemami monitorowania zagrożenia metanowo-pożarowego, takimi jak "ZEFIR". 

System KSP-1 jest nie tylko systemem metanometrycznym, ilość dostępnych czujników 
mierzących różne media, czyni go w pełni funkcjonalnym systemem gazometrycznym zaspo
kajającym potrzeby pomiaru zagrożeń w kopalniach. Stanowił najkorzystniejszą ofertę dla 
kopalń posiadających systemy 4-minutowe, które chciały zwiększyć bezpieczeństwo swoich 
zakładów poprzez szybsze monitorowanie zmian wybranych parametrów atmosfery kopalnia
nej oraz zwiększenie ilości monitorowanych mediów. 

4. Metanornetria ciągła 

W wyniku zaostrzenia przepisów, firmy produkujące systemy monitorowania, rozpoczęły 
prace nad systemami wykorzystującymi technikę mikroprocesorową w celu skrócenia do mi
nimum czasu od zaistnienia zagrożenia do reakcji systemu w stanach awaryjnych. Nowe sys
temy zaczęły spełniać normy określone w przepisach i były w stanie osiągnąć założone para
metry tzw. pomiaru ciągłego. 

4.1 . System metanometryczny CMC-3 

Pierwszym, tego typu rozwiązaniem było wprowadzenie przez firmę EMAG systemu me
tanometrii CMC-3. System CMC-3 to pierwsze rozwiązanie w całości oparte na technice mi
kroprocesorowej, spełniające założenie pomiaru ciągłego. System ten posiada strukturę częś
ciowo rozproszoną. Czujniki współpracują z lokalnymi koncentratorami zapewniającymi zasi-
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lanie oraz realizującymi część funkcji przetwarzających i sterujących. Pozostała część funkcji 
realizowana jest przez centralę powierzchniową. Centrala umożliwia obsługę 32 do 64 linii 
pomiarowych. Składa się on podobnie jak większość nowych systemów ze stojaka (centrali 
metanometrycznej), która zawiera wszystkie obwody liniowe, sterownik, który realizuje obsłu
gę kanałów i przetwarzanie sygnałów z czujników pomiarowych oraz pulpitu operatora (kom
putera centralnego) odpowiedzialnego za przetwarzanie i rejestrację danych. W CMC-3 
wykorzystuje się transmisję cyfrową zakodowaną częstotliwością. Odstąpiono tutaj od zasady 
centralnego sterowania wyłączeniami energii przez centralę na rzecz automatycznych 
wyłączeń lokalnych realizowanych przez czujniki. 

4.2 System metanowo-pożarowy SMP 

Na bazie doświadczeń z CMC-3, powstał system do monitorowania i kontroli parametrów 
bezpieczeństwa metanowego i pożarowego SMP. System SMP przeznaczony jest do komplek
sowego monitorowania parametrów środowiska kopalnianego. Podstawą SMP jest system 
telemetryczny zbudowany na centralach powierzchniowych typu CMC-3M lub CMC-3MT. 
Obwody wyjściowe central zapewniają iskrobezpieczne zasilanie i transmisję dla dołowych 
urządzeń kontrolno-pomiarowych za pośrednictwem linii kopalnianej sieci telemetrycznej . 
Urządzenia dołowe bezpośrednio podłączone do obwodów wyjściowych central powierzch
niowych mają charakter koncentratorów informacj i, wyposażonych w okreś loną liczbę wejść 

analogowych, wejść i wyjść dwustanowych. Do analogowych wejść koncentratorów, mogą być 
podłączone iskrobezpieczne czujniki analogowe o standardach zasilania i sygnału wyjściowe
go, dostosowanych do współpracującego z nimi koncentratora dołowego. Do wejść dwustano
wych mogą być podłączone dowolne iskrobezpieczne czujniki dwustanowe typu stykowego, 
a także iskrobezpieczne wyjśc ia sterujące typu stykowego z innych kopalnianych systemów 
telemetrycznych i obwodów steruj ących rozdzielń, maszyn i urządzeń technologicznych. Ob
wody pomiarowe czujników są zasilane ze współpracującego z nimi urządzenia dołowego, 
częścią iskrobezpiecznej energii dostarczanej liniami telemetrycznymi z powierzchni . Urzą
dzeniami dołowymi spełniającymi rolę koncentratorów danych pomiarowych z czujników i za
pewniającymi im zasilanie są centrale dołowe: CCD (8 wejść analogowych, 16 wejść dwu
stanowych, 4 wyjścia dwustanowe) i CCD-1 (8 wejść analogowych, 32 wejścia dwustanowe, 
16 wyjść dwustanowych). I stnieją także urządzenia dołowe, które są podłączone bezpośrednio 
do centrali powierzchniowej. Zaliczamy do nich : metanomierze mikroprocesorowe typu MM. 
Centrale systemu telemetrycznego połączone są łączami szeregowymi lub siecią komputerową 
ze stanowiskiem dyspozytora bezpieczeństwa, na którym pracuje komputerowa stacja wyposa
żona w program nadzoru dyspozytorskiego. Program realizuje funkcje alarmowania, raporto
wania i archiwizacji danych pomiarowych oraz zapewnia realizacj ę funkcj i związanych z kon
figurowaniem dołowej sieci pomiarowo-wykonawczej i sterowaniem pracą i stanem urządzeń 
dołowych system SMP. 

4.3. System Venturon 

Urządzenia systemu Venturon pojawiły s ię w Polsce na przełomie 1991 i 1992 roku. Sys
tem wykorzystywany jest w różnych konfiguracjach i spełnia różne funkcje. Najczęściej sto
sowany jest do metanometrii i wczesnego wykrywania pożarów. Składa się on z powierzch
niowej stacj i odpowiedzialnej za transm isję danych FED, lokalnych iskrobezpiecznych stacji 
dołowych V AL, zasilaczy oraz różnych czujników. Venturon posiada strukturę magistralową 
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Stacja FED obsługuje od l do 8 magistrali transmisyjnych. Do każdej magistrali można 
podłączyć do 15 stacji lokalnych typu V AL. Stacja powierzchniowa pracuje w konwencji ma
ster-slave z komputerem centralnym (dyspozytorskim), gdzie poprzez łącze szeregowe nastę
puje transmisja sygnałów pomiarowych i sterujących. W kopalniach podziemnych węgla, rolę 
taką spełnia system ZEFIR. Komputer centralny, służy do: 
- sterowania systemem transmisji, 
- przetwarzania i archiwizacji danych, 
- prezentacji wykresów graficznych, 
- dystrybucji danych w lokalnej sieci komputerowej. 

Jako magistrale transmisyjne wykorzystywane są zwykłe pary telefoniczne. Stacje dołowe 
typu V AL, wykorzystują dwukierunkową transmisję cyfrową przy pomocy modemu. Mogą 
pracować zarówno jako urządzenia autonomiczne lub wykorzystując magistrale transmisyjne 
z systemem dyspozytorskim. Jako sterowniki, które można programować wykorzystuje się je 
do konkretnych zastosowań. I tak stacja VAL oferuje 8 lub 14 wejść analogowych, 16 do 48 
wejść dwustanowych, 8 do 24 wyjść przekaźnikowych oraz do 7 przełączników do sterowania 
ręcznego. Stacje dołowe V AL oraz czujniki muszą być zasilane z osobnych zasilaczy siecio
wych. 

4.4 . System telemetryczny CST -40 

System CST-40 został zaprojektowany, aby zastąpić centrale starszego typu, pracujące 
w cyklu 4 minutowym. Główne założenia konstrukcyjne, zostały oparte na centrali typu KSP-1 
wyprodukowanej przez konkurencyjną firmę, jak również poszerzone o własne doświadczenia 
z centralami CMM-20 i CMC-1. Centrala ta przeznaczonajest do ciągłej kontroli i rejestracji 
parametrów związanych z bezpieczeństwem kopalń zarówno w zakresie zagrożeń metanowych 
jak i pożarowych. Posiada budowę panelową-kasetową i przeznaczona jest do ciągłej kontroli 
zagrożeń na dole kopalni. System pozwala na zdalną i automatyczną kontrolę zawartości róż
nych mediów, tj . metan, tlenek węgla i innych parametrów. Działanie polega na przekazywaniu 
informacji z czujników, zamiana ich na sygnał modulowany częstotliwościowo i przesłaniu na 
powierzchnię do centrali. Centrala zapewnia podłączenie max. 40 czujników odpytywanych 
w cyklu, od 571 O sek .. Jednostka centralna, jaką jest komputer odpowiedzialna jest za sterowa
nie, archiwizację wszystkich danych pomiarowych ich rejestrację i archiwizację. Posiada rów
nież, automatyczną sygnalizację alarmową i możliwość wyłączeń lokalnych z centrali. 
Odesłanie alarmów jest możliwe w obrębie kilku central połączonych siecią komputerową. 
Może współpracować z różnymi czujnikami dopuszczonego typu. 

4.5 . System kontroli parametrów bezpieczeństwa Micon 2P 

Firma MICON, wprowadziła na rynek nowy system pod nazwą System Kontroli Parame
trów Bezpieczeństwa Micon 2P. Miał on zastąpić stopniowo wycofywane z eksploatacji 
systemy CTT i CMM. Jednak rozwiązanie to nie znalazło zbyt wielu odbiorców. 

System MICON 2P charakteryzuje się modułową budową, która umożliwia przy maksy
malnej rozbudowie obsługę 480 czujników. Składa się on z części stacyjnej (stojaka), w któ
rym znajduje s i ę sterownik przemysłowy oraz konwertery, umożliwiające konwersję sygnału 
odebranego z układów transmisyjnych na odpowiedni protokół oraz sygnałów ze sterownika 
do kanałów transmisyjnych. Każdy kanał transmisyjny jest separowany i oddzielnie zasilany 
z zasilacza sieciowego. Do komunikacji służy komputer PC, który pozwala na skonfi-
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gurowanie systemu. Komputer operatorski zb iera dane ze sterownika, archiwizuje je i reje
struje, a następn ie siecią dyspozytorską rozsyła do systemu Zefir i SWf!P. Z systemem MICON 
2P, mogą współpracować prawie wszystkie czujniki o częstotliwościowym sygnale 
wyj ściowym. 

4.6. Komputerowy System Pomiarowy KSP-2 

Komputerowy System Pomiarowy, typu KSP-2 powstał jako rozwinięcie systemu KSP-1, 
na bazie dotychczasowych doświadczeń z centralami CTT63/40U i CTT63/40Up, co pozwoliło 
zachować niektóre ich charakterystyczne cechy. Zachowano min.: niezmienione linie transmi
syjne, przesył sygnałów z urządzeń dołowych do centrali, uwzględniono dotychczasową 

sprawdzoną metodę kodowania częstotl iwością, dzięki czemu koszty modernizacji starszych 
systemów zostały znacznie obniżone. Przeznaczony jest do kompleksowego monitorowania 
środowiska pracy w kopalni w zakresie parametrów zagrożeń metanem, gazami toksycznymi, 
temperaturą, spadkiem zawartości tlenu i przepływu powietrza. KSP-2, jest uniwersalnym 
systemem, który spełnia wymagania tak małych, jak i dużych kopalń stwarzając przy tym 
możliwość dostosowania go zarówno do bieżących jak i przyszłych potrzeb użytkownika. 
Otrzymano za stosunkowo niską cenę nowoczesny system spełniający wymagania Rozporzą
dzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w pod
ziemnych zakładach . 

Został on skonstruowany z uwzględnieniem ponad 25-letnich doświadczeń w zakresie na
praw i serwisu central metanometrycznych wraz z czujnikami pomiarowymi. W systemie KSP-
2 zastosowano sprawdzoną w trudnych warunkach górniczych i niezawodną metodę polegającą 
na tym, iż za pomocąjednej pary przewodów realizowane są: iskrobezpieczne zasilanie czujni
ków, przesyłanie sygnałów pomiarowych zakodowanych częstotliwościowo, przesyłanie nu
meru identyfikacyjnego czujnika zainstalowanego na dole kopalni oraz sygnałów alarmowych 
do urządzeń wyłączających. 

Głównym podzespołem komputerowego systemu pomiarowego jest przemysłowy kompu
ter IPC, który steruje pracą, rejestruje i archiwizuje dane za okres ostatnich l O miesięcy. Bez
pośrednią komunikację użytkownika ze sterownikiem zapewnia interfejs i wysokiej rozdziel
czości monitor LCD. Centrala systemu KSP-2 posiada 40 wejść linii pomiarowych. Umożliwia 

obsługę czujników ciągłego pomiaru stężenia metanu odpytywanych, co 8 sekund oraz czujni
ków i przetworników umożliwiających cykliczne wykonanie pomiarów, co 48 lub 240 sekund. 
W typowym zastosowaniu istnieje możliwość pomiaru parametrów maksymalnie dla szesnastu 
mediów, np. : stężenia w powietrzu CH4, CO, C02. 0 2, prędkości przepływu i temperatury 
powietrza. Podane przykłady można rozszerzyć podłączając do systemu KSP-2 inne czujniki 
mierzące określone medium, których konstrukcja umożliwia przesyłanie do centrali sygnału 
zakodowanego częstotliwością. Docelowo istnieje możliwość połączenia l O-ciu central KSP-2, 
przez co możliwa jest obsługa do 400 linii pomiarowych (czujników) podłączonych do jednego 
komputera dyspozytorskiego umożliwiającego nadzór nad całym systemem i wszystkimi 
czujnikami. 

Oprogramowanie systemu KSP-2 realizuje funkcje alarmowania, raportowania i archi
wizacji danych pomiarowych oraz zapewnia realizację funkcji związanych z konfigurowaniem 
dołowej sieci pomiarowo-wykonawczej i sterowaniem wyłączeniami urządzeń dołowych 
dołączonych do systemu poprzez urządzenia wyłączające. 
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Podstawowymi funkcjami systemu KSP-2, są: 
- pomiar parametrów maksymalnie szesnastu mediów, np.: stężenia w powietrzu CH4, CO, 

C02, 02, prędkości przepływu i temperatury powietrza z możliwością rozszerzenia na inne 
media, warunkiem jest przesyłanie sygnału zakodowanego częstotliwością; 

- wynik pomiaru kontrolnego pozostaje na planszy monitora aż do następnego zapytania 
dowolnej linii; 

- sygnalizacja przerwy linii ; 
- kontrola odsyłania impulsów alarmowych na dół kopalni; 
- dodatkowa sygnalizacj a podłączenia mikrotelefonu (lub przerwy na złączu telefonicznym), 

przy czym przerwa na złączu nie wpływa na pracę centrali Gest nadal możliwy pomiar 
linii); 

- archiwizacja danych na dysku HD sterownika IPC, oraz dublowana na komputerze klasy 
PC znajdującym się na biurku dyspozytora; 

- wydruk raportów, poprzez drukarkę podłączoną do "komputera dyspozytorskiego" 
- identyfikację czujników za pomocą numeru IP; 
- możliwość wyłączenia urządzeń dołowych z dwóch niezależnych progów wyłączeniowych; 
- współpraca z czujnikami pomiaru ciągłego, tj.: 

<.:zujnik metanu CPC-2, 
czujnik stężenia tlenku węgla CSTW-3, 
czujnik tlenu CST-3; 
czujnik temperatury CTP-3. 

System KSP-2 stanowi doskonałe rozwiązanie dla podniesienia bezpieczeństwa pracy 
w kopalniach, a coraz większa oferta czujników i przetworników sprawia, iż jest on systemem 
rozwojowym. KSP-2 przystosowany jest do współpracy z systemami dyspozytorskimi 
stosowanymi w polskim górnictwie takimijak ,ZEFIR" i "SWfl.P". 

S. Podsumowanie 

Niezależnie od rozwoju metod profilaktyki i zwalczania zagrożeń środkami wentylacyj
nymi, zagrożenia naturalne wprowadzają poważne zaburzenia do prawidłowego funkcjonowa
nia współczesnych kopalń oraz mają istotny wpływ na bezpieczeństwo załóg i ciągłości ruchu 
zakładów górniczych. Wymuszają one rozwój niezawodnych i szybkich systemów monitoro
wania i kontroli zagrożeń . 

Biorąc pod uwagę Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w spra
wie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach , wszystkie przedstawione systemy metanome
trii ciągłej, spełniają te wymagania. 

Systemy metanometrii ciągłej, które poddano analizie są to rozwiązania na najwyższym 
światowym poziomie i dlatego trudno jest jednoznacznie wskazać, które rozwiązanie jest naj
lepsze. Każdy z zaprezentowany tu systemów, posiada wiele zalet, jednak każda kopalnia ma 
swoje własne preferencje i dlatego wybór pozostawiamy kopalniom. Należy jednak brać pod 
uwagę jeszcze inne aspekty, takie jak awaryjność systemów, obsługę serwisową oraz koszty 
ekonomiczne związane z eksploatacją systemów. Na te pytania kopalnie same muszą sobie 
odpowiedzieć. Jednak biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną kopalń, dobrym rozwiązaniem 
jest Komputerowy System Pomiarowy KSP-2, dzięki możliwości wykorzystania istniejącej 
w kopalniach infrastruktury technicznej tj. obwodów zasilających, magistral kablowych (lini i 
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2. Model sieci neuronowej dla wydzielania metanu do wyrobisk górniczych 

Ze względu na niejednorodność górotworu oraz występujące zaburzenia geologiczne 
a także warunki technologiczne występuje zmienność w wielkości wydzielania metanu do 
wyrobisk górniczych w trakcie prowadzonej eksploatacji. W stosowanych metodach progno
zowania wydzielania metanu do wyrobisk górniczych nie uwzględnia się wszystkich czynni
ków wpływających na wielkość wydzielania metanu. Dlatego też wyniki prognozy wydzielania 
metanu do wyrobisk eksploatacyjnych mogą się różnić od rzeczywistego wydzielania metanu. 
Stąd też istnieje potrzeba ponownego zweryfikowania modelu dopływu metanu do wyrobiska 
eksploatacyjnego. Model ten może być stworzony z wykorzystaniem sieci neuronowych, które 
w ostatnich latach są z powodzeniem stosowane w rozwiązywaniu niezwykle szerokiego 
zakresu problemów, w tak różniących się od siebie dziedzinach jak zastosowania inżynierskie, 
medycyna, finanse, geologia czy fizyka. Jeżeli przyjąć , że wydzielanie metanu do rejonu 
ściany stanowi złożoną funkcję nieliniową to przy rozwiązywaniu tego zagadnienia odwołanie 
się do modelu tworzonego z wykorzystaniem sieci neuronowych (a więc modelu, który bez 
trudu może odwzorować zależności nieliniowe) może być najszybszym i najwygodniejszym 
rozwiązaniem problemu. Można powiedzieć, że sieć neuronowa pracuje w sposób ,jakościo
wy", to znaczy dostarczane przez nią rozwiązania niają zawsze charakter prz-ybliżony, a jej 
zastosowania absolutnie są nie do przyjęcia w przypadku realizacji precyzyjnych obliczeń. 
Jednak dokładność tego przybliżenia jest zadowalająca w wielu zastosowaniach: przy przetwa
rzaniu sygnałów, analizie obrazów, rozpoznawaniu mowy, prognozowaniu wartości notowań 
giełdowych, sterowaniu robotów jak i również w przypadku aproksymacji wartości złożonej 
funkcji jakąjest wielkość wydzielania metanu do rejonu eksploatowanej ściany. 

Proces wydzielania metanu do wyrobisk kopalnianych można opisać jako nieliniowy układ 
dynamiczny opisany układem równań w postaci ogólnej: 

dx 
-=F(x,r) xE R 0 

d t 
(2.1) 

gdzie: F jest odwzorowaniem U----> R", przy czym F jest odwzorowaniem nieliniowym i układ 
dynamiczny jest nieliniowy, r - zbiorem parametrów układ, U podzbiorem R", który określa 
przestrzeń fazową obiektu. Zmiana czasu w układzie zachodzi w n-wymiarowej przestrzeni i 
aby ją określić, trzeba scałkować równania ruchu (2.1) w pewnym przedziale czasu L1t. 

W przypadku układów dynamicznych z czasem dyskretnym ruch układu może być opisany 
układem równań różnicowych postaci: 

(2.2) 

gdzie: Xn E R", n = O, l, 2, 3, .... , G jest odwzorowaniem podobnym jak w (2.1), a r- zbiorem 
parametrów kontrolnych. Równania (2.2) podają stan układu x n+l w chwili n+ l . 

Ewolucja czasowa w sztucznych sieci neuronowych z czasem dyskretnym jest opisywana 
układem równań różnicowych w ogólnej postaci (2.2), a ponieważ odwzorowanie G jest 
najczęściej nieliniowe, wiec są to nieliniowe układy dynamiczne z czasem dyskretnym. Wektor 
x

11 
ma wymiar równy liczbie neuronów w sieci N i odpowiada stanowi sieci {S;( n)}, i= l, 2, 3, 

... ,N [2]. 
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Jako narzędzie do prognozowania wydzielania metanu użyta była wielowarstwowa 
sztuczna sieć neuronowajednokierunkowa uczona metoda wstecznej propagacj i błędów (BP). 

Dla zagadnienia prognozowania istotne znaczenie ma wybór oraz sposób zadawania da
nych. Za dane wejściowe służą rzeczywiste wyniki wydzielania metanu już zakończonej eks
ploatacji w danych warunkach górniczych i geologicznych. W artykule wykorzystano wyniki 
wydzielania metanu dla pięciu ścian których zmiany metanowości na ich wybiegu przedsta
wiono na rysunku 2.1. 

W dalszej częśc i zamieszczono charakterystykę danych wejściowych dla prognozowania 
wydzielania metanu do rejonu ściany. W następnej kolejności przedstawiono wyniki uczenia 
oraz testowania sieci neuronowej dla przyjętych danych i dalej podano wyniki prognozowania 
wydzielania metanu dla przyjętych warunków. 
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Rys. 2. 1. Zmiany metanowości na wybiegu ścian 
Fig. 2.1. Changes in methane bearing capacity in a life o f longwall 

3. Dane wejściowe dla określania metanowości rejonu ściany 

W trakcie prowadzenia eksploatacji następuje wydzielanie metanu do wyrobiska ściano
..vego z pokładu eksploatowanego i pokładów wyżej i niżej zalegających naruszonych eksplo
l tacją [3]. 

Na wydzielanie metanu z pokładu eksploatowanego wpływają parametry złożowe 
związane z eksploatacją pokładu. Dla zastosowanej metody z wykorzystaniem sieci neurono

..vych w celu prognozowania wydzielania s ię metanu okreś la s ię parametry złożowe j ak: miąż
;zość pokładu, metanonośność na wybiegu pola ściany. Następnie parametry geometryczne 
Jola eksploatacji jak: długość i wybieg ściany. Podaje się również parametry eksploatacyjne 
ak postęp śc iany, kierunek eksploatacji (od pola do pola), sposób kierowania stropem (zawał, 
Jodsadzka) oraz sposób przewietrzania ściany (U, W, Y, Z, H). 
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Natomiast na wielkość wydzielania z pokładów zalegających wyżej i niżej naruszonych 
eksp loatacją wpływają parametry złożowe pokładów naruszonych eksploatacją takie jak miąż
szość, metanonośność, odległość od pokładu eksploatowanego oraz rodzaj skał stropowych 
(piaskowiec, łupek piaszczysty, łupek ilasty). W obliczeniach pokłady wyżej zalegające rozpa
trywane są do odległości 150 m oraz niżej zalegające do odległości 50 m. W metodzie 
przyjęto, że dla każdego pokładu wyżej i niżej zalegającego będącego w zasięgu podanych 
wpływów wyznaczana jest wartość met; wyrażająca związek między odległością, grubością 
i metanonośnością oraz z uwzględnieniem sposobu kierowania stropem w postaci: 

m· 
met· =--1-·W 

l k·L· l 
l 

gdzie: 
m;- grubość pokładu naruszonego eksp loatacją, m, 
L;- odległość pokładu naruszonego eksploatacj ą od eksploatowanego, m, 
k- sposób kierowania stropem (zawał k = l, podsadzka hydraulicznak = 0,2) , 
W;- metanonośność pokładu naruszonego eksploatacją, m3/Mg csw· 

(3.1) 

W zastosowanej metodzie z wykorzystaniem sieci neuronowych prognoza wydzielania 
metanujest wykonywana w 100 metrowych odcinkach na polu wybiegu ściany. 

W tablicy 3 .l zamieszczono charakterystykę niektórych danych użytych w trakcie progno
zowania wydzielania metanu. 

Tablica 3. I. Zakres danych użytych do uczenia sieci neuronowej 
b! 3 I R f d d b al k l Ta e .. ange o ata use v a neur netwar to eam 

Wyszczególnienie 
Średnia Odchylenia 

arytmetyczna standardowe 

Wybieg ścian, m 485 215 
Grubość pokładów, m 2,40 0,54 
Długość ścian, m 240 28 

Metanowość ścian, m3 /min 12,68 8,97 

Metanonośność, m3/Mg csw 5,2 2,3 

Postęp ścian, m/m-c 62 27 

Wyszczególnienie od do 
~akres odległości pokładów podebranych, m 12 139 
:Zakres metanonośności pokładów podebranych, m3/Mg csw 2,5 7,7 
Zakres miąższości pokładów podebranych, m 0,8 4,5 
Zakres odległości pokładów nadebranych, m 15 44 
Zakres metanonośności pokładów nadebranych, m3/Mg csw 2,2 9,1 

Zakres miąższości pokładów nadebranych, m 0,6 3,1 
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Wyszczególnienie Przypadki 

Kierunek eksploatacji 
Od pola 73% 
Do pola 27% 

Układ przewietrzania 
u 39% 

Y 61% 
Fiaskowiec 52% 

Rodzaj skał stropowych Łupek piaszczysty 18% 
Łupek ilasty 30% 

Obliczenia przeprowadza się z wykorzystaniem wielowarstwowej sztucznej jednokierun
kowej sieci neuronowej uczonej metodą wstecznej propagacj i błędów, która była realizowana 
w oparciu o program Neurosolution. Dane wejściowe dla uczenia i testowania danych są zapi
sywane w pliku Excela. Również wyniki obliczeń po użyciu programu komputerowego Neuro
solution są zwracane do pliku Ex cela. 

4. Wyniki uczenia sieci neuronowej 

Z danych wejśc iowych wyznaczono zbiór trenujący (uczący) oraz zbiór walidacyjny 
(sprawdzający) w którym następuje ustalenie stopnia trafuości i dokładności danych ze zbioru 
trenującego. Następnie przeprowadzono trening sieci neuronowej, której wyniki po 1000 epo
kach przedstawiono na rysunku 4.1 . Natomiast w tablicy 4.1 zamieszczono wartości błędów 
uzyskanych w trakcie uczenia sieci neuronowej. 

ID ------·-- - --· "- ··-

l. 

l O() . 8 

... _, 
l 
i 

.-j 

o i 
l 

- ---- ----------- --- -- ------------' 
Epoki 

--MSE zbiór uczący --MSE zbiór walidacyjny 

Rys. 4. I. Zmiany wartości błędu MSE w epokach 
Fig. 4. I. Changes in vaiues o f MSE errors in epochs 
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Tabela 4.1 . Wyniki błędów uczenia zbiorów uczącego i walidacyjnego 
Table 4.1. Results of errors o f a learning and validation ensamb1e 

!Epoki# 
Minimum błędu MSE w trakcie uczenia 

Końcowy błąd uczenia MSE 

Zbiór uczący 

1000 
0,002147994 

0,002147994 

Zbiór walidacyjny 

1000 
0,006099127 

0,006099127 

Z przedstawionych danych wynika, że zbiór uczący jak i walidacyjny osiągnęły wystar
czające wartości błędów dla poprawnego obliczania wydzielania metanu na podstawie poda
nych danych uczących. Wartości błędów są do siebie zbliżone i w trakcie uczenia błąd ulegał 
ciągłemu zmniejszaniu. 

S. Wyniki testowania sieci neuronowej 

W tablicy 5.1 przeustawiono w-yniki błędów zbioru walidacyjnego. Natomiast w tablicy 5.2 
przedstawiono porównanie danych wyjściowych z wynikami obliczeń, a w ostatniej kolumnie 
zaznaczono procentową odchyłkę. Porównując wyniki można zauważyć, że dla zadanych wy
ników błąd określenia wydzielania metanu do rejonu ściany nie przekraczał I 5 %. Natomiast 
na rysunku 5.1 przedstawiono wyniki testowania zbioru walidujące. 

Tablica 5.1 . Wyniki błędów testowania zbioru walidacyjnego 
Table 5.1. Results o f errors o f testing a validation ensamble 

!znormalizowany błąd średniokwadratowy (MSE/wariancję) 
Minimalny bezwzględny błąd 
Maksymalny bezwzględny błąd 

Współczynnik korelacji liniowej 

Metanowo.~ć 

0,009677988 
0,159264545 
1,50103508 

0,995549984 

Tablica 5.2. Porównanie wyników danych wyjściowych i obliczeń metanowości przez sieć neuronową 
Table 5. f l f d lt d th b · · b l network. 2. Comoarison o resu ts o outout a a an me ane eanng capacity Jy a neura 

Dane wyjściowe Obliczenia sieci neuronowej 
%odchyłki 

metanowości metanowości 

15,06 15,547 3% 
22,84 21,752 -5% 

5,72 5,243 -8% 

3,73 3,570 -4% 

4,32 3,676 -15% 

2,52 2,865 14% 

16,95 17,197 l% 

19,89 21,391 8% 
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Rys. 5.1. Wyniki danych wyjściowych i obliczonych przez sieć neuronową 
Fig. 5.1. Results of output data calculated by neural netwark 

6. Porównanie wyników obliczeń rzeczywistego oraz prognozowanego wydzielania 
metanu dla ściany 12 

Z obliczeń zamieszczonych w poprzednim rozdziale wynika, że dla przygotowanych da
n.ych proces uczenia i testowania wypadł poprawnie, co pozwala na przystąpienie do symulo
wania zmian wydzielania metanu dla różnych warunków prowadzenia eksploatacji. 

W celu sprawdzenia poprawności prognozy wydzielania metanu z wykorzystaniem sieci 
n.euronowych dokonano porównania rzeczywistego wydzielania metanu do ściany 12 oraz pro
gnozy wykonanej w oparciu o sieci neuronowe i metody Dynamicznej Prognozy Metanowości 
Bezwzględnej Ścian (DPM). 

Na wybiegu ściany od 350 m do 590 m parametry rejonu ściany 12 przedstawiały się nas
ępująco: 

- grubość pokładu, l ,6 m, 
- metanonośność pokładu, 8,5 m3/Mg CSW, 
- długość ściany, 240m, 
- kierunek eksploatacji od pola (granic eksploatacji), 
- układ przewietrzania ściany na Y, 
- skały stropowe- łupek ilasty. 

) kł d d b o a 1y po e ran e 
>dległości pokładów, m 11 19 44 53 66 

netanonośności pokładów, m3/Mg csw 7,5 7,0 7,5 8,0 8,0 

niąższości pokładów, m 0,6 1,4 0,4 0,5 0,9 
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p kł d d b o a1y na e rane 
odległości pokładów, m 13 25 36 
!metanonośności pokładów, m3/Mg csw 7,2 7 6,5 
miąższości pokładów, m 1,8 0,6 1,6 

Wybieg ściany od 
Wydobycie Postęp ściany 

rozpoczęcia eksploatacji 
Mg/dobę rnlmiesiąc 

m 

350 2180 88 

400 1730 100 

445 3635 40 

510 3380 93 

590 3100 110 

Na rysunku 6.1 w postaci wykresu słupkowego wyniki rzeczywistego wydzielania zilustro
wane są środkowym słupkiem. Po lewej stronie pokazano wielkość wydzielania obliczonego 
wg metody sieci neuronowych, a po prawej stronie zamieszczono wielkość wydzielania obli
czonego wg metody DPM. Dla porównania podano wielkość wydobycia. 

Z jakościowego porównania wyników obliczeń można zauważyć, że wyniki wydzielania 
wg prognozy w oparciu o sieci neuronowe są bardziej zbliżone do rzeczywistego wydzielania. 
W niektórych przypadkach wyniki prognozy wg DPM zbliżają się do wydzielania rzeczywis
tego jednak część wyników wykazuje większe błędy niż w przypadku prognozy z użyciem 
sieci neuronowych. W tablicy 6.1 zamieszczono porównanie wyników wydzielania rzeczy
wistego oraz wg obliczeń w oparciu o sieci neuronowe i DPM. W przypadku obliczeń siecią 
neuronową maksymalny błąd wyniósł 10%, natomiast wg prognozy DPM odchylenie się sięga 
42Só. 

40 

35 
3600 

30 

" ..c 
} 25 3100 ~ 
s :;;: 
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Rys. 6.1 . Porównanie wyników wydzielania rzeczywistego oraz wg obliczeń. 
Fig. 6.1. Comparison o f results between real emission and according to the calculations 
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Tablica 6.1. Porównanie v,ryników wydzielania rzeczywistego oraz wg obliczeń 
T bl 6 l C . f l f l d a e .. ompanson o resu ts o rea errusswn an according to calculations 

Wydzielanie Prognoza w oparciu 
Prognoza wg DPM 

rzeczywiste, o Sieci Neuronowe 
m3/min oraz błąd względny 

oraz błąd względny 

24,03 22,38 -7% 15,14 -37 % 

15,62 17,15 10% 13,72 -12% 

22,84 25,21 10% 18,1 -21% 

22,11 20,79 -6% 17,8 -19% 

29,81 30,11 1% 17,4 -42% 

7. Zakończenie 

Charakter wydzielania się metanu do wyrobisk kopalnianych jest złożony, zależy bowiem 
od wielu czynników geologicznych i górniczych. Wykorzystanie sieci neuronowych w progno
zowaniu wydzielania metanu pozwala na uwzględnienie parametrów dotychczas pomijanych 
ze względu na ich trudności w wykorzystaniu do obliczeń. 

Obliczenia wydzielania metanu z wykorzystaniem sieci neuronowych są prowadzone z wy
korzystaniem wyników wydzielania metanu z wcześniej prowadzonej eksploatacji, co pozwala 
na zwiększenie dokładności prowadzonych prognoz. Zgromadzenie odpowiedniej ilości wyni
ków dla danych warunków partii , pokładu, obszaru górniczego kopalni, a następnie w oparciu 
o nie nauczenie sieci neuronowej pozwala na rozpoznawanie skali zagrożenia metanowego 
i określenie wielkości wydzielania. Zwiększenie dokładności prognozowania wydzielania 
metanu wpłynie na bezpieczeństwo, koszty i płynność prowadzonej eksploatacji. 
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Forecast of metbane emission in to longwalls in hard coal mines 

~bstract 

Many mining and geological factors influence methane emission to headings . Before star
ing mining there are some difficulties in determining the influence of particular factors on the 
unount of methane emitted. After finishing mining the fuli picture of the amount of methane 
:mitted at particular segments of life of longwall and a better estimation of mining and geo
ogical conditions are obtained. On the basis of these data, methane emission into a longwall 
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situated in the same area can be forecasted. This artide presents the method for determining 
methane emission into a Ionwall by means of neuron networks. An example of the forecast is 
presented at the end o f the article. 

Artykuł został zrealizowany w ramach prac własnych AGH nr 10.10.100.854. 

Recenzent: dr hab. inż. Marian Branny 
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System telekomunikacyjny typu SZLAK 

Słowa kluczowe 

system łączności - akcja ratownicza - ratownictwo - multimedia 

Streszczenie 

Systen1 telekomunikacyjny typu SZLAK jest systemem służącym do v;spomagania akcji 
ratowniczych. System oferuje szereg możliwości, m.in. zapewnia łączność głosową pomiędzy 
sztabem akcji i bazą akcji, oferuje możliwość przesyłania filmów i zdjęć zrobionych na dole 
w kopalni, oferuje możliwość podłączenia zestawu chromatograficznego i automatycznego 
przesyłania danych. 

System SZLAK jest systemem w pełni autonomicznym, tzn. uniezależniony jest od kopal
nianych central telefonicznych, barier iskrobezpiecznych itp.; korzysta jedynie z kopalnianych 
kabli telekomunikacyjnych. 

l. Przeznaczenie 

Wieloletnie doświadczenie CSRG w prowadzeniu różnego typu akcji ratowniczych w pod
ziemiach kopalń wykazuje potrzebę utrzymywania stałej łączności i nadzoru nad wykonywa
nymi czynnościami. Podczas akcji istnieje potrzeba: 

stałej komunikacji fonicznej, 
- przekazywania wyników analiz chemicznych, 

wymiany różnego rodzaju dokumentacji, rysunków, planów, map, itp., 
wymiany informacji między bazą i sztabem akcji. 
Dotychczas podczas prowadzenia akcji ratowniczych między sztabem akcji, a bazą akcji 

istniała jedynie komunikacja foniczna. Wszelkie informacje podawane były przez telefon, 
w tym dane z pomiarów chromatograficznych, wszelkie opisy sytuacyjne itp. Takie rozwiąza
nie sprawiało że możliwość przekazywania różnorodnych danych była znikoma. Na przykład 
dane z chromatografu najpierw musiały być odczytane i zapisane przez operatora urządzenia, 
poczym za pomocą telefonów przekazane do sztabu akcji, gdzie znów musiały być zapisane. 
Niejednokrotnie było to powodem zamieszania lub wręcz błędnej interpretacji wyników. Po
nadto przekazywanie różnego rodzaju dokumentacji wiązało się z wysyłaniem kuriera między 
bazą a sztabem akcji. Było to czasochłonne i nadmiernie absorbowało personel. 
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Sytuacja ta była powodem poszukiwania nowych metod komunikacji i zaowocowała opra
cowaniem Systemu Telekomunikacyjnego typu "SZLAK". System SZLAK jest przeznaczony 
do wspomagania akcji ratowniczych. System jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wzbogace
nia wymiany informacji pomiędzy sztabem akcji, a bazą i miejscem akcji. Dzięki systemowi 
SZLAK istnieje możliwość przesyłania danych, obrazu i dźwięku, wykorzystując istniejącą 
infrastrukturę telekomunikacyjną - kopalniane kable telekomunikacyjne. W akcjach ratowni
czych system SZLAK jest również używany do przesyłania danych z pomiarów chromatogra
ficznych. Operator w sztabie akcji ma możliwość pobrania tych danych, dokonania ich inter
pretacji oraz obróbki. Dane te można przesłać również na inny komputer, korzystając z kopal
nianych sieci lokalnych, Internetu bądź protokołu ftp. Rozwiązanie takie zapobiega przekłama
niom związanym z przepisywaniem wyników przez operatorów oraz niejednoznaczną inter
pretacją tych wyników. 

System SZLAK ułatwia podejmowanie decyzji, eliminując dwuznaczności związane z rela
cją głosową. Osoba decydująca może opierać się zarówno na przekazie głosowym, jak również 
danych komputerowych oraz na obiektywnym obrazie z miejsca akcji. Nie istnieje potrzeba 
wysyłania kurierów między sztabem a bazą akcji, co znacznie usprawnia akcję ratowniczą oraz 
przyspiesza wymianę informacji . Wprowadzenie systemu SZLAK jest pierwszym krokiem do 
unowocześnienia i wzbogacenia metod wymiany informacji podczas akcji ratowniczych oraz 
usprawnienia metod decyzyjnych. 

2. Wyposażenie i budowa systemu oraz sposób działania 

System SZLAK składa się z dwóch komputerów przenośnych połączonych ze sobą poprzez 
urządzenia komunikacyjne i kopalnianą sieć telekomunikacyjną. System SZLAK składa się 
z części dołowej, zwanej dalej bazową, oraz części powierzchniowej, zwanej dalej sztabową. 

SZTAB 
l ----, 

l KS 1 - 3 linii 
telekomunikacyjnych 

BAZA 
l 

l KB 

-, 

____ _J 

Rys. 2.1. Schemat ideowy Systemu SZLAK 
Fig. 2.1. A diagram o f the System SZLAK 

384 



School of Underground Mining l Szkoła Eksploatacj i Podziemnej 2004 

W skład części bazowej systemu SZLAK wchodzi: 
- komputer bazowy KB, 
- urządzenie komunikacyjne bazowe UKB, 
- urządzenia peryferyjne. 
W skład części sztabowej wchodzi: 
- komputer sztabowy KS, 
- urządzenie komunikacyjne UKS . 

Na każdym z w/w komputerów zainstalowany jest system operacyjny Windows XP Profes
sionaJ oraz specjalistyczne oprogramowanie NetOp Remote Control firmy DaneWare. 

Część bazowa znajduje się w dwóch walizkach (obudowa o stopniu ochrony IP 67). W jed
nej walizce znajduje się komputer bazowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi, w drugiej urzą
dzenie komunikacyjne. Na czas transportu części bazowej do bazy akcj i system powinien być 
zamknięty w tych walizkach i instalowany dopiero w bazie akcji. w miejscu niezagrożonym 
wybuchem. 

Część sztabowa znajduje się w walizce, w której znajduje się komputer sztabowy oraz 
urządzenie komunikacyjne. 
Na urządzenia peryferyjne składają się: 
- karta do nieliniowego montażu video, 
- kamera internetowa z funkcją aparatu cyfrowego, 
- tablet graficzny, 
- telefon bazowy iskrobezpieczny, 
- telefon sztabowy nieiskrobezpieczny, 
- przedłużacz z filtrem przeciwzakłóceniowym. 

Urządzenia komunikacyjne systemu SZLAK są połączone ze sobą kopalnianymi liniami 
telekomunikacyjnymi. Dostęp do linii telekomunikacyjnej zapewnia kopalnia. Kopalnia po
winna zapewnić 3 linie telefoniczne- jedną dla transmisji obrazu i rysunków, drugą dla trans
misji danych z chromatografu, trzecią dla łączności głosowej . 

Jeden koniec kabla powinien znajdować się w bazie akcj i, a drugi w sztabie akcji. Długość 
linii telefonicznych nie powinna przekraczać 8 km. 

Kompletne wyposażenie systemu SZLAK wymieniono poniżej. 

CZĘŚĆ BAZO W A 
- Komputer bazowy: 

Celeran 10hz, 256Mb RAM, USB x 2, 
HDD20GB 
Masa: 3,41 kg, 
Wymiary: 310 x 260 x 40 mm. 
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- Urządzenie komunikacyjne bazowe: 

3 zespoły ZST, 
3 x modem analogowy V.90 
HUB USB, 
Centrala Abonencka SLICAN PMS-08, 
Walizka firmy Pelican o stopniu ochrony 
IP67, 
Masa: 10,3 kg, 
Wymiary: 490 x 440 x 190 mm. 

- Urządzenia peryferyjne: 

Rys. 2.3. Urządzenie komunikacyjne bazowe 
Fig. 2.3. Base communication device 

Telefon monterski w wykonaniu iskrobezpiecznym firmy Tel vis, 
Karta do nieliniowego montażu Video, 
Tablet graficzny, 
Kamera internetowa z cyfrowego. 

Rys. 2.4. Iskrobezpieczny telefon monterski firmy Telvis 
Fig. 2.4. Safe fixer's telephone produced by Telvis 

CZĘŚĆ SZTABOWA 
- Komputer sztabowy: 

Celeron 1GHz, 256MB RAM, USB x 2, 
HDD 20GB, CDRW x 24 
Masa: 3,31 kg, 
Wymiary: 330 x 290 x 50 mm. 
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Rys. 2.5. Komputer sztabowy 
Fig. 2.5. Headquarter computer 
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- Urządzenie komunikacyjne sztabowe: 

3 zespóły ZSA3, 
3 x modem analogowy V.90, 
HUB USB, 
Masa: 10,5 kg, 
Wymiary: 490 x 440 x 190 mm. 

Rys. 2.6. Urządzenie komunikacyjne sztabowe 
Fig 2.6. Headquarter communication device 

Urządzenia komunikacyjne bazowe i sztabowe umożliwiają komunikację poprzez kopal
niane linie telekomunikacyjne, jak również zapewniają iskrobezpieczeństwo toru transmisyj
nego. 

Część sztabowa składa się z: 
- zespołu zasilaczy ( +5 V, + 12 V, +48 V) dostarczających napięcie do wszystkich modu

łów urządzenia komunikacyjnego sztabowego, 
- koncentratora USB typu D-Link DUB-H4 umożliwiającego przyłączenie trzech mode

mów poprzez jeden port USB do komputera sztabowego, 
- trzech modemów USB firmy Microcom typu USB 56K Travel!s, 
- centrali telefonicznej firmy Slican typu PMS-08, spełniającej funkcję urządzenia 

komutującego, 

- zespołu separacji iskrobezpiecznej ZSA3 firmy Telvis, zapewniającego iskrobezpie
czeństwo toru transmisyjnego. 

Część sztabowa posiada 3 pary zespołów ZSA3, dla 3 torów transmisyjnych. Nume
ry seryjne zespołów ZSA3 to: 0002/2003, 0003/2003, 0004/2003. Zespoły ZSA3 posia
dają dopuszczenie Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania w pomieszczeniach 
zagrożonych wybuchem - obwód wyjściowy zespołu nadaję się do stosowania w po
mieszczeniach ze stopniem "a", "b" i "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu w zakła
dach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Zespoły ZSA3 mogą pracować 
tylko w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem. Od strony wyjścia linii iskrobez
piecznej zespoły ZSA3 mogą współpracować z obwodami wyjściowymi zespołów 
iskrobezpiecznej translacji typu ZST. 

Część bazowa składa się z: 
- zespołu zasilaczy (+5 V, +12 V, +48 V) dostarczających napięcie do wszystkich modu

łów urządzenia komunikacyjnego bazowego, 
- koncentratora USB firmy Microcom typu D-Link DUB-H4 umożliwiającego przyłącze

nie trzech modemów poprzez jeden port USB do komputera sztabowego, 
- trzech modemów USB firmy Microcom, typu USB 56K Tra vel/s, 
- Zespołu Separacji Iskrobezpiecznej ZST firmy Telvis, zapewniającego iskrobezpieczeń-

stwo toru transmisyjnego. 
Część bazowa posiada 3 pary separatorów iskrobezpiecznych ZST, dla 3 torów 

transmisyjnych. Numery seryjne zespołów ZST to: 0002/2003, 0003/2003, 0004/2003. 
Zespoły ZST posiadają dopuszczenie Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania 
w pomieszczeniach nie zagrożonych wybuchem - obwód wyjściowy zespołu nadaję się 
do stosowania w pomieszczeniach ze stopniem "a", "b" i "c" niebezpieczeństwa wybu-
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chu metanu. Zespoły ZST mogą pracować tylko w pomieszczeniach nie zagrożonych 
wybuchem. Od strony wyjścia linii iskrobezpiecznej zespoły ZST mogą współpracować 
z obwodami wyjściowymi zespołów iskrobezpiecznej translacji typu ZSA3. 

Komputer bazowy połączony jest z komputerem sztabowym poprzez urządzenie komuni
kacyjne bazowe, kopalnianą linię telekomunikacyjną i urządzenie komunikacyjne sztabowe. 
Połączenie to jest połączeniem analogowym, komutowanym. Komutacja może być wykonana 
ze sztabu do bazy jak i z bazy do sztabu. Modemy (M) służą do modulacji i demodulacji sy
gnału. Urządzeniem komutującym jest centrala telefoniczna, znajdująca się w urządzeniu ko
munikacyjnym sztabowym. Moduły ZSA3 wraz z modułami ZST stanowią komplety barier 
iskrobezpiecznych. 

Urządzenia komunikacyjne są przystosowane do współpracy z trzema liniami telefonicz
nymi jednocześnie. 

Schemat blokowy systemu SZLAK pokazano poniżej. 

POWIERZCHNIA ~ URZĄDZENIE KOMUNIKACYJNE SZTABOwE l 
... _ ·-·-- ~ -- ..... --·. - - . 

DÓŁ 

l-.> 
I.J BEZP l 'ZNY\."B 

LINII 
'l'l'!llUOMllt,"I r;AC( JmCa 

KB - omp t~J:' Ba~~ 

M - Hedoz 

ZSA'J - Z'-' społ SaparaOJ .l. 
Abone cl:: L J 

z~T - Zespo.ł Sepa:raCJl. 
Tr an.sla.cJ.l. 

Rys. 2.7. Schemat blokowy Systemu Telekomunikacyjnego typu SZLAK 
Fig. 2.7. Block diagram ofThe Telecommunication System SZLAK 

3. Dane techniczne 

Część sztabowa: 
Napięcie zasilania komputera sztabowego: 230 V AC, 
Pobór mocy komputera sztabowego: 75 W, 
Napięcie zasilania urządzenia komunikacyjnego: 220 V AC, 

- Pobór mocy urządzenia komunikacyjnego: 138 W, 
Zasilanie wewnętrzne: +5 V;+12 V; +48 V, 
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- Liczba łączy iskrobezpiecznych: 3, 
- Liczba łączy abonenckich: l, 
- Poziom sygnałów akustycznych: 0,775 V (O dBm), 
- Zakres temperatury pracy: od +5°C do +40°C, 
- Sygnalizacja wewnętrzna: DTMF/PM, 
- Sygnalizacja zewnętrzna: zwarcie pętli 600 Q. 

Część bazowa: 
- Napięcie zasilania komputera bazowego: 230 V AC, 
- Pobór mocy komputera bazowego: 75 W, 
- Napięcie zasilania urządzenia komunikacyjnego: 220 V AC, 
- Pobór mocy urządzenia komunikacyjnego: 138 W, 
- Zasilanie wewnętrzne: +5 V;+ 12 V; +48 V, 
- Liczba łączy iskrobezpiecznych: 3 
- Liczba łączy abonenckich (linie zewn.) l 
- Poziom sygnałów akustycznych: 0,775 V (O dBm) 
- Zakres temperatury pracy: od +5°C do +40°C 
- Sygnalizacja wewnętrzna: DTMF/PM 
- Sygnalizacja zewnętrzna: wykrycie zwarcia pętli 
Dane techniczne łącza iskrobezpiecznego: 
- Wzmocnienie sygnałów: 

nadawanie: min. -6 dB 
odbiór: min. -8 dB 
Prąd spoczynkowy: max. 5 mA 
Napięcie sygnałów akustycznych: 0,775 V 
Pasmo przenoszenia: 300- 5000 Hz 
Nierównomierność przenoszenia sygnału w stosunku do wzmocnienia przy częstotliwo
ści1000Hz 

nadawanie: 0 . .4 dB 
odbiór: 5 .. +2 dB 

- Natężenie prądu stałego w łączu iskro bezpiecznym: l O- 25 mA 
- Maksymalne napięcie w łączu iskrobezpiecznym: 39 V DC 
Parametry łącza iskrobezpiecznego: 
- Maksymalna rezystancja łącza: 700 Q 

- Maksymalna pojemność łącza: 0,8 flF 
- Maksymalna indukcyjność łącza: 7 mH 

4. Podsumowanie 

System Telekomunikacyjny typu SZLAK był użyty dwukrotnie podczas akcji ratowniczych 
na kopalni ,,Pniówek" i ,Zofiówka". 

System posiada pozytywną opinię Wyższego Urzędu Górniczego oraz Jednostki Atestacyj
nej przy Folitechnice Śląskiej w Gliwicach. 
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System SZLAK został wyróżniony złotymi medalami na Targach "Intarg 2003" oraz na 
targach "Eureka 2003" w Brukseli. Ponadto system zdobył wyróżnienie przyznawane przez 
Centralny Instytut Ochrony Pracy. 

Telecommunication System SZLAK 

Abstra et 

Telecommunication System SZLAK has been designed to support rescue operations in the 
mines. System assures large amounts of functions, such as voice contact between base of the 
action (underground) and headquarter of action (surface), transfer various data like movies, 
pictures taken underground during rescue operations, and also possibility of conecting chro
matograph and automatical gas readings transfer. 

System SZLAK is fully autonomous which means that it is indepedent from other tele
communication devices in the mine. System uses mining telecommunication cables which are 
already installed on every mine. 

Recenzent: dr inż. Andrzej Hebda 

390 



Piotr BUCHW ALD, Stanisław SUCHOCKI 
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, Bytom 

Mat. Konf Szkoły Eksploatacji 
?odziemnej 2004, str. 391-406 

Zagrożenie pożarowe w polskich kopalniach - techniki i technologie 
stosowane dla poprawy działań profilaktycznych 

Słowa kluczowe 

zagrożenie pożarowe - nowe techniki i technologie 

Streszczenie 

Scharakteryzowano zagrożenie pożarowe występujące w polskich kopalniach. Przedstawio
no sposoby zwalczania zagrożenia pożarowego w Poisce i w świecie. W ramach nowych kie
runków profilaktyki pożarowej w polskich kopalniach przedstawiono nowe kierunki i techno
logie stosowane dla poprawy działań profilaktycznych przy występujących zagrożeniach poża
rowych, a w szczególności: 
- ocenę zagrożenia pożarowego na podstawie analizy obrazu gazowego w otoczeniu 

obserwowanego węgla, 
- system telekomunikacyjny typu SZLAK, 
- nowoczesne środki mineralne i chemiczne, 
- nowe konstrukcje tam przeciwwybuchowych. 

l. Wprowadzenie 

Pożary w podziemiach zakładów górniczych stanowią jedno z najczęściej występujących 
zagrożeń dołowych. Większość kopalń węgla kamiennego w Polsce to stare zakłady górnicze, 
eksploatujące złoża od kilkudziesięciu do stu lat i nawet dłużej . Niektóre z nich sięgają po 
zasoby już częściowo eksploatowane wcześniej lub po resztki nie wybranych pokładów. Stwa
rza to potencjalny wzrost zagrożenia pożarami endogenicznymi. Pożary stanowią poważne 
zagrożenie zarówno dla bezpieczeństwa załogi znajdującej się w strefie zas ięgu pożaru , 

j ak i dla bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego. 
Zjawisko pożaru jest związane z trzema podstawowymi elementami: paliwem, zapłonem 

i utleniaczem, powiązanymi wzajemnie ze sobą w tak zwany trójkąt pożarowy. l p•liwo\ 
utleniacz zapłon 
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Pożar zaistnieje z całą pewnością, gdy te trzy elementy wystąpią w określonym czasie 
równocześnie. Brak któregoś z tych elementów wyklucza zaistnienie pożaru. 

Trójkąt pożarowy ilustruje zasady profilaktyki i aktywnego zwalczania pożaru. Usunięcie 
przynajmniej jednego elementu trójkąta lub rozerwanie jego boków zapewnia nie zaistnienie 
pożaru. Utrzymanie takiego stanu w długim okresie czasu to właśnie profilaktyka. 

Aktywne gaszenie pożaru czyli akcja pożarowa wymaga wykonania takich działań w krót
kim czasie i to wyłącznie na linii utleniacz - paliwo. Zmniejszenie ilości tlenu w atmosferze 
miejsca pożarujest środkiem skutecznym ale wymaga określonego czasu. 

Co wynika z trójkąta pożarowego dla zwalczania pożarów podziemnych? W pożarze w ko
palni węgla kamiennego oczywistym paliwem jest węgiel, a w wielu przypadkach również 
metan. Usunięcie tych "paliw" z trójkąta pożarowego nie jest możliwe. "Paliwem" dla pożarów 
podziemnych mogą być też materiały palne znajdujące się na wyposażeniu kopalni. Zapłon 
w pożarach dołowych najczęściej jest związany ze zjawiskiem samozagrzewania się węgla 
(pożar endogeniczny), ale są pożary spowodowane źródłami zewnętrznymi (egzogeniczne) np. 
otwartym ogniem, zwarciem instalacji elektrycznej. 

Opanowanie zjawiska samozapłonu polega na możl iwie najwcześniejszym wykrywaniu 
i dalszym zapobieganiu rozwoju zjawiska. Zewnętrzne źródła zapłonu są znane, ich zwalcza
nie, a właściwie nie zaistnienia wymagają przepisy bezpieczeństwa, wspierane rozwiązaniami 
technicznymi np. elektrycznymi urządzeniami ognioszczelnymi lub iskrobezpiecznymi. 

Elementem trójkąta, na który można wywierać największy wpływ jest "utleniacz". Oczywi
stym utleniaczem jest powietrze atmosferyczne, a w przypadku kopalni podziemnej - powietrze 
wentylacyjne. 

Jednym z powszechnie stosowanych sposobów zwalczania zaistniałych pożarów endoge
nicznych jest otamowanie pożaru i wyrównanie potencjałów aerodynamicznych, tak by nie 
dopuścić do dopływu nowego powietrza. Zawartość tlenu w atmosferze przestrzeni otamowa
nej ustala się po pewnym czasie na niskim poziomie, wynikąjącym z jego zużycia we wczes
nym stadium pożaru. Gdy stan taki zostanie osiągnięty, to wówczas pożar gaśnie z braku tlenu 
koniecznego dla podtrzymania reakcji, a otwarcie pola pożarowego jest uwarunkowane wy
chłodzeniem ogniska pożaru, tak aby dopływ tlenu nie spowodował jego wznowienia. Sposób 
taki odznacza się wysoką skutecznością, ale pod warunkiem, że przestrzeń otamowana jest 
szczelna, wyrównanie potencjałów stabilne w całym okresie czasu. Warunki te nie są łatwe do 
spełnienia, szczególnie w spękanym górotworze. 

2. Zagrożenie pożarowe w polskich kopalniach 

W polskich kopalniach niektóre węgle wykazują skłonność do samozapalenia. Mechanizm 
tego procesu jest bardzo złożony i nie został jeszcze dostatecznie wyjaśniony. W obecności 
powietrza, węgiel utlenia się nawet w niskiej temperaturze, czemu towarzyszy wydzielanie 
ciepła. W pewnych warunkach, gdy następuje kumulacja ciepła utleniania, może powstać ogni
sko samozagrzewania, które niekiedy przekształca się w pożar endogeniczny. 

Zroby są tymi miejscami, w których mogą zaistnieć warunki sprzyjające powstaniu pożaru 
endogenicznego. Proces samozagrzewania i samozapalenia węgla i niektórych materiałów był 
przedmiotem wielu badań [Banerjee 1985, Branny 1995, Budryk 1956, Maciejasz 1959, Mu
zyczuk 1985, Olpiński 1952]. Na ogół badania te dotyczyły jedynie strony chemicznej tych 
procesów i pomijały wiele aspektów związanych z przepływem gazu i wymianę ciepła. 
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Pożary endogeniczne stanowią około 2/3 ilości pożarów, które zaistniały w polskich kopal
niach w ostatnich 10 latach (tab. 2.1). 

Tablica 2.1. Zestawienie ilości pożarów zaistniałych w latach 1993-2002 w kopalniach polskich 
T b! 2 l J . . h a e . uxtaposit!On o f t e quantily o f the fires in Polish min es 1993-2002 

Lp. Rok Pożary endo~eniczne Pożary e}<ZOJ<eniczne Suma 
l 1993 10 5 15 
2 1994 7 5 12 
3 1995 9 - 9 
4 1996 7 2 9 
5 1997 4 2 6 
6 1998 5 2 7 
7 1999 3 3 6 
8 2000 2 l 3 
9 2001 l - l 
10 2002 4 3 7 

W sumie 52 23 75 

Z 75 pożarów zaistniałych w tym okresie czasu 23 pożary to pożary egzogeniczne. Pożary 
mogą w znaczącym stopniu wpływać na pogorszenie się sytuacji ekonomicznej kopalń 

z uwagi na wysokie koszty ponoszone w związku z prowadzeniem akcji przeciwpożarowej 
oraz często konieczność wyłączenia z ruchu wysoko zmechanizowanych ścian o dużej kon
centracji wydobycia. Analizy prowadzenia akcji przeciwpożarowych w latach 1993-2002 
wykazująjak wysokie są koszty prowadzenia takich akcji (tab. 2.2). 

Tablica 2.2. Całkowity koszt akcji przeciwpożarowych i średni koszt akcji w danym roku 
Table 2.2. To tal and average annual cost of extinquishing actions 

Straty Lata 1993-2002 
f inansowe 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
mln zł 

Całkowity 

koszt 16,57 24,10 6,9801 11,747 22,575 11 ,000 22,842 18,355 10,00 52,082 
wszystkich 

akcji 
S re dni 

roczny koszt 1,184 2,008 0,7756 1,3052 3,7626 1,5710 3,8070 6,1180 10,00 7,440 
iednej akcji 

Nakłady finansowe ponoszone na prowadzenie akcji profilaktycznych przeciwpożarowych 
są znacznie mniejsze niż koszty akcji przeciwpożarowych. Dlatego też kopalnie charakteryzu
j ące się wysokim stopniem zagrożenia pożarowego przeznaczają znaczne nakłady finansowe 
na ulepszenia i modernizację systemów wczesnego wykrywania pożarów oraz na działania 
prewencyjne, ukierunkowane na niedopuszczenie do ich powstania. 

Problem przeciwdziałania powstawaniu w kopalniach węgla kamiennego zagrożeniom po
żarowym to jeden z podstawowych kierunków szeroko pojętej działalności bezpieczeństwa 
pracy załóg górniczych i bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego. 
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3. Zwalczanie zagrożenia pożarowego w Polsce i w świecie 

Skuteczne zwalczanie pożarów, a w szczególności pożarów endogenicznych wymaga dos
tatecznie wczesnego i precyzyjnego rozpoznania procesów prowadzących do ich powstania. 
Zachodzącym w wyrobiskach kopalni egzotermicznym procesom utleniania towarzyszy wy
dzielanie się licznych gazów. 

Do gazów tych zaliczyć należy przede wszystkim: 
- tlenek węgla, 
- dwutlenek węgla, 
- wodór, 
- węglowodory zwłaszcza acetylen (C2H2), etylen (C2H4), propylen (C3H6). 

Wydzielaniu się wyżej wymienionych gazów towarzyszy spadek zawartości tlenu. Badania 
określające rozwój samozagrzewania i zagrożenia pożarowego przeprowadzono w Głównym 
Instytucie Górnictwa. Badania zostały przeprowadzone dla różnych rodzajów węgla występu
jącego w Polsce. 

Metody zwalczania zagrożeń pożarowych występujących w polskim i światowym 
górnictwie węgia kamiennego 

3.1. Metody aktywne, które bezpośrednio oddziaływają na ognisko pożaru: 
a) woda, 
b) podsadzka płynna, 
c) piany, proszki, 
d) środki izolacyjne (uszczelniające) mineralne lub chemiczne. 

Do najbardziej rozpowszechnionych środków chemicznych stosowanych do prac izo
lacyjno-uszczelniających i konsolidujących spękany i skruszony górotwór w kopal
niach węgla kamiennego należą: 

pianki samoutwardzalne wytwarzane na bazie żywic formaldehydowo-moczniko
wych, 
pianka samoutwardzalna wytwarzana na bazie żywic formaldehydowo-fenolo
wych, 
pianki klejowe wytwarzane na bazie żywic mocznikowo-akrylowych lub poliure
tanowych. 

Środki mineralne stosowane w górnictwie węgla kamiennego do prac izolacyjno
uszczelniających górotwór, zapobiegające powstawaniu zagrożenia pożarowego i wy
buchowego gazów, produkowane są na bazie cementów z domieszką odpowiednich 
modyfikatorów, nadają spoiwom określone cechy i właściwości niezbędne w trudnych 
warunkach ich stosowania. 

e) mieszaniny wodno-mułowe dla uszczelniania zrobów zawałowych wykorzystując do 
tego celu pyły dymnicowe, odpady poflotacyjne. Taki sposób uszczelniania zrobów 
zawałowych 
i wyrobiskjest stosowany w kopalniach, które posiadają instalację podsadzkową. 

t) inertyzacja powietrza kopalnianego, która realizowana jest przez: 
- wtłaczanie gazów spalinowych poprzez urządzenie GAG, 
- wtłaczanie gazów obojętnych takich jak: azot, dwutlenek węgla i metan. Z tych 

gazów jedynie azot znalazł szerokie zastosowanie w górnictwie polskim i świata-
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wym w działan iach prewencyjnych, jak również w czasie akcji pożarowych. 
Głównym celem podawania azotu do zagrożonej przestrzeni jest utworzenie nis
kotlenowego składu gazów wokół ogniska pożaru dla uniemożliwienia podtrzy
mywania palenia się materiału palnego, a w przypadku wystąpienia mieszaniny 
wybuchowej, dla zneutralizowania tej mieszaniny. Zwykle powodem podawania 
azotu jest wychłodzenie sąsiedztwa ogniska pożaru . Azot na dół kopalni może być 
podawany z urządzenia do zgazowania azotu ciekłego (AP A) lub z urządzenia do 
pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego (HPLC). 

3.2. Metoda pasywna polegająca na szczelnej izolacji zagrożonego rejonu 

Wieloletnia analiza prowadzonych akcji przeciwpożarowych wykazuje, że bardzo pow
szechnymi tamami izolującymi rejony pożarów są korki podsadzkowe wykonywane z piasku, 
pyłów dymnicowych. 

W kopalniach o szczególnie dużym zagrożeniu pożarowym i wybuchowym, a więc w po
kładach zaliczonych do III i IV kategorii zagrożenia metanowego oraz skłonnych do samoza
palenia stosuje się w celu szybkiego zamknięcia zagrożonego rejonu górnicze tamy bezpie
czeńst'vVa w \vykonaniu przeci\.\'VJ)'bucho'N)'m. 

4. Nowe techniki stosowane w polskim górnictwie dla poprawy działań profilaktycznych 

4.1. Ocena zagrożenia pożarowego na podstawie analizy obrazu gazowego w otoczeniu obser
wowanego węgla 

4.1.1. Zjawiska towarzyszące powstawaniu ognisk samozagrzewania samozapalenia się 

węgla 

Węgiel, jako skała palna i porowata o silnie rozwiniętej powierzchni wewnętrznej, ma 
zdolność reagowania z tlenem zawartym w powietrzu kopalnianym. Ten samorzutny proces 
utleniania przebiega z dodatnim efektem cieplnym. Intensywność tego procesu zależy od wielu 
czynników, jak własności fizykochemiczne węgla, stopień jego rozdrobnienia, koncentracja 
tlenu w środowisku reakcji i temperatura. Na ogół, po początkowym wzroście temperatury, 
ustala się pewien stan równowagi, w którym ciepło reakcji ulega całkowitemu rozproszeniu, 
w wyniku jego transportu przez przewodnictwo, konwekcję i promieniowanie. Ten stan równo
wagi zostaje zakłócony, gdy powstaną warunki sprzyjające akumulacji ciepła. Wtedy węgiel 
ulega samozagrzewaniu, a następnie samozapaleniu. Znaczne przyspieszenie procesu samoza
grzewania się węgla następuje powyżej temperatury 70 do 80°C, uważanej za temperaturę 
krytyczną. 

W dostatecznie zaawansowanych stadiach pożaru endogenicznego może pojawić się specy
ficzny zapach węglowodorów, a nawet dymy. Wcześniej od wymienionych objawów wystę
pują zmiany składu powietrza. Spowodowane one są ubytkiem tlenu oraz obecnością gazo
wych produktów utleniania, a w wyższych temperaturach - termicznego rozkładu węgla. Pro
duktami tymi są: dwutlenek i tlenek węgla oraz wodór i węglowodory. Ich wykrywalność 
w atmosferze kopalnianej jest tym większa, im mniejsze jest ich rozcieńczenie powietrzem 
świeżym i im większa jest czułość metod analitycznych. Miejsca ognisk pożarów endogenicz
nych w zrobach nie są na ogół dostępne do bezpośredniego pomiaru temperatury. Natomiast 
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o miejscach występowania oraz o rozwoju ognisk pożarów szczelinowych, występujących naj
częściej w stropie chodników, świadczy między innymi podwyższona temperatura powierzchni 
wyrobiska w bezpośrednim ich sąs iedztwie . Temperaturę tę można wyznaczyć stosując metodę 
pomiaru promieniowania podczerwonego. 

4.1.2. Gazowe produkty utleniania węgla w warunkach wzrostu temperatury 

Zmiany składu powietrza w procesie samozagrzewania się węgla można śledzić w laborato
rium, odtwarzając jego przebieg w warunkach utleniania quasi - adiabatycznego lub przy wy
muszonym wzroście temperatury. 

Aparatura badawcza przedstawiona schematycznie na rys . l składa się z metalowej komory 
reakcyjnej (9) wypełnionej badanym węglem. Przez złoże węgla w komorze reakcyjnej prze
pływa w czasie całego cyklu badawczego medium gazowe. Medium to wariantowo stanowi 
powietrze, gazy inertne (tzn. azot, metan) lub ich mieszaniny. Do komory reakcyjnej są one 
doprowadzane z przenośnego zbiornika ciśnieniowego (l) przez zawory (2) oraz przepływo
mierz-rotametr (3) . Komora reakcyjna umieszczona jest w termostacie (10) zaopatrzonym 
w grzałki (5), programator temperatury (4), termoparę (8) do pomiaru temperatury termostatu. 
Do pomiaru temperatury vvęgla YV komorze reakcyjnej zainstalo\vana jest termopara (7) . Do 
odczytu temperatur z termopar (7) i (8) służy miernik temperatury (6) . Integralnymi częśc iami 

stanowiska badawczego są również urządzenia analityczne: chromatograf (II) z detektorem 
tcd, chromatograf (12) z detektorem fid oraz analizator konduktometryczny (13). 

Próbka węgla o wilgotności naturalnej, jest rozdrobniona i przechowywana w naczyniu 
szczelnie zamkniętym. Do każdego doświadczenia pobiera się z tego pojemnika określoną 
porcję węgla. 

W niezależnych analizach oznacza się zawartość wilgoci (przemijającej i higroskopijnej), 
popiołu i częśc i lotnych oraz wartość opałową (ciepło spalania) badanego węgla. Badania pro
wadzone są przy stałej szybkości przepływu powietrza przez komorę oraz programowanym 
wzroście temperatury termostatu wynoszącym l deg/min. Próbki gazu wychodzącego z komo
ry reakcyjnej, w ustalonych odstępach czasu odpowiadających wzrostowi temperatury np. o 20 
deg, poddaje s ię analizie chemicznej, stosuj ąc wyżej opisane metody (analizatory). Badania 
prowadzone były w zakresie temperatur od 20 do 300°C. 
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Rys. 4.1. Schemat aparatury badawczo-pomiarowej 
Fig 4.1. Diagram o f analyzing and measuring equipment 

1. 1.3. Ocena rozwoju ogniska pożaru 

Ocena rozwoju ogniska pożarowego może polegać na wykorzystaniu pewnych prawidło
'Vości stwierdzonych badaniami procesu utleniania w warunkach kontrolowanych o znanym 
>rzebiegu temperaturowym. Kolejność pojawiania się produktów związanych z utlenianiem 
'Vęgla w analizowanych próbkach gazowychjest następująca: 
:o; 
: 2H4; 
:3H6. 

Przy stałym przepływie powietrza wzrostowi temperatury w strefie utleniania się węgla to
varzyszy wzrost wskaźników: 

(4.1) 

tosunki wskaźników utleniania mogą służyć jako mierniki temperatury w strefie samozagrze
vania się węgla. Wzrostowi temperatury węgla w strefie utleniania towarzyszy wzrost nastę
mjących stosunków wi : 

t.C3H6 ; t.C2H4; L1C3H6 ;G( t.CO ); L1C2H4; ~C3H6 (4.2) 
t.C 2H4 t.CO t.CO l-.0.02 (-.0.02) (-.0.02) 

tóre zostały podane w kolejności wzrostu wrażliwości na zmiany temperatury. 
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Stosunki te nie zależą od stopnia rozcieńczenia produktów utleniania powietrzem i mogą 
stanowić miarę temperatury reakcji. Rozszerzenie analizy chemicznej o oznaczenie śladowych 
ilości (rzędu ppm lub ułamków ppm) węglowodorów nasyconych i nienasyconych od CI do c4 
pozwala na uzyskanie dodatkowych informacji o temperaturze i rozwoju ukrytego ogniska 
pożaru oraz podnosi skuteczność wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych. 

Prace pomiarowe i obserwacje wykonane przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego 
pozwalają na wysunięcie następujących sformułowań: 

niskotemperaturowemu utlenianiu węgla towarzyszy wydzielanie się węglowodorów 

nasyconych (etan, propan, butan), jak i nienasyconych (etylen, propylen), 
- wraz ze wzrostem temperatury utleniania węgla wymienione węglowodory pojawiają się 

w charakterystycznych temperaturach, a ich stężenia systematycznie rosną, 
stężenia poszczególnych węglowodorów są w danej temperaturze tym wyższe, im mniejsza 
jest liczba atomów węgla elementarnego w cząsteczce. 

4.2. System telekomunikacyjny typu SZLAK 

System SZLAK jest przeznaczony do wspomagania akcji ratowniczych. System jest odpo
wiedzią na zapotrzebowanie wzbogacenia wymiany informacji pomiędzy sztabem akcji, a bazą 
i miejscem akcji. Dzięki systemowi SZLAK istnieje możliwość przesyłania danych, obrazu 
i dźwięku, wykorzystując istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną- kopalniane kable tele
komunikacyjne. W akcjach ratowniczych system SZLAK jest również używany do przesyłania 
danych z pomiarów chromatograficznych. Komputer chromatografu można podłączyć do 
komputera w bazie akcji lub w dowolny inny sposób przesłać dane na komputer bazowy (np. 
na dyskietce 3,5"). Operator w sztabie akcji jest w stanie pobrać te dane i dokonać ich inter
pretacji oraz obróbki. Dane te można przesłać również na inny komputer, korzystając z sieci 
lokalnych, internetu bądź protokołu itp. Rozwiązanie takie zapobiega przekłamaniom związa
nym z przepisywaniem wyników przez operatorów oraz dwuznaczną interpretację tych wyni
ków. 

System SZLAK ułatwia podejmowanie decyzji, eliminując dwuznaczności związane z rela
cją głosową. Decydent może opierać się zarówno na przekazie głosowym, jak również danych 
komputerowych oraz na obiektywnym obrazie z miejsca akcji. Nie istnieje potrzeba wysyłania 
kurierów między sztabem, a bazą akcji, co znacznie usprawnia akcję ratowniczą oraz przyspie
sza wymianę informacji. Wprowadzenie systemu SZLAK jest pierwszym krokiem do unowo
cześnienia i wzbogacenia metod wymiany informacji podczas akcji ratowniczych oraz uspraw
nienia metod decyzyjnych. 

System SZLAK można podzielić na dwie części: część powierzchniową i dołową. W skład 
części powierzchniowej wchodzi: 
- komputer sztabowy, 
- urządzenie komunikacyjne powierzchniowe. 
W skład części dołowej wchodzi: 
- komputer bazowy, 

urządzenie komunikacyjne dołowe, 
- urządzenie peryferyjne. 

Schemat blokowy całego systemu przedstawia rysunek 4.2. 
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SZTAB r------, 
l KS 1 -31inii 

telekomunikacyjnych 

BAZA r-----
l KB 

----- -:·-

Rys. 4.2. Schemat blokowy systemu 
Fig. 4.2. System· s block diagram 

Na każdym z w/w komputerów zainstalowany jest system operacyjny WINDOWS XP 
)ROFESSIONAL oraz specjalistyczne oprogramowanie NETOP REMOTE CONTROL firmy 
) ANEWARE. Część bazowa znajduje się w dwóch walizkach (stopień ochrony obudowy -
P67). W jednej walizce znajduje się komputer bazowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi, 
v drugiej urządzenie komunikacyjne. Na czas transportu części bazowej do bazy akcji system 
lOwinien być zamknięty w tych walizkach i instalowany dopiero w miejscu niezagrożonym 
vybuchem- w bazie akcji. 

Część sztabowa znajduje się w walizce, w której znajduje się komputer sztabowy oraz 
trządzenie komunikacyjne. 
~a urządzenia peryferyjne składają się: 

karta do nieliniowego montażu video, 
kamera internetowa z funkcją aparatu cyfrowego, 
tablet graficzny, 
telefon bazowy iskrobezpieczny, 
telefon sztabowy nieiskrobezpieczny, 
przedłużacz z filtrem przeciwzakłóceniowym . 

Urządzenia komunikacyjne systemu SZLAK są połączone ze sobą kopalnianymi liniami 
~ lekomunikacyjnymi. Dostęp do linii telefonicznej zapewnia kopalnia. 

Istnieje możliwość podłączenia komputera sztabowego do intemetu. W tym celu pracownik 
ziału łączności powinien zagwarantować dodatkowy tor telekomunikacyjny, połączony z ko
alnianą centralą telefoniczną. 
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S. Nowe technologie stosowane w Polsce dla likwidacji pożarów i działań 
profilaktycznych 

5.1. Nowoczesne środki mineralne i chemiczne 

5.1.1. 1ZOP1ANA® P antypirogeniczna 

Jest to tworzywo chemiczne sztuczne, przeznaczone specjalnie dla górnictwa. Bazą dla tej 
piany są dwa składniki podstawowe IZOPIANY® P ekologicznej, do których dodawane są 
w trakcie produkcji wybrane antypirogeny w postaci mieszaniny kaolinu i mocznika. Składniki 
te (komponenty) mieszane są ze sobą za pomocą sprężonego powietrza i dają gotowy wyrób 
w postaci piany. Użycie piany, jako nośnika antypirogenów skutkuje nie tylko uszczelnieniem 
spękanego górotworu ale również clezaktywuje powierzchnię węgla, z którą ma kontakt piana 
zmniejszając jego składniki do samozapalenia. 
Własności gotowej piany: 
- stabilność struktury, 
- bardzo dobre właściwości uszczelniająco-wypełniające, 
- wodoodporność, 

- obniżenie skłonności węgla do samozapalenia, poprzez dezaktywację jego powierzchni, 
- wydłużenie okresu inkubacji pożaru endogenicznego, 
- odporność na działanie temperatury do 11 0°C, 
- nie przenoszenie i nie podtrzymanie płomienie, 
- brak żarzenia się, 
- ściśliwość do 90% przy zachowaniu dobrych własności uszczelniających. 
Producentem IZOPIANY® P antypirogenicznej jest firma SCHAUM-CHEMIE. 

5.1.2. Pianka mocznikowa WISOFOAM z antypirogenami 

Jest to środek chemiczny, a w górnictwie może być stosowany: 
- w prewencji pożarowej do dezaktywacji powierzchni węgla przez ograniczenie skłonności 

do samozapalenia, 
- do uszczelniania tam izolacyjnych oraz górotworu i do wypełniania pustek, 
- uszczelniania zrobów i wypełniania "zer" podsadzkowych. 
Producentem piany mocznikowej WISOFOAM z antypirogenami jest firma FOSROC Poland. 

5.1.3. Tworzywo mineralne ANTYPIROGEL 

Tworzywo to jest środkiem mineralnym i może być stosowane w górnictwie do: 
izolowania zrobów, 

- uszczelniania górotworu i tam, 
- obniżenia skłonności węgla do samozapalenia, 
- wypełniania szczelin, pustek i kawern w wyrobiskach. 
Środek ten odbiera również ciepło z górotworu. Producentem tworzywa ANTYPIROG EL jest 
firma SCHAUM-CHEMIE. 
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5.2. Nowe konstrukcje tam przeciwwybuchowych 

Stosowane obecnie w górnictwie polskim konstrukcje tam przeciwwybuchowych są sku
teczne. dążymy jednak do wykonania takich tam w jak najkrótszym czasie, ponieważ w wa
runkach prowadzenia akcji pożarowej każde skrócenie czasu wykonywania prac ratowniczych 
jest bardzo istotne i zmniejsza zagrożenie dla ratowników zatrudnionych przy tych pracach. 

W roku 2002 w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego opracowano "Sposoby wyko
nywania tam izolacyjnych i przeciwwybuchowych". W opracowaniu tym ustalono sposoby 
wykonywania tam izolacyjnych przeciwwybuchowych zmieniając niektóre poprzednio obo
wiązujące ustalenia. 

W referacie chcemy zająć się tylko sposobami wykonania tam ze spoiw szybkowiążących 
oraz tam przeciwwybuchowych o innej konstrukcji. 

WariantI-tama przeciwwybuchowa z wrębem na obwodzie wyrobiska- rys. 5.1. 

rura odpowietrzajc:jca 

l spoiwo szybkowiażace 

/ rura tłoczna 

lutnia rze uslu obudowa 

Rys. 5.1 . Przeciwwybuchowa tama ze spoiwa szybkowiążącego z wrębem na obwodzie wyrobiska. 
Fig. 5.1. Anti explosive quick binded stopping with gainon round of the excavation 

Budowę tamy należy rozpocząć od wykonania wrębu na obwodzie izolowanego wyrobiska 
chodnikowego, w miejscu jej usytuowania na długości 2,0 m dla przekroju poprzecznego wy
robiska w świetle jego obudowy- do 12m2 i 3,0 m dla przekroju powyżej 12m2

. 

Nie należy rabować elementów stalowych obudowy wyrobiska w miejscu wykonywania 
wrębu. Głębokość wrębu nie powinna być mniejsza od 0,4 m. Na krawędziach tego wrębu 
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zabudować należy zawarcia tamowe w postaci tam ryglowych drewnianych, obitych od wew
nątrz korka płótnem podsadzkowym. Przed odeskowaniem zawarć należy zabudować w nich l 
lub 2 lutnie blaszane, kołnierzowe 0 800 mm wraz z obudową przeciwwybuchową przepustu 
tamowego - wg zasad montażu określonych instrukcją producenta. 

W trakcie budowy zawarć należy zainstalować dodatkowe urządzenia wymagane zasadami 
budowy tam, takie jak: 

rurociąg umożliwiający pobieranie prób gazowych zza tamy, dla określenia temperatury 
gazów za tamą oraz stałej kontroli różnicy ciśnień atmosfery pomiędzy polem izolowanym 
a przestrzenią otwartą, 

- rurociąg odwadniający wraz z syfonem, 
- rury tłoczne (w tym l rezerwowa) do podsadzania tamy, 
- rurę odpowietrzającą przestrzeń podsadzoną w trakcie jej wypełniania spoiwem. 

Po wykonaniu zawarć tamowych i zainstalowaniu niezbędnych urządzeń w tamie należy 
przystąpić do podsadzania przestrzeni pomiędzy nimi spoiwem szybkowiążącym przy użyciu 
odpowiedniego typu agregatu pompowego, aż do całkowitego wykonania korka. Po odczeka
niu czasu niezbędnego dla związania spoiwa można przystąpić do zamykania tamy na warun
kach określonych w przepisach. 

Wariant II- tama przeciwwybuchowa bez wrębu z dodatkowym wewnętrznym zbrojeniem 
wzmacniającym- rys. 5.2. 

Ten wariant tamy powinien być stosowany w przypadkach występowania szczególnie trud
nych warunków górniczo-geologicznych w miejscu lokalizacji tamy, uniemożliwiających 

wykonanie właściwego wrębu na całym obwodzie wyrobiska. 
Budowę tamy należy rozpocząć od wykonania na całym obwodzie wyrobiska, w środku 

przewidywanego korka, zbrojenia utworzonego z rzędu kotew stalowych, z których każda 
kotew przypada na 0,5 m obwodu wyrobiska. Długość kotew powinna wynosić nie mniej niż 
l ,5 m., z tego wystająca z otworu część nie może być krótsza niż 0,5 m. Kotwy mogą być 
wklejane lub wkręcane. Długość wystających prętów kotwiowych poza obrys pierwotnego 
gabarytu wyrobiska w świetle obudowy nie może być mniejsza niż 0,3 m. Do wystających 
prętów kotwiowych należy zamocować poprzeczne do osi wzdłużnej wyrobiska podwójnie 
złożone siatki stalowe, które utworzą wraz z kotwiami wewnętrzny pierścień zbrojeniowy 
w spoiwie szybkowiążącym, wypełniającym przestrzeń pomiędzy zawarciami tamowymi. 

Po wykonaniu kotwienia należy zabudować dwie tamy drewniane stanowiące zawarcia 
korka izolacyjnego w odległości od 2 do 3 m (w zależności od przekroju poprzecznego wyro
biska). Przed odeskowaniem zabudować l lub 2 lutnie blaszane kołnierzowe 0 800 mm 
wraz z obudową przeciwwybuchową przepustu tamowego wg określonych w instrukcji 
producenta zasad jej montażu. 

Pozostałe czynności związane z budową tamy kontynuować zgodnie z zasadami określo
nymi dla tam w wariancie L 
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rura odpowietrzająca 

rurka omiarowa 

-l 

B 

Rys. 5.2. Przeciwwybuchowa tama ze spoiwa szybkowiążącego- bez wrębu , z elementami 
zbrojeniowymi w postaci kotwi i siatki stalowej okładzinowej 

Fig. 5.2. Anti explosive ąuick binded stopping without gain with armaments in the form of anchor and 
steel facing net 

Wariant III - tama przeciwwybuchowa z wrębem oraz dodatkowym wewnętrznym zbroje
niem wzmacniającym- rys. 5.3. 

Sposób budowy tamy jest przydatny do stosowania wówczas, gdy w miejscu lokalizacj i 
tamy przeciwwybuchowej wystąpią takie warunki geologiczno-górnicze, które uniemożliwią 
wykonanie wrębu na całym obwodzie wyrobiska. 

W tych przypadkach można łączyć technologie budowy tamy podane w wariantach I i II 
(system kombinowany) poprzez częściowe wrębienie na obwodzie wyrobiska (calizna łatwo 
urabialna), a w miejscu gdzie wykonanie wrębu byłoby utrudnione lub wręcz niemożliwe, 
instaluje się kotwy i siatkę zbrojeniową na zasadach określonych, jak dla wariantu II. 

Pozostałe prace przy budowie tamy należy kontynuować zgodnie z zasadami określonymi 
jak dla wariantu I l II. 
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rura odpowietrzająca 

rurka parniaro 
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ob{}dowa p. wybuchowa przepustu tamowego syfon wodny 
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Rys. 5.3. Przeciwwybuchowa tama ze spoiwa szybkowiążącego w wersji kombinowanej. 
Fig. 5.3. Anti explosive quick binded stopping- combined version 

Sposób wykonywania tam przeciwwybuchowych o innej konstrukcji 

Dla zabezpieczania przed przeniesieniem się wybuchu od strony zrobów, zbędnych wyro
bisk oraz pól pożarowych, w których mogą wystąpić wybuchowe mieszaniny gazów palnych 
i może dojść do wybuchu tych gazów, mogą być wykonywane inne rodzaje tam niż określone 
w niniejszych "Sposobach wykonywania tam izolacyjnych przeciwwybuchowych". 

Konstrukcja tych tam powinna być odpowiednio udokumentowana i pozytywnie zaopinio
wana przezjednostkę ratownictwa górniczego. 

6. Podsumowanie i wnioski 

6.1. Rozszerzenie analizy chemicznej o oznaczenie śladowych ilości (rzędu ppm lub ułamków 
ppm) węglowodorów nasyconych i nienasyconych od C1 do C4 pozwala na uzyskanie do
datkowych informacji o temperaturze i rozwoju ukrytego ogniska pożaru oraz podnosi 
skuteczność wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych. 
Prace pomiarowe i obserwacje wykonane przez Centralną Stację Ratownictwa Górni
czego pozwalają na wysunięcie następujących sformułowań : 
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- niskotemperaturowemu utlenianiu węgla towarzyszy wydzielanie się węglowodorów 
nasyconych (etan, propan, butan), jak i nienasyconych (etylen, propylen), 

- wraz ze wzrostem temperatury utleniania węgla wymienione węglowodory pojawiają 
się w charakterystycznych temperaturach, a ich stężenia systematycznie rosną, 

- stężenia poszczególnych węglowodorów są w danej temperaturze tym wyższe, im 
mniejszajest liczba atomów węgla elementarnego w cząsteczce. 

6.2. System SZLAK zapewnia kompleksową wymianę informacji między bazą a sztabem. 
Dzięki systemowi SZLAK istnieje możliwość przesyłania danych, obrazu i dźwięku, wy
korzystując istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną- kopalniane kable telefoniczne. 

6.3. Nowoczesne środki mineralne i chemiczne: IZOPIANA ® P antypirogenna, mocznikowa 
pianka WISOFOAM z antypirogenami, tworzywo mineralne ANTYPIROGEL uzupeł
niają cały szeregjuż stosowanych środków izolacyjno-uszczelniających. 

5.4. Opracowane przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego "Sposoby wykonywania 
tam izolacyjnych i przeciwwybuchowych" pozwalają wybrać odpowiednią do warunków 
i zagrożenia konstrukcję tam przeciwwybuchowych. 
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Fire Hazard in Polish Mines - techniques and technologies used to improve 
preventive operations 

Abstract 

In this paper was characterized a fire hazard in Polish mines. The techniques of fighting 
down of fire hazard in Poland and around the world was shown. New directions of fire preven
tion in Polish mines and new techniques and technologies to improve preventive operations 
were descibed especially in case o f fire hazards like: 

Estimatrion o f fire hazard based on analize o f gase" s view hard u po n observed coal; 
- Telecomunication System SZLAK; 
- Modernn minera! and cheroical substances; 
- New constructions of anti explosive stoppings. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Nikodem Szlqzak 
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Występowanie wzrostu temperatury górotworu w strefach zaistniałych 

wstrząsów górniczych zaobserwowane w wyrobiskach KWK "Jas-Mos" 

Słowa kluczowe 

wstrząs górniczy - górotwór- temperatura 

Streszczenie 

Referat przedstawia wyniki obserwacji w KWK "Jas-Mos" przypadków współwystępowa
nia zjawisk wstrząsów górniczych i zwiększenia temperatury górotworu w otoczeniu przodków 
wyrobisk korytarzowych i ścianowych w pokładach słabo skłonnych lub nieskłonnych do tą

pań. Przyrost temperatury następował po zaistniałych niskoenegetycznych wstrząsach górni
czych, których ogniska lokalizowane były w niewielkiej odległości od wyrobiska. Anomalie 
temperatury górotworu wypaczały wyniki tygodniowych pomiarów temperatury powietrza 
wykonywanych przez służby wentylacyjne. 

l. Wstęp 

Pole temperatury pierwotnej górotworu jest ustalone. Temperatura pierwotna jest w przy
bliżeniu liniową funkcja głębokości. Przyrost temperatury pierwotnej skał przy wzroście głę
bokością l m nazywa się gradientem geotermiczna zmiana głębokości odpowiadającą przyro
;towi temperatury pierwotnej skał o l oc nazywa się stopniem geotermicznym. 

Parametrem fizycznym skał jest współczynnik przewodzenia ciepła A., który ma określona 
..vartość w danym stanie termicznym górotworu [1]. W przypadku małej wartości współczyn
l ika przewodzenia cieplnego A wartość stopnia geotermicznego jest również mała, natomiast 
)[zy dużym współczynniku A otrzymuje się również dużą wartość stopnia geotermicznego. 

Pewien wpływ na temperaturę pierwotną skał może mieć woda przepływająca przez szcze
iny w skałach, gdyż może ona przenosić ciepło. 

Własności cieplne skał charakteryzujące również współczynnik wyrównywania tempera
ury aT. który jest kombinacją współczynnika przewodzenia ciepła A ciepła właściwego c, oraz 
~ęstości skały p,. Współczynnik wyrównywania temperatury charakteryzuje prędkość zmiany 
emperatury charakteryzuje prędkość zmiany temperatury skały w wyniku pobierania lub od
lawania ciepła. Prędkość ta jest proporcjonalna do współczynnika A, a odwrotnie proporcjo
Jalna do pojemności cieplnej jednostki objętości skały. 

407 



Chmiel P. , Kutkowski J., Lubryka M. , Sułkowski J.: Występowanie wzrostu temperatury ... 

Współczynnik wyrównywania temperatury jest ważnym parametrem charakteryzującym 
procesy nieustalone przewietrzania cieplnego. W skałach, które cechuje duża wartość aT, jak na 
przykład w metalach, procesy ogrzewania lub chłodzenia zachodzą bardzo szybko. W skałach 
oraz w węglu wartość współczynnika aT jest niska i zachodzące procesy wymiany ciepła są 
zdecydowanie wolniejsze. 

Współczynnik aT, podobnie jak A, c" p,, które go określają zależy od składu mineralnego, 
struktury, porowatości skały, ale również od czynników zewnętrznych, takich jak tempera
tura i ciśnienie. W przypadku występowania różnicy ciśnień, gdy jedna objętość skał przeka
zuje energię nie tylko w postaci pracy, ale również w postaci ciepła. Jest to wynikiem spełnie
nia pierwszej zasady termodynamiki [l]. 

Prześledzono zapisy taśm rejestracyjnych czujników CTG-2 z trzech przodków korytarzo
wych i dwóch przodków ścianowych. Zapisy wykazały, że możliwy jest związek przyczy
nowo-skutkowy między przyrostem temperatury górotworu w otoczeniu wyrobiska, a zaist
niałym wstrząsem górotworu. Długotrwała podwyższona temperatura górotworu może z kolei 
wpłynąć na podwyższenie temperatury powietrza kopalnianego w obserwowanych wyrobis
kach szczególnie z wentylacją odrębną. 

Wielokrotnie w omawianych wyrobiskach zaobserwowano także przypadki nagłej zmiany 
temperatury górotworu wraz z przyrostem stężenia metanu po zaistniałym wstrząsie górniczym 
w wyrobiskach korytarzowych. Czujniki CTG-2 zabudowane były w odległościach od 30-200 
m od czoła przodka wyrobiska korytarzowego i od 50-l 00 m przed frontem przodka ścia
nowego. 

2. Warunki geotermiczne złoża KWK "Jas-Mos"[4] 

Warunki geotermiczne złoża określono w oparciu o pomiary temperatury pierwotnej skał 
w wyrobiskach górniczych oraz o pomiary temperatury skał w otworach. Temperatury 
pierwotne na poziomach czynnych i w budowie wynoszą : 
- poziom --400 m- +28°C do +38°C, 
- poziom -600 m- +32,5°C do +41,5°C, 
- poziom-800m- +39,5°C do +46,8°C. 

Rejonami o podwyższonych temperaturach górotworu są: 
- antyklina Jastrzębia, 
- północno-wschodnia część złoża. 

Stopień geotermiczny jest zmienny w granicach 25-33 m/°C, średnio dla złoża 29 m/°C. 
Dla całego złoża opracowano mapę geotermiczną poziomów -400 m, -600 m,-800 m [2]. 

Wysokie temperatury pierwotne skał są czynnikiem znacznie utrudniającym prowadzenie 
robót górniczych. Problematyka temperatury górotworu będzie narastać stopniowo wraz ze 
schodzeniem z eksploatacja w głąb i może stanowić barierę techniczno-ekonomiczną dla eks
ploatacji złoża poniżej głębokości l 060 m. 

W KWK "Jas-Mos" występują dwa rodzaje spoiw: ilaste i krzemionkowe, których współ
czynnik przewodzenia jest niski. Z tego powodu wyższe temperatury występują w piaskow
cach średnio i drobnoziarnistych. 

Naturalny dopływ wody wynosi średnio 76,86 m3/min, co klasyfikuje kopalnię do I klasy 
czyli kopalnię o małych dopływach. Temperatura wody dopływającej wynosi średnio około 
40°C, w miejscach zaburzeń geologicznych jest większa i wynosi około 4 7°C [2]. 
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Wykonanie wyrobiska górniczego powoduje odsłonięcie powierzchni skał i kontakt z n ią 

przepływającego powietrza wentylacyj nego. Wskutek oddawania ciepła do powietrza odsło
nięte powierzchnie skał ulegają ochłodzeniu. Stwierdza s i ę więc, że temperatura skał w wyro
biskach górniczych jest niższa o 8-l0°C od temperatury pierwotnej . Proces ochładzania góro
tworu w miejscach wykonywania wyrobisk ma charakter nieustalony ale przebiega on wolno 
z powodu małych wartości współczynnika wyrównywania temperatury. 

3. Wstrząsy górnicze w KWK" Jas-Mos" 

Wstrząs górniczy w ujęciu modelowym, to zjawisko odprężenia górotworu połączone 
z gwałtownym wyładowaniem zakumulowanej energii sprężystej , któremu towarzyszą drgania 
górotworu i efekty akustyczne. Kopalnia "Jas-Mos" zarejestrowała w 1997 roku 7439 wstrzą
sów górniczych, a w roku 1998 - 9215 wstrząsów górniczych. Zestawienie liczby wstrząsów 
górniczych według obliczonej energii podaje tablica 3. I. 

Tablica 3.1. Przedstawia podział zarejestrowanych wstrząsów według obliczonej energii 
T b! 3 l S h d l d d' . . f . d h k d d a e .. c e u e mtro u ces 1 visJOn o reg1stere s oc 'S un er caunte energy - 103J 104J 105J 10° J Rok 

1997 6869 568 2 o 
1998 898 1 228 6 o 
1999 8213 162 3 o 
2000 8850 192 19 o 
2001 2673 131 9 o 
2002 3054 267 12 o 

W monitorowanych pokładach ogniska wstrząsów górniczych lokalizowane były w rejonie 
przodków wyrobisk korytarzowych lub w niewielkiej od nich odległości. Energia wstrząsów 
była stosunkowo niewielka i nie przekraczała I 04 J, lecz ważnym elementem była liczba 
wstrząsów w rejonie robót eksploatacyjnych, która przekraczała 30 na miesiąc. 

B l iższa analiza wskazuje, że w strefach przyuskokowych ułatwione jest przemieszczenie 
bloków skalnych względem siebie i powstanie dużych naprężeń, nagromadzona energia sprę

żysta wyzwalana jest przez wstrząsy górnicze. Liczba wstrząsów wynosiła od 30 do 150 
w miesiącu, tak duża liczba powoduje duże zeszczelinowacenie warstw stropowych umożliwia 

ochłodzenie warstw górotworu poprzez odprowadzenie ciepła przez szczeliny utworzone 
w wyniku spękań górotworu[3] . 

Istotę fizyczną energi i fizycznej i energii cieplnej wyjaśni a ogólne równanie bilansu ener
getycznego związanego z procesem niszczenia struktury ośrodka skalnego. Wstrząs górniczy 
jest poddaniem ośrodka skalnego obciążeniom zewnętrznym, prowadzącym do jego dynamicz
nego pęknięcia . Ogólne równanie bilansu energetycznego podane w pracach (Fairfust, Cornat 
I 994, Dubiński I 995) [4] ma postać: 

W+ Q0 = U + Es + S = QJ 

gdzie: 
W- praca wykonana przez obc iążenie zewnętrzne, 

Q0 - energia cieplna przechodząca przez ośrodek, 

409 

(3.1) 



Chmiel P., Kutkowski J., Lubryka M., Sułkowski J.: Występowanie wzrostu temperatury ... 

U- energia odkształcenia sprężystego. 
Es- energia kinetyczna związana z procesem niszczenia, odpowiadająca energii 

sejsmicznej, 
S- energia rozproszona nieodwracalnie w procesie niszczenia, 
Q1 - energia cieplna zakumulowana w górotworze. 

W bilansie powyższym występuje więc energia cieplna, co oznacza, że efektem wstrząsu 
górniczego będzie również przyrost temperatury ośrodku skalnym. Ujawnienie się energii 
sejsmicznej jest łatwo wykrywalne, niezależnie od odległości ogniska wstrząsów od wyrobisk 
górniczych. Przyrost temperatury górotworu może być wykrywalny tylko w przypadku nie
wielkiej odległości ognisk wstrząsów od wyrobisk z powodu niskiego przewietrzania cieplnego 
skał. O ile autorzy, którzy określają bilans energetyczny wstrząsu górniczego zajmują się 
głównie energią sejsmiczną, o tyle autorzy referatu jako praktycy z wieloletnim stażem, zwra
cają uwagę na skutki cieplne 2jawiska wstrząsu. 

4. Przeprowadzone obserwacje w KWK" Jas-Mos" 

4.1. Sposób pomiaru i zapisu 

Prześledzono zapisy taśm rejestracyjnych czujników CTG-2 z trzech przodków korytarzo
wych i dwóch przodków ścianowych. Zapisy wykazały, że możliwy jest związek przyczy
nowo-skutkowy między przyrostem temperatury górotworu w otoczeniu wyrobiska, a zaist
niałym wstrząsem górotworu. Długotrwała podwyższona temperatura górotworu może z kolei 
wpłynąć na podwyższenie temperatury powietrza kopalnianego w obserwowanych wyrobi
skach szczególnie z wentylacją odrębną. 

Wielokrotnie w omawianych wyrobiskach zaobserwowano także przypadki nagłej zmiany 
temperatury górotworu wraz z przyrostem stężenia metanu po zaistniałym wstrząsie górniczym 
w wyrobiskach korytarzowych. Czujniki CTG-2 zabudowane były w odległościach od 30-200 
m od czoła przodka wyrobiska korytarzowego i od 50-100 m przed frontem przodka ścia
nowego. 

Pomiar temperatury górotworu odbywał się automatycznie przez czujniki temperatury gó
rotworu CTG-2. Czujniki umieszczane były w dwumetrowych otworach, a pomiar wykony
wany był co 4 minuty. 

· Czujnik CTG-2 przeznaczony jest do pomiaru temperatury skał lub zrobów ściany zawało
wej w celu wykrywania pożarów endogenicznych. Zakres pomiarów temperatury wynosi od O 
do 50°C i jest przystosowany do instalowania w otworach nawierconych w caliźnie węglowej 
lub skalnej, dokładność pomiaru wynosi± l °C. 

Pomiar wykonywany przez czujniki CTG-2 zapisywany był na taśmach rejestracyjnych 
u dyspozytora metanometrii. Prześledzono zapisy taśm rejestracyjnych w latach 1997-98. 

4.2 Analiza wyników 

Zmiany temperatury górotworu według wskazań CTG-2 następowała do 4 min. od mo
mentu zaistnienia wstrząsu górniczego, czyli praktycznie uwzględniając błąd czasowy pomiaru 
czujnika, następowała natychmiastowa zmiana temperatury górotworu. Czas trwania podwyż
szonej temperatury górotworu był różny i wynosił od 40 minut do 6 godzin. Średnia odległość 
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ogniska wstrząsu górniczego od wyrobiska górniczego, który spowodował przyrost tempera
tury górotworu wynosiła do 30m . 

Podczas eksploatacji pokładu przodkiem ścianowym wystąpiły 643 wstrząsy górnicze. 
Prześledzono 73 wstrząsy górnicze, których ogniska wstrząsów lokalizowane były nie dalej niż 
50 m od chodnika podścianowego w którym zostały zabudowane czujniki CTG-2. 

Stwierdzono 12 przypadków skojarzenia wstrząsów górniczych z przyrostem temperatury 
górotworu w otoczeniu wyrobiska. Temperatura górotworu w otoczeniu chodnika podściano
wego wynosiła około 30°C, po wstrząsach górniczych temperatura wzrastała w granicach od 3 
do goc (tabl. 4.1). 

Tablica 4 .1. Wykaz skojarzonych wstrząsów górniczych z przyrostem temperatury 
T b1 4 I L" f . d h . h . f a e .. 1st o assoc1 at e eart tremor wit mcrease o temperature 

Temp. 
Temp. 

Temp. 
Temp. 

Energia górotworu 
górotworu 

Energia górotworu 
górotworu 

Lp. Poklad wstrząsu przed 
po wstrząsie 

Lp. Poklad wstrząsu przed 
po wstrząsie 

[J] wstrząsem (OC] [J] wstrząsem (OC] 
(OC] (OC] 

l 41511-2 1,30E+03 30 35 22 41711 1,40E+03 30 38 

2 415/1 -2 2,70E+03 30 38 23 4!7/! 2,30E+03 27 33 

3 1415/1- 2,30E+03 30 35 24 417/1 2,20E+03 29 38 

4 141511-2 3,40E+03 30 35 25 417/1 1,20E+03 29 38 

5 141511-2 2,70E+03 30 38 26 417/1 3,10E+03 29 38 

6 141511- 2,20E+03 30 35 27 417/1 2,00E+03 29 38 

7 141511- 3,20E+03 30 33 28 417/1 2,60E+03 30 38 

8 141511-L 2,80E+03 30 38 29 417/1 4,50E+03 29 38 

9 ~ 15/1-L 2,50E+03 30 38 30 417/1 1,90E+03 29 38 

10 ~1511-2 2,30E+03 30 35 31 417/1 7,50E+03 29 38 

II 41511-2 2,00E+03 30 38 32 417/1 1,90E+03 29 38 

12 415/1-2 1,20E+03 30 38 34 417/1 9,20E+03 31 38 

13 41711 2,90E+03 31 38 35 41711 1,30E+03 29 38 

14 41711 1,40E+03 29 35 36 41711 3,00E+03 29 38 

15 41711 1,90E+03 29 38 37 417/1 1,90E+03 29 38 

16 417/1 2,20E+03 30 38 38 417/1 2,10E+03 29 38 

17 417/1 1,70E+03 29 38 39 417/1 3,40E+03 29 38 

18 41711 1,50E+03 29 38 40 417/1 5,30E+03 31 38 

19 417/1 2,30E+03 29 41 41 417/1 1,10E+03 29 38 

20 41711 7,20E+03 29 38 42 41711 1,60E+03 29 38 

21 41711 1,80E+03 31 38 43 417/1 2,80E+03 29 38 

W strefie 50 m od wyrobisk korytarzowych w analizowanym okresie, wystąpiły 77 
wstrząsy górnicze. Stwierdzono, że w 31 przypadkach nastąpił przyrost temperatury górotworu 
w otoczeniu wyrobisk korytarzowych w granicach od 4°C-12°C (tabl. 4.1). 

Nie stwierdzono wpływu odległości ogniska wstrząsu na wielkość przyrostu temperatury, 
stwierdzono natomiast brak wpływu wstrząsu górniczego na przyrost temperatury górotworu 
w otoczeniu wyrobiska, gdy ognisko wstrząsu znajdowało w odległości większej niż 30 m od 
wyrobiska korytarzowego. 
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W analizie pominięto wpływ wielkości wydzielonej energii wstrząsu na przyrost tempera
tury górotworu w otoczeniu wyrobiska górniczego, gdyż w otoczeniu analizowanych wyrobisk 
nie stwierdzono wstrząsów o energii większej niż l 04 J. Duża liczba wstrząsów w granicach od 
30 do 130 na miesiąc w rejonach prowadzonych robót górniczych, spowodowała powstanie 
szczelin w górotworze, które mogły być dodatkowymi źródłami dopływu ciepła z głębszych 
partii górotworu. 

5. Przykłady wydruków taśm rejestracyjnych świadczące o współwystępowaniu 

przyrostów temperatury górotworu w otoczeniu wyrobiska, przyrostów stężenia 

metanu ze wstrząsami górotworu 

Przykład l przedstawia jednoczesny przyrost stężenia metanu oraz wzrost temperatury po 
zaistniałych wstrząsach górniczych, których ogniska zlokalizowano w niewielkiej odległości 

od wyrobiska korytarzowego. Wzrost CH4 w przypadku wstrząsu o energii 1,3 E3 o 0,6 %, a w 
przypadku wstrząsu o energii 2,0 E3 o 0,8% przekraczając wartość dopuszczalną. Wzrost tem
peratury nastąpił w obydwu przypadkach o 5°C. Czas trwania podwyższonej temperatury 
w pierwszym przypadku wynosił 72 minuty, a w drugim przypadku 60 minut. 

Przykład 2 przedstawia zapis czujnika temperatury CTG-2 po zarejestrowanym wstrząsie 
górniczym, którego ognisko znajdowało się 30 m od lewego ociosu. Po wstrząsie nastąpił 
wzrost temperatury o około 8°C i trwał 52 minuty. Wcześniej zarejestrowano także wzrost 
temperatury o 8°C lecz nie zarejestrowano wstrząsu górniczego. 

Przykład 3 przedstawia zapis temperatury górotworu dwóch czujników CTG-2 zabudowa
nych w tym samym wyrobisku jeden Qak podaje zapis na taśmie) na wylocie z chłodnicy (ka
nał 0), a drugi zabudowany w górotworze (kanał 07). Zapis temperatury czujnika CTG-2 
(kanał O) -jest bardziej stabilny, a czas trwania wynosił 180 minut, natomiast czujnik CTG-2 
(kanał 07) wykazuje pewną niestabilność zapisu, a czas przyrostu wynosił 160 minut. Wzrost 
temperatury czujnika CTG-2 - kanał O, wynosiło około 8°C, natomiast zapis czujnika CGT-2-
kanał 07, wskazuje na wzrost o około 5°C. 

Przykład 4 przedstawia zapis wzrostu temperatury górotworu po zaistniałych niskoenerge
tycznych wstrząsach górniczych. Na szczególną uwagę zasługuje wstrząs górniczy, który spo
wodował utrzymywanie się wzrostu temperatury górotworu o około 5°C przez około 300 mi
nut, utrzymanie się zwiększonej temperatury górotworu mogło niewątpliwie wpłynąć na 
zmianę temperatury powietrza kopalnianego w wyrobisku górniczym. 
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o. o. 

Rys. 5.2. Zapis temperatury górotworu- kanał 06, w chodniku badawczym II w pokładzie 417/1 
Fig. 5.2. Record introduces o f temperature rock mass- channel 06, in investigative sidewalk II in layer 
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Rys. 5.3. Zapis temperatury dwóch czujników CTG-2 w chodniku podścianowym w pokładzie 415/1-2 
Fig. 5.3. Record o f temperature o f two sensors introduces CTG -2 in under o f wall s idewalk in layer 
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Rys. 5.4. Zapis temperatury górotworu w otoczeniu wyrobiska- kanał 06, w chodniku badawczym II 
w pokładzie 417/1 po wstrząsach górniczych 

Fig 5.4. Record of temperature in environment rock mass- channel 06, in investigative sidewalk II 
in layer 417 /l after tremor mass 
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6. Posumowanie 

W referacie przedstawiono część zebranych danych w celu zasygnalizowania problemu 
możliwości wykorzystania przyrostu temperatury górotworu po zaistniałych wstrząsach górni
czych. Zebrane dane dotyczą wyłącznie warunków górniczo-geologicznych istn i ejących 

w KWK " Jas-Mos". Występowanie wstrząsów górniczych, których ogniska lokalizowane były 
w otoczeniu wyrobisk korytarzowych, przyczyniły się do przyrostu temperatury górotworu. 

W analizowanym okresie stwierdzono 97 przypadków nagłych przyrostów temperatury gó
rotworu w dwóch pokładach 4 15 i 417 w otoczeniu wyrobisk górniczych. Skojarzono w sumie 
43 przypadki przyrostu temperatury górotworu w otoczeniu wyrobiska górniczego po zaist
n iałych wstrząsach górniczych w przedziale od 5 do 14 °C. 

Długotrwałe utrzymywanie się wyższej temperatury górotworu nawet w skrajnych przy
padkach nawet do 6 godzin, może mieć wpływ na wypaczenie okresowych wyników pomia
rów temperatury powietrza wykonywanych dla potrzeb wentylacji. 

W niektórych przypadkach obserwowany przyrost temperatury górotworu następował wraz 
z przyrostem stężenia metanu w wyrobisku korytarzowym. 
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Occurrence of height of temperature rock mass of observed in zones of 
earth tremor in excavations coal mine "Jas-mos" 

Abstract 

This paper presents the results of observations of co-appearance of phenomena of mining 
;;hocks and of the increase of temperature of the rock mass in the surroundings of working 
facesof headings and longwalls in the seams which are hardly prane or not prane to rock burst 
in the coal mine of ,,Jas-Mos" It came to the increase of temperature after the appearance of 
weak mining shock, which foci were located in a short distance from the working. Anomalies 
)f temperature of the rock mass in headings distorted the results of weekly measurements of 
:emperature carried out by ventilation departament. 

Recenzent: prof dr hab. inż. JózefWacławik 
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Zasady prowadzenia robót górniczych w warunkach występowania kilku 
zagrożeń na przykładzie KWK "Halemba" 

Słowa kluczowe 

węgiel kamienny - eksploatacja -zagrożenia naturalne 

Streszczenie 

Doświadczenia kopalni nabyte w trakcie eksploatacji ścianami nr 2 i 5 w pok. 405 w partii 
"K" prowadzonych w warunkach współwystępowania zagrożeń naturalnych tj . metanowych, 
tąpaniowych, klimatycznych i pożarowych. 

l. Warunki górniczo-geologiczne pokładu 405 

Pokład 405 w rejonie prowadzonych robót górniczych usytuowany jest w bloku tektonicz
nym w kształcie trójkąta ograniczonego od północy uskokiem Kłodnickim o zrzucie 380-460 
m w kierunku południowym, od zachodu uskokiem Halembskim o zrzucie około 120m w kie
runku zachodnim, a od wschodu uskokiem V o zrzucie około 40 m w kierunku wschodnim. 
Uskok V w części północnej partii rozszczepia się na dwa uskoki o zrzutach po 20 m każdy, 
natomiast w kierunku południowym zanika. Wzdłuż uskoku Kładnickiego występuje uskok 
towarzyszący o zrzucie od 2,0 m do 17,0 m. W części północno-zachodniej partii pokład 405 
jest połączony z pokładem 405/2. Łączna grubość pokładu w tym rejonie wynosi od 3,8 do 4,7 
m. W kierunku południowo-wschodnim pokład ulega rozszczepieniu na dwie warstwy tj. po
kład 405/1 o grubości 1,4-2,9 m i pokład 405/2 o grubości 1,4-2,2 m. Grubość przerostu mię
dzy tymi pokładami rośnie do około 4,0 m w rejonie uskoku V. Pokład 405 zalega na głęboko
ści 900 m w części północnej złoża do 1050 m w części południowej . 

Rozciągłość pokładu ma kierunek NW-SE, a upad około 5o na SW. Warstwy stropowe 
i spągowe pokładu 405 rozpoznane są otworami wiertniczymi i robotami górniczymi, z których 
wynika, że bezpośredn io w stropie pokładu występuje warstwa łupku ilastego zapiaszczonego 
o grubości 4,6 - 7,0 m, lokalnie w części południowej partii maleje do 0,0 m. Powyżej zalega 
warstwa piaskowca o grubości 25,0 - 30,0 m, a nad n ią kompleks łupków ilasto-piaszczystych 
z pozabilansowymi warstwami węgla. 

W spągu pokładu występuje warstwa łupku ilastego o grubości 2,5 do 3,9 m, poniżej około 
8,0 m łupku piaszczystego oraz kompleks łupków ilasto-piaszczystych z pozabilansowymi 
pokładami węgla o grubościach od 0,6 do I , I m. 
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2. Udostępnienie pokładu 405 

Pokład 405 udostępniony został dwoma przekopami z poziomu l 030 m tj. przekopem 
wentylacyjnym do pokładu 402 oraz przecznicą południową. Posiada również połączenie z po
ziomem 830 m poprzez przekop wentylacyjny do pokładu 402 oraz wyrobiska węglowe w tym 
pokładzie. 

Głównym wyrobiskiem udostępniającym jest przekop wentylacyjny do pokładu 402. Prze
kopem tym prowadzony jest transport i odstawa oraz dostarczane jest świeże powietrze, które 
po przewietrzeniu wyrobisk w pokładzie 405 odprowadzane jest przecznicą południową na 
poziom 1030 m i dalej wyrobiskami wentylacyjnymi w kierunku szybu Wschodniego. 

Rozcinkę pokładu 405 rozpoczęto w części północnej złoża w grudniu 1997 roku poprzez 
wykonanie chodnika wentylacyjnego, dowierzchni badawczej, chodnika badawczego l i chod
nika 2. Ze względu na wystąpienie uskoku h = 17 ,O m w rejonie chodnika badawczego l oraz 
uskoków o zrzutach h= 2,9 m i h= 2,7 m w przecince l przystąpiono do wykonywania robót 
przygotowawczych dla ściany 2. Po wykonaniu dowierzchni badawczej l, dowierzchni badaw
czej, chodnika ścianowego 3 i 4 oraz obcinki ściany 2 i 3 przystąpiono do zbrojenia ściany 2. 
W dalszej kolejności drążone były chodniki ścianowe 5 i 6 oraz obcinki ściany 4 i 5. Wyrobi
ska te stanowiły bocznice dla przygotowania i uruchomienie następnej do wybierania ściany 5. 

Wybieranie pokładu 405 rozpoczęto od ściany 2, a w dalszej kolejności ściany 5. Taka ko
lejność wybierania pokładu zdominowana została występującymi zagrożeniami naturalnymi 
w trakcie eksploatacji ściany 2, w szczególności zagrożenia pożarowego i metanowego. Po 
wybraniu części pokładu 405 ścianą 2 ze względu na konieczność skutecznego odizolowania 
się od zagrożeń występujących w zrobach tej ściany, uzasadnionym było przesunięcie frontu 
wybierania w kierunku południowym i podjęcie eksploatacji następnie ścianą 5. 

3. Zagrożenia naturalne pokładu 405 

3 .l. Zagrożenie pożarowe 

Węgiel pokładu 405 charakteryzuje się małą skłonnością do samozapalenia (II grupa samo
zapalności). Wskaźnik samozapalności wynosi Sza <237) = 71 oc/min, a energia aktywacji A= 51 
kJ/mol. Prognozowany okres inkubacji pożaru wyznaczony dla warunków pokładu wynosi 61-
75 dni. 

3.2. Zagrożenie metanowe 

Pokład został zaliczony do IV kategorii zagrożenia metanowego. Wyniki badań metanono
śności w parceli pokładu 405 charakteryzują się zmiennymi wartościami od 0,817 do maksy
malnie 7,700 m3 CH4/Mg csw. W częśc i północnej metanonośność charakteryzuje się małymi 
wartościami od 0,817 do 2,676 m3CHJMg csw, by w kierunku południowym w miarę wzrostu 
głębokości, wartość metanonośności wzrosła i ukształtowały się w granicach od 2,812 do 
7,700 m3 CHiMg csw. 
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3.3. Zagrożenie tąpaniami 

Pokład 405 w partii "K" w części zachodniej zaliczony jest do III stopnia zagrożenia tąpa
niami. 

3.4. Zagrożenie wodne 

Pokład zaliczony jest do I stopnia zagrożenia wodnego. 

3.5. Zagrożenie klimatyczne 

W trakcie prowadzenia robót przygotowawczych w pokładzie 405 na poziomie 1030 m 
prowadzone są pomiary temperatury pierwotnej górotworu. Wyniki temperatury pierwotnej 
skał w części północnej pokładu oscylują w granicach od 36,2 do 38,5°C. W części południo
wej uzyskane wyniki wzrosły maksymalnie do 41,0°C. 

3.6. Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego 

Pokład zaliczony został do klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego . 

3.7. Zagrożenia dominujące 

W wyniku eksploatacji ściany 2, a następnie ściany 5 w pokładzie 405 za dominujące za
grożenia naturalne uznać należy: zagrożenie metanowe, zagrożenie pożarowe oraz zagrożenie 
klimatyczne. 

W trakcie eksploatacji ściany 2 i ściany 5 stwierdzano brak i sporadycznie słaby stan za
grożenia tąpaniami. 

t Eksploatacja pokładu 405 śc ianą 2 i ścianą S, sposób ich przewietrzania, występujące 

zagrożenia i stosowana profilaktyka 

W przedmiotowej parceli zaprojektowano wybieranie pokładu 405 pomiędzy uskokiem 
,Halembskim i uskokiem V systemem ścianowym podłużnym z zawałem stropu ścianami 1-5 
Jrowadzonymi ze wschodu (od uskoku V) na zachód. Jako pierwsza wybierana miała być 
iciana l. W trakcie drążenia dowierzchni badawczej 2 (stanowiącej przyszłą obcinkę ściany l) 
N sąsiedztwie uskoku V stwierdzono szereg uskoków o zrzutach do 4 m oraz wymycie pokła
ju. Również podczas drążenia chodnika badawczego l stwierdzono występowanie uskoku 
> zrzucie do 17 m towarzyszącego uskokowi Kłodnickiemu . Zaleganie uskoku w północnej 
:zęści partii "K" było przyczyną kilkukrotnej zmiany kierunku drążenia chodnika ścianowego 
l oraz jego skrócenia. 

W związku ze stwierdzeniem w polu projektowanej ściany l licznych stref uskokowych 
>raz wymycia pokładu 405/1 w północno-wschodniej części parceli kopalnia odstąpiła od 
vybierania śc iany l . Wybieranie pokładu 405 rozpoczęte zostało ścianą 2, której bieg wyzna
: zały : chodnik 2, chodnik ścianowy 3 i dowierzchnia badawcza. Ściana 2 była prowadzona 
v systemie podłużnym z zawałem stropu z kierunkiem od pola. 
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Wyposażenie techniczne ściany 2 stanowiły 224 sekcje obudowy zmechanizowanej Glinik 
08/29-POz/W2 (od strony chodnika 2 trzy sekcje obudowy zmechanizowanej Glinik 08/29-
POz/W2/BSN), przenośnik ścianowy NOWOMAG PSZ-850/3 x l 05/315 oraz kombajn ścia
nowy EDW-230-ZL/ZW. 

Eksploatację rozpoczęto 07.06.2000 r. Prowadzona ona była zgodnie z projektem technicz
nym systemem ścianowym podłużnym z zawałem stropu na wysokość 2,4 m. Po połączeniu 
pokładów 405/1 i 405/2 eksploatację zaniżono do 2,0 m. Zakończono ją w lipcu 2001 roku. 
Średni postęp miesięczny wyniósł około 85 metrów. 

Po wybraniu części pokładu 405 ścianą 2 mając na uwadze konieczność skutecznego od
izolowania się od zagrożeń występujących nadal w zrobach tej ściany, uzasadnionym było 
przesunięcie frontu wybierania w kierunku południowym i podjęcie dalszej eksploatacji ścianą 
5. Bieg ściany 5 wyznaczały: chodnik ścianowy 5, chodnik ścianowy 6 i dowierzchnia badaw
cza l b. Ściana 5 była prowadzona w systemie podłużnym z zawałem stropu z kierunkiem od 
pola. Wyposażenie techniczne ściany 5 stanowiły 152 sekcje obudowy zmechanizowanej Gli
nik 08/29-P0z/W2 oraz trzy sekcje obudowy zmechanizowanej Glinik 08/29-POz/W2/BSN), 
przenośnik ścianowy NOWOMAG PSZ-850/3xl05/315 oraz kombajn ścianowy EDW-230-
ZL/ZW. 

Eksploatację rozpoczęto w listopadzie 2001 r. Prowadzona ona była zgodnie z projektem 
technicznym systemem ścianowym podłużnym z zawałem stropu na wysokość od 2,0 do 2,4 
m. Zakończono ją w marcu 2003 roku. Średni postęp miesięczny wyniósł około 50 m. 

4.1. Sposób przewietrzania ściany 2 

Sposób przewietrzania został narzucony przez rozcięcie pokładu 405 . Ściana 2 przewie
trzana była więc zwrotnie tj . w układzie na "U" z doprowadzeniem dodatkowej ilości powie
trza za pośrednictwem lutniociągu tłoczącego w rejon skrzyżowania chodnika nadścianowego 
ze ścianą. 

Zastosowanie przewietrzania na "U" było korzystne w przypadku zwalczania zagrożenia 
pożarowego, a niekorzystne w przypadku zagrożenia metanowego oraz temperaturowego i wy
magało w tym zakresie podjęcia dodatkowych działań profilaktycznych [l]. 

Powietrze w rejon ściany doprowadzane było z szybów wdechowych Grunwald III i Grun
wald IV, wyrobiskami na poziomie 1030 m, przekopem wentylacyjnym do pokładu 402, do
wierzchnią badawczą w pokładzie 405 i chodnikiem ścianowym 3 do ściany 2. Powietrze zu
żyte odprowadzane było chodnikiem 2 (do momentu przejechania ścianą na zachód od prze
cinki l - przecinką l i chodnikiem badawczym l), dowierzchnią badawczą, przecznicą połu
dniową i wyrobiskami wentylacyjnymi do szybu Wschodniego. 

Ilość powietrza doprowadzana do ściany wynosiła od 1650 do 2000 m3/min. Dodatkowo 
w rejon naroża ściany z chodnikiem 2 za pośrednictwem lutniociągu 0800 (dwóch lutniocią
gów 0800 mm) doprowadzane było 650-1000 m3/min powietrza (rys. 4.1 i rys. 4.2). 

422 



School ofUnderground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2004 

Rys. nr 1 
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Rys. 4. I Schemat przestrzenny rejonu wentylacyjnego pokładu 405 sposób przewietrzania 
ściany 2 zlokalizowanej na wschód od przecinki I 

Fig. 4. I. Three-dimensional diagram of the ventilation area o f seam No. 405, method of ventilation 
of the longwall No. 2 located east of the cross-cut 

Ry~ . ur 2 
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Rys. 4.2. Schemat przestrzenny rejonu wentylacyjnego pokładu 405 sposób przewietrzania ściany 2 
zlokalizowanej na zachód od przecinki l 

"i g. 4.2. Three-dimensional diagram o f the ventilation area of seam No. 405, method o f ventilation o f the 
longwall No. 2 located west of the cross-cut 
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4.2. Kształtowanie się zagrożenia pożarowego w rejonie ściany 2 

W okresie eksploatacji ściany 2 zanotowano wzrost zagrożenia pożarowego. W związku 
z tym zwiększono częstotliwość monitorowania zagrożenia (wczesne wykrywanie pożarów) 
i przemulania zrobów zawałowych pyłami dymnicowymi. Prowadzono je w początkowym 
okresie zarówno od strony chodnika 2 (wyrobisko nadścianowe), jak również z mniejsza czę
stotliwością od chodnika ścianowego 3 (wyrobisko podścianowe) na wyloty pozostawiane 
w zawale. Ponadto w miarę postępu ściany rezygnowano z ujmowania metanu odmetanowa
niem z wylotów pozostawionych w likwidowanym chodniku 2 za frontem ściany w przypadku, 
gdy ich odległość od ściany była większa od 100 metrów. Ograniczano w ten sposób 
przestrzeń zrobów penetrowaną przez powietrze kopalniane doprowadzając do wzrostu stężeń 
metanu w tej strefie do 85-:-90% i spadku stężenia tlenu do wartości O, 1-:-] ,0%. Minimalizacja 
tym sposobem zagrożenia pożarowego wpływała też na uzyskanie większej skuteczności 

odmetanowania i pewności jego ruchu (wysokie i stabilne stężenia CH4). Z czasem też 

zrezygnowano z przemulania zrobów od strony chodnika podścianowego z powodu podejrzeń 
o dostarczanie powietrza do zrobów. Fakt ten przyczynił się do spadku zagrożenia [2]. 

W trakcie eksploatacji istotnym czynnikiem było czyste wybieranie pokładu, a szczególnie 
nie pozostawianie resztek węgla w stropie. W czasie postoju (dni wolne) doszczelniano linę 

zawału chodników przyścianowych piankami izolacyjnymi. Było to ważnym elementem pro
filaktyki ze względu na duże ilości powietrza dostarczane do rejonu ściany i konieczne z kolei 
dla zwalczania zagrożeń: metanowego i klimatycznego. Wskaźniki pożarowe przedstawia 
wykres na rys. 4.3. 

lip-00 sie-00 wrz-00 pa.ż-00 lis-00 gru-00 sty-01 lu!-01 mar-01 kwl-01 maj-01 cze-01 ~p-01 

J~wskaźnik Grahama -a-stężenie CO za tamą ---tr-przyrost CO -e--wydzielanie CO J 

Rys. 4.3. Wykres podstawowych wskaźników pożarowych dla ściany nr 2 
Fig. 4.3. Diagram ofbasic fire factors for longwall No. 2 
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4.3. Kształtowanie się zagrożenia metanowego w rejonie śc iany 2 

System przewietrzania nie sprzyjał zwalczaniu zagrożenia metanowego. Dlatego w rejonie 
naroża ściany 2 z chodnikiem 2, gdzie ono się kumulowało dla skutecznego jego zwalczania 
stosowane były pomocnicze urządzenia wentylacyjne. 

Układ pomocniczych urządzeń wentylacyjnych (rys. 4.4) w okresie całego biegu ściany, po 
modyfikacji i przystosowaniu do lokalnych warunków składał się z: 
- dwóch lutniociągów (w początkowym okresie -jednego) z wentylatorami pracującymi 

w układzie tłoczącym podających powietrze w rejon końca chodnika 2 , 
- przegrody wentylacyjnej zabudowanej w chodniku 2 wzdłuż ociosu południowego , 

strumienic zabudowanych w rejonie skrzyżowania. 

W miarę postępu ściany urządzenia te także nie wystarczały dla pewnego ruchu ściany. 

Rys. 4.4. Szkic rozmieszczenia pomocniczych urządzeń wentylacyjnych i zabezpieczenia metanowego 
w rejonie ściany 2 pokład 405 etap I- ściana ok. l O m od przecinki 

Fig. 4.4. Sketch o f arrangement o f auxiliary ventilation equipment and methane protections in vicinity 
o f longwall No. 2 seam 405 stage I - the longwall ca. l O m from the crosscut 

Opracowany wcześniej projekt odmetanowania obejmował wykonanie szeregu wyprze
dzających otworów metanowych, które odwiercone zostały z chodnika 2 przed frontem tej 
ściany. Jednak uzyskiwana w ten sposób efektywność odmetanowania była znikoma. Zrezy
gnowano z nich rozpoczynając jednocześnie ujęcie metanu bezpośrednio ze zrobów zawało
wych. Realizowano to poprzez pozostawianie wylotów z rur 0185 za frontem ściany w chod
niku 2 osiągając zadowalającą efektywność -40%. 
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Na wykresie poniżej przedstawiono zmiany metanowości ściany w trakcie jej eksploatacji . 

Zmiany metanowości ściany 2 w pokładzie 405/1 

-e- metanowość bezwzględna 
~odmetanowanie 
-łr- metanowość prognozowana 

-B- metanowość kryterial na 
"""*"- metanowoś wentylacyjna 
--$--- wydobycie 

Rys. 4.5. Wykres zmian metanowości ściany w trakcie eksploatacji ściany nr 2 
Fig. 4.5. Diagram o f methane contents for the Iongwall No. 2 under operation 

4.4. Sposób przewietrzania ściany 5 
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Sposób przewietrzania został narzucony przez rozcięcie pokładu 405 . Ściana 5 przewie
trzana była w układzie na "Z" z doprowadzeniem dodatkowej ilości powietrza za pośrednic
twem lutniociągu tłoczącego w rejon skrzyżowan ia chodnika nadścianowego ze ścianą (rys. 
4.6). Zastosowanie przewietrzania na "Z" było korzystne w przypadku zwalczania zagrożenia 
metanowego, a niekorzystne w przypadku zagrożenia pożarowego i wymagało w tym zakresie 
podjęcia dodatkowych działań profilaktycznych. 

Powietrze w rejon ściany doprowadzane było z szybów wdechowych Grunwald III i Grun
wald IV, wyrobiskami na poziomie 1030 m, przekopem wentylacyjnym do pokł.402, do
wierzchnią badawczą w pokł. 405 i chodnikiem ścianowym 6 do ściany 5. Powietrze zużyte 
odprowadzane było chodnikiem ścianowym 5 za front ściany, obcinką ściany 4 i chodnikiem 
ścianowym 4, dowierzchnią badawczą, przecznicą południową i wyrobiskami wentylacyjnymi 
do szybu Wschodniego. 

Ilość powietrza doprowadzana do ściany wynosiła od 1000 do 1200 m3/min. Dodatkowo 
w rejon naroża śc iany z chodnikiem ścianowym 5 za pośrednictwem lutniociągu 01000 dopro
wadzane było 500-650 m3/min powietrza. 
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Rys. 4.6. Schemat przestrzenny przewietrzania rejonu ściany 5 w pokładzie 40511 
Fig. 4.6. Three-dimensional graph o f ventilation o f the longwall No. 5 in seam 405 

4.5. Kształtowanie się zagrożenia pożarowego w rejonie ściany 5 

W okresie eksploatacji ściany 5 nie zanotowano wzrostu zagrożenia pożarowego . W związ
ku z tym nie było powodów zwiększenia częstotliwości monitorowania zagrożenia (wczesne 
wykrywanie pożarów) i przemulania zrobów zawałowych pyłami dymnicowymi. Doszczelnia
nie zrobów prowadzono od strony chodnika ścianowego 5 (wyrobisko nadścianowe), na wy
loty pozostawiane w zawale. W trakcie eksploatacji istotnym czynnikiem było czyste wybiera
nie pokładu, a szczególnie nie pozostawianie resztek węgla w stropie. W czasie postoju (dni 
wolne) doszczelniano linę zawału chodnika podścianowego piankami izolacyjnymi. Było to 
ważnym elementem profilaktyki ze względu na znaczące ilości powietrza dostarczane do rejo
nu ściany oraz zapobieżeniu migracji powietrza przez zroby tej ściany, które konieczne z kolei 
dla zwalczania zagrożeń: metanowego i klimatycznego. Wskaźniki pożarowe przedstawiono na 
rys. 4.7. 
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Rys. 4.7 Wykres podstawowych wskaźników pożarowych w rejonie ściany nr 5 
Fig. 4.7. Diagram ofbasic fire factors in the vicinity ofthe longwall No. 5 

4.6. Kształtowanie się zagrożenia metanowego w rejonie ściany 5 

Jak wcześniej zostało zasygnalizowane ściana 5 przewietrzana była systemem na "Z"- naj
bardziej korzystnym ze względu na zagrożenie metanowe. Powoduje ono odsunięcie zagro
żenia od miejsc zatrudnienia pracowników, w głąb przestrzeni zrobowej i ujęcie tego metanu 
do rurociągu odmetanowania, a bezpieczne stężenia kierować drogami wentylacyjnymi do szy
bu wydechowego. Ponadto w warunkach III stopnia zagrożenia tąpaniami znacznie minimali
zuje prawdopodobieństwo wystąpienia podwyższonych stężeń CH4 w polu roboczym ściany 
oraz wyrobiskach przyścianowych w sytuacji wystąpienia wstrząsu lub nieregułamego zawału 
warstw stropowych. W tym świetle jedynym minusem była trudność osiągnięcia zadowalającej 
skuteczności odmetanowania (ok. "" l 0% ), czego efektem była konieczność odprowadzenia 
metanu wentylacyjnie, co z kolei rzutowało na możliwości wydobywcze ściany. 

Kopalnia posiada doświadczenia w zwalczaniu zagrożeń wentylacyjnych w pokładzie 
40511 nabyte podczas eksploatacji poprzedniej ściany - ściany 2). W trakcie eksploatacji 
ściany 2 miał miejsce znaczny wzrost zagrożenia metanowego. Maksymalne wydzielanie me
tanu osiągnęło wielkość 35,0 m3 CH4/min dla wydobycia średniego około 5000 t/d i przekra
czało znacznie wielkość prognozowaną (także po jej weryfikacji). Na wybiegu ściany podjęto 
prace mające na celu poprawę efektywności odmetanowania poprzez odwiercenie otworów 
drenażowych (w sumie na 16 stanowiskach odwiercono 34 otwory), pozwoliło to zwiększyć 
efektywność do kilkunastu procent. Dopiero podjęcie odmetanowania zrobowego poprzez 
ujęcie gazu z wylotów pozostawionych bezpośrednio w zawale doprowadziło do jej zadowala
jącego zwiększenia do 40%. Na podstawie tych doświadczeń dla ściany 5 powiercono jedynie 
8 otworów drenażowych dla ujęcia metanu bezpośrednio z rejonu skrzyżowania chodnika 
ścianowego 5 z miejscem uruchomienia ściany 5 wychodząc z założenia, że dla systemu na 
"Z'' jedynie tam mogą być stężenia pozwalające ujmować metan do sieci rurociągów. Anali-
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zując sytuację metanową ściany 5 w nawiązaniu do ściany poprzedniej trzeba zwrócić uwagę 
na istotne fakty: 
- większej metanonośności na jej wybiegu (od 2,668 do 7,700 m3 CHiMg csw), 

- mniejszych możliwości wentylacyjnych (więcej spięć wentylacyjnych), 
- analogicznym niedoszacowaniu prognozowanej wielkości wydzielania metanu (o około 35-

40%). 
Należy dodać, że stosowany system przewietrzania ściany 5 jest korzystny w aspekcie po

ważnego w rejonie pokładu 405 zagrożenia temperaturowego (ciepło także odprowadzane jest 
drogami wentylacyjnymi, gdzie zatrudnienie załogi jest minimalne) - niekorzystny zaś, jeżeli 
chodzi o zagrożenie pożarowe, które jednak było małe. 

Podsumowując trzeba stwierdzić, że w zaistniałej sytuacji w sposób bezpieczny można 
było wydobywać ścianą 2500 t/d. 

Wielkość ta wynikała z obliczonej wielkości metanowości kryterialnej dla i lości powietrza 
1900 m3/min maksymalnej do osiągnięcia w rejonie pokładu 405 oraz 3,00 m3 CH4/min ujętych 
odmetanowaniem. Powyższe jest przedstawione na rys. 4.8. Dalszy wzrost wydobycia wyma
gałby zwiększenia efektywności odmetanowania, co - biorąc pod uwagę nabyte doświadczenia 
ze ściany poprzedniej w tym pokładzie - wymagałoby zmiany sposobu przewietrzania na "U" 
i podjęcia odmetanowania zrobowego. Taki układ byłby korzystny ze względu na zagrożenie 
pożarowe, z którego wzrostem należy się liczyć wraz z upływem czasu od rozpoczęcia eksplo
atacji ściany. Jednak nieuchronnie wiązałoby się to ze wzrostem zagrożenia metanowego -
stężenia o wysokiej koncentracji gazów zrobowych występowałyby w zrobach w sąsiedztwie 
pola roboczego ściany w rejonie jej końcówki oraz w chodniku nadścianowym, czyli w miej
scach o dużej intensywności prowadzonych robót górniczych. Wiązałoby się z koniecznością 
zabudowy układu pomocniczych urządzeń wentylacyjnych w tych miejscach. 

Na rys. 4.8 przedstawiono zmiany metanowości ściany 5 w trakcie jej eksploatacji. 

4.7. Kształtowanie się zagrożenia tąpaniami w rejonie ściany 2 i 5 

Eksploatacja w pokładzie 40511 w partii "K" (pomiędzy uskokami V i Halembskim) pro
wadzona była w rejonie gdzie uprzednio dokonano eksploatacji w pokładzie 402 zalegającym 
w średniej odległości ok. 163m nad pokładem 405/1. 

Ściany rozpoczęły swój bieg w rejonie uskoku V pod niewybraną parcelą pokładu 402 
(która w rejonie ww. uskoku V zalega nad pokładem 40511 w odległości pionowej ok.135 m). 

Ściana 2 rozpoczęła swój bieg w strefie rozdzielonych pokładów 40511 i 405/2 . Na począt
kowym ok. l 00 m odcinku ściana 2 przechodziła przez strefę uskokową (uskoki towarzyszące 
uskokowi V) o zrzutach od ok. 0,2 m do ok. 3,0 m. Po ujechaniu ok. 280 m ściana prowadzona 
j uż była całym frontem pod zrobami pokładu 402, a po ujechaniu ok. 440 m w strefie połączo
nych pokładów 40511 i 405/2. 

Ściana 5 na całym wybiegu prowadzona była w strefie rozdzielonych pokładów 40511 
i 405/2 . Po ujechaniu ok. 100m ściana prawie do zakończenia eksploatacji prowadzona była 
pod częściowo wyeksploatowanym pokładem 402 w zasięgu wpływu krawędzi tego pokładu . 

Ocenę stanu zagrożenia tąpaniami w ścianie 2 i 5 prowadzono metodą kompleksową z wy
korzystaniem metody potencjalnego stanu zagrożenia tąpaniami - rozeznania górniczego (wg 
której ściany 2 i 5 w pokładzie 405 zostały ocenione jako niezagrożone tąpaniami na całym ich 
wybiegu) i metod rzeczywistego stanu zagrożenia tąpaniami (sejsmoakustyka, sejsmologia, 
wiercenia małośrenicowe i geotomografia górnicza) (3]. 
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Rys. 4.8. Wykres zmian metanowości ściany nr 5 w trakcie jej eksp loatacji 
Fig. 4.8. Diagram o f change in methane contents for the longwall No. 5 under i ts operation 

4. 7.1 . Sejsmologia 

Eksploatacja ścianą 2 o szerokości ok. 340 m i wysokości ok. 2 m przy dobowym postępie 
ściany dochodzącym do ok. 7 m nie wywoływała podwyższonej aktywności sejsmicznej. 
W trakcie eksploatacji rejestrowane były wyłącznie wstrząsy o energiach rzędu 102-104 J. 
Łącznie w trakcie eksploatacji tej ściany zarejestrowano 76 wstrząsów o sumarycznej energii 
7,75 E5 J. W wyniku prowadzonych obserwacji stwierdzano głównie brak zagrożenia tąpa
niami, sporadycznie słabe zagrożenie. 

Eksploatacja ścianą 5 o szerokości ok. 240 m i wysokości ok. 2 m przy dobowym postępie 
ściany dochodzącym do ok. 5 m także nie wywoływała podwyższonej aktywności sejsmicznej . 
W trakcie eksploatacji rejestrowane były wyłącznie wstrząsy o energiach rzędu 103-104 J. 

Łącznie w trakcie eksploatacji tej ściany zarejestrowano 14 wstrząsów o sumarycznej ener
gii 1,28 E5 J. W wyniku prowadzonych obserwacji stwierdzano głównie brak zagrożenia tąpa
niami, sporadycznie słabe zagrożenie . 

4. 7.2. Sejsmoakustyka 

Podczas eksploatacji ściany 2 i 5 na całych ich wybiegach prowadzono obserwacje sejsmo
akustyczne za pomocą czterech geofonów dla ściany 2 i dwóch geofonów dla ściany 5. 
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Geofony zabudowane były w chodnikach przyścianowych, tak aby zapewnić ciągłość ob
serwacji pola ścian w odległości do 110m od ich frontu . W wyniku prowadzonych obserwacji 
stwierdzano głównie brak zagrożenia tąpaniami, sporadycznie słabe zagrożenie. 

Dodatkowo w chodniku ścianowym 6 prowadzono obserwacje resztki pokładu 405/1 pozo
stawionej na południe od pola ściany 5. Tu także w wyniku prowadzonych obserwacji stwier
dzano jedynie brak i sporadycznie słabe zagrożenie tąpaniami co świadczyło o braku wpływu 
pozostawianej resztki pokładu 405/1 na ścianę 5. 

Ponadto w rejonie uskoku V w obcinkach ścian 2 i 5 przed ich uruchomieniem wykonano 
dodatkowe pomiary metodą WAS/96 w celu ustalenia wpływu ww. uskoku na przedmiotowe 
wyrobiska. W wyniku przeprowadzonych pomiarów stwierdzono słaby wpływ uskoku V na 
obcinki ścian 2 i 5. 

4. 7.3. Geotomografia górnicza 

Metodę tą stosowano dla określenia i otrzymania wyprzedzającej oceny stanu naprężeń gó
rotworu w pobliżu frontu ścian, chodników przyścianowych jak i przeznaczonym do eksploa
tacji wybiegu ścian. W trakcie eksploatacji ściany 2 i 5 wykonano po cztery tego typu pomiary 
na całych ich wybiegach. Każdorazowo, na przebadanych odcinkach ścian, nie stwierdzono 
stref zwiększonych koncentracji naprężeń. W praktyce oznaczało to, że nie należało się spo
dziewać wysokoenergetycznych wstrząsów górotworu podczas eksploatacji, co zostało po
twierdzone dokonaną eksploatacją. Jednak mając na uwadze doświadczenia kopalni z eksplo
atacji innych pokładów tąpiących (pomimo braku zwiększonych koncentracji naprężeń stwier
dzonych metodą geotomografii sejsmicznej występowały wstrząsy wysokoenergetyczne), 
w trakcie eksploatacji ściany 2 i 5 w chodnikach przyścianowych przed ich frontami wprawa
j zono 80 m strefy szczególnego zagrożenia tąpaniami i ograniczono poruszanie się załogi 
w tych strefach. 

1. 7.4. Wiercenie otworów małośrednicowych 

W ścianie 2 i 5 wykonywano otwory sondażowe z częstotliwością raz na dobę, w każdym 
jniu z obłożeniem do wydobycia (w ścianie 2 w czterech, a w ścianie 5 w trzech pasach po
n iarowych). 

W trakcie eksploatacji ścianami 2 i 5 w wyniku pomiarów przedmiotową metodą nie 
;twierdzono stref wzmożonych naprężeń. Wyrobiska zaliczane były do stanu niezagrożonego 
ąpaniami. 

W wyniku powyższej analizy można stwierdzić, że ściany 2 i 5 w pokładzie 405 w partii 
,K" charakteryzowały się słabym stanem zagrożenia tąpaniami. Mała aktywność sejsmolo
~ iczna górotworu w trakcie eksploatacji ściany 2 podyktowana była głównie tym, że w przed
niotowej parceli ww. ściana wybierana była jako pierwsza w nienaruszonej jeszcze wcześniej
;zą eksploatacją przestrzeni pokładu 405. 

Także mała aktywność ściany 5 podyktowana była też prawdopodobnie tym, że podobnie 
ak ściana 2, wybierana była w nienaruszonej jeszcze wcześniejszą eksploatacją przestrzeni 
> okładu 405. 

Pomiędzy ścianą2 a 5 przewidziane sąjeszcze do eksploatacji ściany 3 i 4. 
Kolejne ściany eksploatowane będą w bardziej niekorzystnych warunkach, głównie z po

vodu powiększającej się wybranej parceli pokładu 405. Wówczas podczas eksploatacji ściany 
~ . kiedy ściana z jednej strony przylegać będzie do zrobów, to jest własnej krawędzi statycznej 
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pokładu, można się spodziewać występowania strefy sumowania się naprężeń ww. wymienio
nej krawędzi oraz podwyższonych naprężeń przed frontem ściany generowanychjej biegiem. 

Najtrudniejsze warunki wystąpią w czasie eksploatacji ściany 3, która prowadzona będzie 
jako ściana zamykająca w obustronnym otoczeniu zrobów po dokonanej eksploatacji ścianą 4 i 2. 

Pozostałe niekorzystne czynniki to głównie występowanie w stropie pokładu 405 grubego 
piaskowca oraz licznych zaburzeń geologicznych. Mając powyższe na uwadze i uwzględniając 
doświadczenia kopalni z dotychczas prowadzonej eksploatacji w pokładach zagrożonych tąpa
niami podczas dalszej eksploatacji w pokładzie 405 wraz z powiększającą się wybraną parcelą 
tego pokładu w partii "K", należy się liczyć ze wzrostem zagrożenia tąpaniami. 

4.8. Kształtowanie się zagrożenia wodnego w rejonie ściany 2 

Zaliczenie pokładu 405 do I stopnia zagrożenia wodnego oznacza, że nie istnieje możli
wość bezpośredniego wdarcia się wody do wyrobisk górniczych wykonywanych w tym pokła
dzie. Jeżeli występują poziomy wodonośne w górotworze to są one izolowane kompleksem 
skał nieprzepuszczalnych. W przypadku pokładu 405 występują wykroplenia i drobne wycieki 
wody pochodzącej z zasobów statycznych. Wykroplenia te podążają za drążonymi wyrobi
skami i z czasem zanikają. 

4.9. Kształtowanie się zagrożenia klimatycznego w rejonie ściany 2 i ściany 5. 

Duża koncentracja urządzeń energomaszynowych w połączeniu z wysoką temperaturą 
pierwotną górotworu złożyły się na konieczność zastosowania schładzania powietrza dopro
wadzanego do ściany 2 jak również później do ściany 6. Dla ścian tych zastosowano dwa urzą
dzenia chłodnicze typu DV-290. Jedno z nich zabudowano w chodniku nadścianowym, a dru
gie w chodniku podścianowym przed frontem ściany 2 i również w trakcie biegu ściany 5 
przed jej frontem. Schłodzone powietrze podawano przy pomocy lutniociągu bezpośrednio 
w rejon napędu ścian. Drugie urządzenie współpracowało z jednym z wentylatorów wchodzą
cych w skład pomocniczych urządzeń wentylacyjnych w rejonie końcówki ściany umożliwia
jąc obniżenie temperatury w chodniku nadścianowym. Praca ich umożliwiła wybranie ściany 2 
i później ściany 5 w warunkach obniżenia temperatury poniżej 28°C na napędzie ściany i jej 
początkowym odcinku oraz poniżej 33°C na końcówce. 

4.10. Kształtowanie się zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w rejonie ściany 2 i ściany 5. 

Dla zwalczania niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego utrzymywane były strefy za
bezpieczające, o zawartości powyżej 80% części stałych niepalnych na długości 200 m przed 
frontem ściany, jak również na całej drodze odprowadzenia powietrza ze ściany. Zapory prze
ciwwybuchowe, w zależności od warunków ruchowych i górniczo-geologicznych, wodne lub 
pyłowe budowane były i utrzymywane w odległośc i co 200 m w chodniku podścianowym 
i chodniku nadścianowym. Ponadto zapory przeciwwybuchowe zabezpieczały strefy szczegól
nego zagrożenia tąpaniami. Stosowane było zraszanie na urządzeniach urabiających, wysypach 
i przesypach. 

W rejonie ściany 2 i 5 prowadzona była kontrola zapylenia powietrza pyłami szkodliwymi 
dla zdrowia oraz stosowane były środki jego zwalczania. W ścianie 2 stosowane było zraszanie 
na kombajnie. W układzie instalacji wodnej zabudowany był aparat wodny kontrolujący para
metry przepływającej przez filtr wody. Na wszystkich przesypach wzdłuż trasy odstawy zain-
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stalowane były urządzenia zraszające . Pracownicy zatrudnieni w miejscach powyżej najwyż
szego dopuszczalnego stężenia zapylenia wyposażeni byli w półmaski przeciwpyłowe . 

S. Podsumowanie 

Na podstawie badań geofizycznych wykonanych przed jak i w trakcie eksploatacji ściany 2 
i 5, wg których stan zagrożenia tąpaniami określano jako niezagrożony lub słabo zagrożony 
tąpaniami nie wprowadzono przed uruchomieniem ścian jak i w trakcie ich biegu aktywnej 
profilaktyki tąpaniowej. Słuszność tej decyzji została potwierdzona w trakcie robót eksploata
cyjnych przedmiotowymi ścianami. 

Po przeanalizowaniu warunków w jakich prowadzona była eksploatacja ścianą 2 i 5 zało
żono, że zagrożenie metanowe i pożarowe będzie wysokie, i będą to zagrożenia dominujące. 
Również zagrożenie klimatyczne z uwagi na temperaturę pierwotną skał będzie wysokie. 
W związku z powyższym przy eksploatacji ściany 2 i ściany 5 szczególny nacisk położono na 
profilaktykę związaną ze zwalczaniem zagrożenia pożarowego, metanowego i klimatycznego. 
W celu zminimalizowania tych zagrożeń w trakcie eksploatacji prowadzono następujące dzia
łania polegające na: 
- doprowadzeniu dużej ilości powietrza chodnikiem podścianowym (dla ściany 2 ok. 1650-

2000 m3/min oraz dla ściany 5 ok. 1000-1200 m3/min) schładzanego przy pomocy urządze
nia DV-290 (pożarowe"-", metanowe"+", klimatyczne"+"), 
odprowadzaniu powietrza chodnikiem nadścianowym przed front ściany 2 (przewietrzanie 
na "U") (pożarowe "+", metanowe "-", klimatyczne "-") oraz za front ściany 5 (przewie
trzanie na "Z") (pożarowe"-", metanowe"+", klimatyczne"+"), 
doprowadzeniu dodatkowej ilości powietrza (60071000 m3/min) "doświeżającego" prąd 
wypływający ze ściany w chodniku nadścianowym z wykorzystaniem pomocniczych urzą
dzeń wentylacyjnych (ściana 2) i schładzaniem powietrza za pośrednictwem DV-290 (po
żarowe"+", metanowe"+", klimatyczne"+"), 
ujęciu metanu ze zrobów poprzez wyloty pozostawione w zawale w przypadku ściany 2, 
jednak w odległości nie większej niż średnio 100 metrów za ścianą 2 (pożarowe "-", zmini
malizowane odległością ujęcia, metanowe "+", klimatyczne "0") oraz w miejscu urucho
mienia ściany 5 w chodniku nadścianowym (pożarowe"-", metanowe"+", klimatyczne "0"), 
przemulanie zrobów pyłami dymnicowymi od strony chodnika nadścianowego (pożarowe 
"+" poprzez zaprzestanie muleń od strony chodnika podścianowego zmniejszyło zagrożenie 
metanowe "0" - niestabilność ujęcia metanu w czasie procesu przemulania, klimatyczne"+"), 
bieżącej likwidacji chodników przyścianowych i izolacji linii zawału w okresie postojów 
(pożarowe"+", metanowe"+", klimatyczne"+"), 
czyste wybieranie pokładu (nie pozostawianie resztek węgla w stropie) (pożarowe"+", me
tanowe "0", klimatyczne "0"), 
utrzymywaniu stosunkowo dużego postępu ściany (pożarowe "+", metanowe "-", klima
tyczne"-"), 

- usytuowaniu urządzeń energomaszynowych w świeżym prądzie powietrza (pożarowe "-", 
metanowe"+", klimatyczne"-"), 

- odpowiednim i skutecznym do poszczególnych zagrożeń ich monitoringu. 
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Rules of mining works under a few natural threats based on example of 
"Halemba" Coal Mine 

Abstract 

It has been presented the mine's experience during exploitation of seam 405, part K, with 
longwall mining method, under coexistence of natura! threats of methane, rock bursts, mine 
climate and fires. 

Recenzent: dr inż. Zbigniew Burtan 
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Zagrożenia aerologiczne a zmiany ciśnienia atmosferycznego 

Słowa kluczowe 

węgiel kamienny -profilaktyka pożarowa i przeciwwybuchowa 

Streszczenie 

Scharakteryzowano zagrożenia aerologiczne w kopalniach głębinowych związane ze zmia
nami ciśnien ia barometrycznego. Przedstawiono skuteczny sposób zapobiegania takim zagro
żeniom bazujący na odpowiedniej regulacji wydajności tzw. wewnętrznego źródła gazu lub 
wody występującego samoistnie lub sztucznie wytworzonego. Okreś lono racjonalny zakres 
i możliwości efektywnego wykorzystania tego sposobu oraz podano kilka przykładów jego 
praktycznych zastosowań . 

l. Wprowadzenie 

Zmiany c iśnien ia barometrycznego (atmosferycznego) przenoszą się do czynnych wyrobisk 
górniczych w przybliżeniu z prędkością głosu [ !], tj. niemal natychmiastowo. Zmiany te po
wodują tzw. oddychanie otamowanych zrobów lub pól pożarowych , a także otwartych zrobów 
ścianowych objawiające się wypływam gazów zrobowych do czynnych wyrobisk podczas 
zniżek ciśn ien ia barometrycznego oraz dopływem powietrza do zrobów (pól pożarowych) 
podczas zwyżek ciśnienia barometrycznego. Już w pracach [2] i [3] stwierdzono, że zjawisko 
to może stworzyć istotnie duże zagrożen ie aerologiczne, co omawiano także w ostatnich latach 
[4]. Wskutek jego istnienia, przy zmniejszaniu s ię c iśnienia barometrycznego, przed tamami 
izolacyjnymi może dojść do atmosfery niskotlenowej , trującej lub wybuchowej lub też do 
zagrożenia temperaturowego. Natomiast podczas wzrostu ciśnienia barometrycznego do prze
strzeni zrobowej lub pożarowej dopływa powietrze kopalniane, co może spowodować powsta
nie mieszanin wybuchowych za tamami lub też rozwój procesu samozagrzewania s ię węgla, 

recydywę ugaszonych pożarów, a także rozprzestrzenianie się istniejącego pożaru. 
Wpływ skokowych (dyskretnych) zmian ciśnienia barometrycznego na rozkład spadków 

potencjału aerodynamicznego wokół otamowanych przestrzeni opisał H. Bystroń w pracy [5]. 
W pracy tej podał on również koncepcję wyeliminowania zmian ciśnienia barometrycznego na 
c i śnienie powietrza w kopalni. Możliwość realizacji tej koncepcji w skali laboratoryjnej wska
zali H. Bystroń i A. Raczyński [6]. Jednak zarówno ze względów technicznych, jak i ekono-
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micznych koncepcja H. Bystronia nie znalazła zastosowania dla sieci wentylacyjnych całych 
kopalń . 

Korzystając z wymienionej koncepcji w praktyce polskich kopalń węgla kamiennego nie
jednokrotnie ograniczano wpływ zmian ciśnienia barometrycznego na wspomniane oddychanie 
zrobów lub pól pożarowych stosując tzw. komory wyrównawcze [7]. Przy głębokich zmianach 
ciśnienia barometrycznego (znacznych i długotrwałych), a także wobec istnienia na ogół 

skomplikowanej sieci połączeń otamowanej przestrzeni z czynnymi wyrobiskami, za pomocą 
komór wyrównawczych nie można os iągnąć całkowitego wyeliminowania wpływu zmian 
ciśnienia barometrycznego na oddychanie zrobów. 

2. Zmiany masy gazów zrobowych związane ze zmianami ciśnienia barometrycznego 

Oddziaływanie zmian ciśnienia barometrycznego na przestrzeń otamowaną można opisać 
równaniem stanu gazu doskonałego: 

gdzie: 
p0, p1 -ciśnienie bezwzględne gazu w przestrzeni otamowanej odpowiednio w stanie 

początkowym (O) i końcowym (l), Pa; 
v0 , v 1 -objętość właściwa gazu w tej przestrzeni, m3/kg. 

(2.1.) 

Zmiany ciśnienia barometrycznego od p0 do p1 następują w czasie. Okres zaś czasu zrów
nania s i ę ciśnienia gazów wewnątrz przestrzeni zamkniętej z ciśnieniem na zewnątrz tej przes
trzeni zależy od wielu czynników, w tym od szczelności tam i masywu skalnego (szczeliny 
wokół tam, połączenia szczelinowe lub bezpośrednie ze zrobami różnych pokładów) izolujące
go przestrzeń zamkniętą, jak również od oporów wewnątrz tej przestrzeni i jej objętości V . 
W ogólności , zwłaszcza przy istnieniu skomplikowanych połączeń przestrzeni otamowanej 
z czynnymi wyrobiskami, okresu tego praktycznie nie da się wyznaczyć . 

M iędzy średnią gęstością gazu "p" wewnątrz przestrzeni zamkniętej , objętością tej przes
trzeni i masą gazu w niej zawartą istnieje zależność 

p=m/V (2.2) 

gdzie: 
m -masa gazu w przestrzeni otamowanej, kg; 
V -objętość tej przestrzeni, m3

. 

Oznaczając jako m0 i p0 odpowiednio masę i ciśnienie gazów w stanie początkowym oraz 
~m=m 1-m0 i ~p=p 1 -p0 , gdzie m1 i p1 dotyczą stanu końcowego procesu zmian ciśnienia, uzys
kujemy ze skojarzenia (2.1) i (2.2) zależność 

gdzie: 
~m 

~m = ~p * (mo l Po) (2.3) 

- przyrost masy gazu w przestrzeni otamowanej wskutek przyrostu ~p ciśnienia 
wewnątrz przestrzeni otamowanej (wywołanego przyrostem ciśnien ia na zewnątrz 
tej przestrzeni). 
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Po dostatecznie długim czasie, różnice ciśnienia gazów w przestrzeni otamowanej i ciśnie
nia powietrza kopalnianego na zewnątrz tej przestrzeni stają się równe zeru. 

Zmiany ciśnien ia atmosferycznego na ogół nie mają liniowego przebiegu w czasie. Z duże
go materiału doświadczalnego będącego w dyspozycji autorów niniejszego referatu wynika 
jednak, że dla celów praktycznych w pełni uzasadnione jest przyjęcie dla określonych zakre
sów czasowych liniowego przebiegu zmian ciśnienia barometrycznego. 

Uwzględniając to założenie upraszczające, można wyznaczyć przyrosty (L'lp') ciśnienia ba
rometrycznego w czasie L'l1: (charakteryzujące dynamikę zmian tego ciśnienia), jako: 

L'lp' = L'lp l L'l1: (2.4) 

gdzie: 
M= 1:1 -1:0 -okres czasu w którym zaszła różnica ciśnień L'lp; s. 

Wyrównanie się ciśnienia kopalnianego z ciśnieniem wewnątrz przestrzeni otamowanej 
nva dłużej niż przyrost !lp. Stąd też całkowity przyrost masy !lm (wzór (2.3)) w tej przestrzeni 
1astępuje w czasie L'l1:* większym niż .6.1:. Wynika stąd, że średni strumień masy m wnikający 
jo otamowanych przestrzeni: 

m = !lm l L'l1:* < !lm l t,, (2.5) 

Dla przestrzeni tylko częściowo otamowanych, jak to ma miejsce np. przy ruchu lub likwi
jacji ścian wydobywczych, pozostających siłą rzeczy w bezpośrednim kontakcie ze zrobami 
nożna skrajnie przyjąć, że zmiany ciśnienia barometrycznego przenoszą się do zrobów z pręd
eością głosu . wówczas strumień masy mgr byłby równy: 

m gr= !lm l llr (2.6) 

W odniesieniu do przestrzeni otamowanych, L'lmgr (2 .6) jest większe od m (2 .5) w stopniu 
:ależnym od szczelności otamowania danej przestrzeni i oporów samych zrobów. Oczywiście, 

>pory takie istnieją także w nieotamowanych zrobach. Stąd też nawet w takich zrobach, stru
nień masy m będzie mniejszy od strumienia mgr· 

Uwzględniając zależności (2.2), (2 .3) i (2.4) możemy zależność (2 .6) zapisać w następują
:ej postaci: 

• 
m gr= (mo/po)* (llpl L'l1:) =(po V* L'lp)l(po* L'lr) = (po*V L'lp ')l Po (2.7) 

: której wynika, że strumień masy mgr zależy od gęstości gazów w przestrzeni otamowanej, 
1 bjętości tej przestrzeni zajętej gazami i szybkości zmian ciśnienia barometrycznego L'lp' . We 
vzorze (2 .7) nie występuje opór przestrzeni otamowanej , co jest wynikiem wspomnianego 
vyżej założenia upraszczającego . 
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3. Koncepcja sposobu wyeliminowania wpływu zmian ciśnienia barometrycznego na 
zagrożenia aerologiczne w kopalniach głębinowych 

Jak już wspomniano, zagrożenia aerologiczne wywołane zmianami ciśnienia barometrycz
nego powstaj ą wskutek dopływu powietrza do przestrzeni otamowanych lub zrobów tylko 
częściowo otamowanych, lub też wypływu gazów z tych przestrzeni do czynnych ·wyrobisk 
górniczych. Koncepcja eliminowania wymienionych zagrożeń aerologicznych polega na sto
sowaniu wewnętrznego źródła gazów inertnych i takiej regu lacj i jego wydajności, by do tych 
przestrzeni nie dopływało powietrze, ani też nie wypływały z nich gazy zrobowe lub pożarowe . 

Źródłem takim może być azot lub dwutlenek węgla doprowadzony do rozpatrywanej prze
strzeni odpowiednimi urządzeniami lub też mieszanina metanowo-powietrzna uzyskana z ko
palnianej stacji odmetanowania górotworu [8]. Źródłem takim może być także metan wy
dzielający się ze złoża i odprowadzany instalacją odmetanowania lub nawet woda podawana 
bądź odbierana ze zrobów [9]. 

Obecnie w szerokim zakresie stosowany jest azot do inertyzacji środowiska miejsc samo
zagrzewania się węgla lub ognisk pożaro\Vych. Urządzenia używane w tym celu w polskim 
górnictwie węgla kamiennego w przypadku pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego 
mają wydajność od 600 do 1 000 m3 azotu /h, a urządzenia do zgazowania ciekłego azotu do 
około 2000 m3 azotu/h [8] . W pierwszym z ""Ymienionych przypadków w zależności od typu 
urządzenia można zmienić jego wydajność od około 400 do 800 m3 N2/h (urządzenie HPLC 
7208C) lub od 800 do 1200 m3 Nz/h (urządzenie GENERON HP7211 CE) w drugim zaś prak
tycznie od zera do wymienionych 2000 m3 azotu/h. W takich też zakresach można zmieniać 

• 
strumień masy 11m zwiększa się lub zmniejszając wydajność urządzeń azotowych. 

W odniesieniu do instalacji odmetanowania zrobów, na ogół nie ma możliwości istotnego 
zw iększeni a wydajności odmetanowania określonej przestrzeni . Jest to związane zarówno 
z metanowością bezwzględną tejże przestrzeni, jak i z parametrami stacji odmetanowania oraz 
z wymogami przepisów górniczych dotyczących minimalnej zawartości (koncentracji) metanu 
w odprowadzanych gazach zrobowych. W czasie istotnych zwyżek ciśnien ia barometrycznego 
dopływowi powietrza do zrobów na skutek tych zwyżek można przeciwdziałać przez zmniej
szenie wydajności odmetanowania (nawet do zera), by przy zniżce następującej po zwyżce 
c iśn ienia barometrycznego zwiększyć wydajność odmetanowania stosownie do potrzeb lub 
możliwości technicznych. 

Wydaje się oczywiste, że w składzie gazów źródła wewnętrznego nie powinna występować 
duża zawartość tlenu. W przypadku inertyzacj i określonych przestrzeni za pomocą azotu, w za
l eżności od wykorzystywanych urządzeń w mieszaninie gazów dostarczonych do tych prze
strzeni występuje tlen o stężeniach od śladowego do około 3%, tj. w stężeniach w pełni wy
starczających dla inertyzacji danej przestrzeni w aspekcie zwalczania zagrożen ia pożarowego 
i wybuchowego. Odmienne natomiast warunki mogą zachodzić, gdy źródłem wewnętrznym są 
mieszaniny gazów wydzielających się do wspomnianej przestrzeni samoistnie ze złoża lub też 
takie mieszaniny doprowadzane do otamowanych przestrzeni np. pompami wodokrężnymi. 
Ten ostatni przypadek rozpatrzymy w kolejnym rozdziale. 
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t Wypełnianie otamowanych przestrzeni wyrobisk i zrobów metanem 

Zgodnie z ,Zasadami prowadzenia akcji ratowniczych ... " [8] do wypełniania metanem ota-
110wanych przestrzeni należy stosować rurociągi metanowe oraz przewoźne stacje przetła
~zania tego gazu (pompy wodokrężne) . Zgodnie też z tymi "Zasadami ... " pompy wadokrężne 
powinny zostać wyłączone z ruchu przy osiągnięciu minimalnego stężenia metanu wynoszą
~ego 40%. 

W pracy [8] brak odniesienia do zawartości tlenu w mieszaninie gazów przetłaczanych do 
l robów. Od tej zaś zawartości zależy możliwość zastosowania mieszanin metanowo-gazowych 
w profilaktyce lub zwalczaniu zagrożeń aerologicznych. Zagadnieniem tym zajęto się w pracy 
[ 10]. 

Wiadomo, że w roztworze gazowym uzyskanym z mieszania się powietrza atmosferycz
nego (o zawartości tlenu 21%) i metanu, zawartość tlenu k02 wynosi 

k02 = 21,00-0,21 kcH4 (4.1) 

gdzie: 
kcH4, o/o - zaw·artość metanu vv rozt\vorze metano\vo-pov;ietrznym. 

Zależność (4.1) przedstawia linię prostą przecinającą oś rzędnych k02 (rys. 4.1) w punkcie 
21% oraz odciętą w punkcie 100%. Z rysunku 4.1 i zależności (4.1) wynika, że w roztworze 
powietrza atmosferycznego z roztworem metanowo - powietrznym o zawartości metanu kcH4 = 
50% zawartość tlenu wynosiła k02 = l 0,5 %. 

Roztwór gazowy tłoczony do pola pożarowego nie jest roztworem powietrza atmosferycz
nego z roztworem metanowo-powietrznym, gdyż w zrobach, z których pobierany jest gaz tło
~zony do otamowanej przestrzeni zachodzi szereg procesów zakłócąjących wspomniane mie
>zanie się dwóch roztworów gazowych. Dlatego też zależność ( 4.1) może stanowić jedynie 
przybliżenie rzeczywistości kopalnianej. Dla określenia stopnia tego przybliżenia w warunkach 
pola pożarowego P-5 w KWK ,,Pniówek" postanowiono posłużyć się pomiarami rzeczywiste
go składu gazów pobieranych ze zrobów ściany N-14 w pokładzie 363 tłoczonych do tego 
pola. 

Korzystając z 39-ciu wyników analiz chemicznych próbek gazów pobranych na stacji za
tłaczania gazu o zawartościach tlenu od l ,4 do 11,4% i o zawartościach metanu od 29,89 do 
87,52% wyznaczono następującą liniową korelację tych zawartości 

koz=l3,4-0, 137kcH4 (4.2) 

Współczynnik korelacji dla tej prostej wynosi r=-0,95, czyli jest wysoki. Również prostą 
(4.2) naniesiono na rysunek 4.1. Znajduje się ona wyraźnie poniżej prostej (4 .1 ). Zatem przy 
mniejszych zawartościach metanu w roztworze metanowo - powietrznym pobranym ze zrobów 
pokładu 363 niż w odpowiednim roztworze według wzoru ( 4.1) możliwe j est uzyskanie pożą
danej niskiej zawartości tlenu. 

Pompa wadokrężna wyposażona jest w czujnik stężenia metanu. Czujnik ten można wyko
rzystać do oceny stężenia tlenu w roztworze metanowo-powietrznym, korzystając z korelacji 
liniowej między zawartością metanu i tlenu w tymże roztworze (wzór ( 4.2), rys. 4.1 ). 
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Rys. 4.1 . Wykres kształtowania się mieszanin powietrza atmosferycznego z mieszaniną metanowo
powietrzną oraz gazów zroboWYch z tą mieszaniną 

Fig. 4. I . Graph o f mixture's composition: atmospheric air with metan-air mixture 
and gases with this mixture 

W odniesieniu do wyeliminowania wpływu zmian ciśnienia barometrycznego na zagroże
nia aerologiczne należy nadmienić, że stacja typu PUPG-1 (pompa wodokrężna) ma maksy
malną wydajność 15 m3 /min, przy czym dla zapewnienia jej bezawaryjnej pracy nie powinno 
się stosować wydajności mniejszych od około 5 do 6m3/min. 

S. Analiza zakresu skutecznego zwalczania zagrożeń aerologicznych wywołanych 
zmianami ciśnienia barometrycznego przez regulację wydajności urządzeń do 
pozyskiwania azotu 

Zgodnie z zależnością (2.7) dla wyznaczenia granicznego strumienia masy mgr" należy 

znać: gęstość gazów w przestrzeni otamowanej (zrobowej), jej objętość wolną dla gazów, przy
rost ciśnienia L1p' w czasie i ciśn ienie atmosferyczne p0 w czasie 'l'o odpowiadającym począt
kowi ciśnienia barometrycznego. Wartości tych wielkośc i na ogół są znane tylko w przybliże
niu . Dlatego też dla oceny skrajnych wartości granicznego strumienia masy, niektóre z tych 
wielkości można przyjąć jako stałe. I tak gęstość gazów w przestrzeni otamowanej zwykle nie 
przekracza 1,3 kg/m3. Tą też wartość można ustalić w niniejszych rozważaniach, przyjmując: 

Po = 1,3 kg/m3 =idem 

Podobnie można ustalić ciśnienie barometryczne p0 jako: 

p0 = 100000 Pa = idem 
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Dla wyznaczenia skrajnych wartości ó.p' uwzględniono dane z literatury górniczej [4], [II] 
oraz zmiany ciśnień powietrza atmosferycznego wyznaczone podczas przeszło dwustu zdjęć 
potencjalnych wykonanych przez pracowników Ośrodka Badawczo - Usługowego Wentylacji 
przy KWK "Wujek". Pomijając krótkotrwałe zmiany związane z frontami burzowymi stwier
dzono, że różnica ciśnień ó.p' najczęściej zawiera s i ę w granicach od O do +-50 Pa!h, przy 
czym tylko dwukrotnie zarejestrowano zmiany przekraczające 100 Pa!h, zaś maksymalna 
(krańcowa) wartość takiej zmiany wynosiła: 

ó.p' max = 122 Pa/h 

W dalszych rozważaniach przyjmiemy objętość zrobów V jako parametr, tj. 

V= var. 

Nadmienić należy, że objętość wolnej dla gazów rozpatrywanej przestrzeni zrobowej za
leży od szeregu czynników znanych służbom geologicznym kopalni, które też w razie potrzeby 
objętość tę wyzr1aczają. 

Uwzględniając podane wartości po, Po i ó.p' maxopracowano poniższą tabelę, podając w niej 
• 

dla objętości przestrzeni otamowanej V od 20000 m3 do 1000000 m3 graniczne wartości 
• 

strumienia masy m gr potrzebnej dla zrównoważenia zmian ciśnien i a ó.p' max · Strumień ten 
przeliczono także na strumień objętości gazu wyrażony w m3/h i w m3/min . 

• 
Objętość V , m' 

20000 50000 100000 200000 300000 400000 500000 750000 1000000 

Graniczny 
s trumień masy, 

31 ,7 79,3 159,0 317,0 476,0 634,0 793,0 I 190,0 1586,0 . 
m ,,, kg/h 

Graniczny m' /h 24,4 61,0 122,0 244,0 366,0 488,0 610,0 915,0 1220,0 

• 
s trumień V gr 0,41 1,02 2,03 4,06 6,10 8,13 10,20 15,30 20,30 

objętości m3/min 

Z powyższej tablicy wynika, że przy stosunkowo małej objętości zrobów, nawet w skrajnie 
niekorzystnych warunkach, można wyeliminować wpływ zmian ciśnienia barometrycznego na 
zroby regulując np. wydajność odmetanowania. Natomiast przy znacznie większej objętości 
zrobów oddziaływanie zmian ciśnienia barometrycznego na zroby można wyeliminować re
gulacją wydajności urządzeń: azotowania, podawania dwutlenku węgla lub gazów zrobowych 
(pompy wodokrężne). 

Nadmienić należy, że dla objętości przestrzeni otamowanych wynoszących do kilkadziesiąt 
tysięcy m3

, wpływ zmian ciśnienia barometrycznego na te przestrzenie można także elimino
wać przez zwiększanie lub zmniejszanie objętości zbiorników wodnych istniejących ewentual
nie w tychże przestrzeniach (poprzez doprowadzenie lub upust wody z takich zbiorników). 
Oczywiście, w miarę potrzeby w konkretnych uwarunkowaniach można także stosować kom-
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binację wszystkich trzech wymienionych sposobów eliminowania zagrożeń aerologicznych 
wywołanych zmianami ciśnienia barometrycznego. 

6. Przykłady zastosowania sposobu wyeliminowania zagrożeń aerologicznych 
wywołanych zmianami ciśnienia barometrycznego 

6. J. KWK "Wesoła" 

Wskutek pożaru powstałego w ścianie 16 pokładu 501 KWK "Wesoła" utworzono pole 
pożarowe nr 1/94 obejmujące przestrzeń zawartą między tamami TP-1, TP-2 i TP-3 (rys . 6.1) 
oraz przypuszczalnym poziomem lustra wody w zrobach na warstwicy - 517 m. Łączna obję
tość pola pożarowego wolna dla gazów wynosiła około 844000 m3

. 

---"7-----r------~~-""-'-.....;......-------r·'-i'' . ~ ;;.· 

/_ l l~~;~. 
4------1•·· szyn Wacław 

Rys. 6.1. Schemat przestrzenny przewietrzania sąsiedztwa pola pożarowego 1/94 KWK "Wesoła" 
Fig. 6.1. Three dimensional scheme o f ventilation o f fi re arca's nearness 1/94 KWK "Wesoła" 

Wokół pola pożarowego nr 1/94 wykonano kilka zdjęć potencjalnych, przy czym dla ilu
stracji skuteczności opisanej tu metody i nteresujące są dwa zdjęcia potencjalne wykonane 
w dniach 25.06 i 02.07.1994r. W pierwszym z tych zdjęć czynne były otwory odmetanowania 
pola pożarowego. Natomiast na 17 godzin przed wykonaniem drugiego zdjęcia odłączono 
działanie stacji odmetanowania na to pole. W czasie pierwszego z wymienionych zdjęć ciśnie-
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nie barometryczne na zrębie szybu wdechowego wynosiło 988,0 hPa, a w czasie drugiego 
zdjęcia 988,5 hPa; ciśnienia te nie ulegały zmianie podczas pomiarów dołowych . 

Przed tamami pożarowymi zbudowano komory wyrównawcze. Przy nieczynnych komo
rach i czynnym odmetanowaniu spadki potencjału aerodynamicznego w tamach pożarowych 
TP-1, TP-2 i TP-3 wynosiły odpowiednio 37, l I i 16 mm H20, przy czym tama TP-1 była 

tamą wdechową, a tamy TP-2 i TP-3 tamami wydechowymi. 
W czasie drugiego zdjęcia potencjalnego stwierdzono, że [I2]: 
pomimo wyłączenia wentylatora ssącego działającego w komorze wyrównawczej przy 
tamie TP- I, tama ta stała się tamą wydechową o spadku potencjału aerodynamicznego wy
noszącym około 70 mm H20; 

- pomimo wzrostu spiętrzenia wentylatora lutniowego tłoczącego w komorze wyrównawczej 
przy tamie TP-2 z około I I mm H20 do około 60 mm H20, spadek potencjału aerodyna
micznego w tamie TP-2 wzrósł z około l mm H20 do 70 mm H20. 
Odcięcie odmetanowania spowodowało dodatkowy dopływ do otamowanej przestrzeni 

około I O m3 CHimin. Spowodowało to wzrost ciśnienia bezwzględnego wewnątrz pola poża
rowego o około I 00 mm H20. Ciśnienie to, wskutek dużej szczelności otamowania zrobów 
objawiało się podobnie jak tzw. oddychanie pola przy znacznej zniżce ciśnienia atmosferycz
nego. Wynika stąd, że przez odcięcie odmetanowania w warunkach pola pożarowego 1194 
można by przeciwdziałać skokowej zwyżce ciśnienia atmosferycznego i różnicy ciśnień 

(100+70+37) mm H20 = 207 mm H20 = 2030 Pa. Natomiast skutkom zniżki ciśnienia baro
metrycznego można przeciwdziałać przez zwiększenie wydajności odmetanowania przestrzeni 
zamkniętej. 

Odcięcie odmetanowania spowodowało wystąpienie dużych spadków potencjału aerody
namicznego we wszystkich tamach pożarowych. Bezsprzecznie przez ograniczenie wydajności 
odmetanowania (a nie jego odcięcie) można by uzyskać stan cechujący się istotnie mniejszymi 
spadkami potencjału w tamach pożarowych . W praktyce należałoby dążyć do takiego ograni
czenia wydajności odmetanowania, by w tamie zwykle zdecydowanie wdechowej uzyskać 
niewielkie tylko nadciśnienie gazów pożarowych (zrobowych). Takie też postępowanie jest 
racjonalne przy inertyzacji atmosfery gazowej wewnątrz przestrzeni otamowanej za pomocą 
azotu, gdyż prowadzi ono do podawania do tejże przestrzeni tylko niezbędnej, ekonomicznie 
uzasadnionej ilości azotu. 

W czasie zdjęcia potencjalnego potencjał aerodynamiczny wokół ww. pola pożarowego 
wynosił około 60 mm H20, co oznacza że potencjał aerodynamiczny nie był wyrównany. 
Mimo to uzyskano stan, w którym wszystkie tamy pożarowe były tamami wydechowymi. 

6.2. KWK "Mysłowice" 

W KWK "Mysłowice" w ramach szeroko zakrojonych prac profilaktycznych dążących do 
zwalczania zagrożenia pożarowego w zrobach pokładu 5 I O i odzyskania wyposażenia otamo
wanej ściany 133a m. in. podawano azot do tych zrobów. Przed rozpoczęciem inertyzacji prze
strzeni zrobowej za pomocą azotu wykonano wiele działań mających na celu zwiększenie 
szczelności otamowania zrobów, wyrównanie potencjału aerodynamicznego wokół tych zro
bów, rozeznanie kierunków migracji gazów przez zroby i ograniczenie objętości zrobów przez 
ich rozdzielenie pasami podsadzkowymi o dużej szczelności. Realizacja całości tych działań 
umożliwiła: ograniczenie rozważań do obszaru objętego tamami TI-504, TI-1/la, TI-117a, TI-
1/0, TI-940 i Tl-160 oraz racjonalny dobór miejsca podawania azotu (tama izolacyjna TI-940-
rys. 6.2) uzyskiwanego z powietrza atmosferycznego urządzeniem HPCL. Objętość rozpa-
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trywanej części zrobów pokładów 50 l i 51 O zajęta gazami zrobowymi wynosiła orientacyjnie 
około 500000 m3

. 

l l 
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Rys. 6.2. Schemat przestrzenny podsieci wentylacyjnej szybu Zachodniego KWK "Mysłowice" 
z uwzględnieniem zrobów pokładu 51 O 

Fig. 6.2. Three dimensional scheme ofventilation's subnet ofwest shaft KWK "Mysłowice" with bed SIO 

Azot podawano do zrobów na ogół z wydajnością lO m3/min. Wskutek inertyzacji zrobów 
wszystkie tamy izolujące zroby stały się tamami wydechowymi. Tym niemniej można było 
wyraźnie stwierdzić wpływ zmian ciśnienia barometrycznego na przebieg różnicy ciśnień w ta
mach izolacyjnych i na skład gazów za tymi tamami. Wpływ ten najsilniej uwidaczniał się 
w odniesieniu do tamy TI-940. Dlatego też tamę tę uznano tu jako reprezentatywną. 

W ciągu kilku dni od rozpoczęcia azotowania podczas permanentnej tendencji zmniejszania 
się ciśnienia barometrycznego zmieniła się różnica ciśnień w tamie Tl-940 z -10 mm H20 do 
+85 mm H20, by następnie zmaleć do +l O mm H20 podczas zwyżki ciśnienia barometrycz
nego oraz wzróść do +85 mm H20 podczas kolejnej zniżki ciśnienia barometrycznego. Dla 
przeciwdziałania tak wysokim różnicom ciśnień, postanowiono zmniejszyć wydajność agre
gatu HPCL o jedną trzecią. Zmiana ta spowodowała spodziewane zmniejszenie się różnicy 
ciśnień w tamach nie wpływając niekorzystnie na skład gazów za tamami izolacyjnymi. Jednak 
podczas gwałtownego wzrostu ciśnienia barometrycznego w dniach 13 .06 do 14.06 o 8 hPa 
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w przeciągu 19 godzin (rys. 6.3), zmniejszyła się różnica ciśnień w tamie TI-940 z + 14 mm 
H20 do -10 mm H20. Towarzyszył temu wzrost zawartości tlenu za tą tamą z około I% do 
I7%. Obniżenie się c iśnienia barometrycznego spowodowało powrót do dodatnich różnic 
ciśnień w tamie i obniżenie się zawartości tlenu za tamą do I - 2%. 

Rys. 6.3. Wykres zmian stężenia tlenu, różnicy ciśnień na tamie TI-940 
i ciśnienia atmosferycznego w dniach od I3.06. do 1.06.1998 r. 

Fig. 6.3. Graph o f changes o f Oxygen's concentration, difference of the pressure at the stopping TI-940 
and atmospheric pressure in days I 3 - I 8.06. I 998 

Podczas kolejnej istotnej zwyżki ciśnienia barometrycznego (w dniach od 15.06 godz. 
18.00 do 17.06 godz. l 0.00) o II,6 hPa, czemu odpowiada średni godzinny przyrost ciśnienia 
t.p' = 29 Pa zauważono stałą tendencję zmniejszania się różnicy ciśnień w tamie TI-940 z +36 
mm H20 do -12 mm H20 oraz szybki wzrost zawartości tlenu za tą tamą (rys. 6.3) Dla prze
ciwdziałania temu zjawisku ponownie zwiększono wydajność agregatu HPCL do wartości 

pierwotnej. Wpływ zmiany wydajności na ksztahowanie się stężenia tlenu i różnicy ciśnień 
w tamie TI-940 widoczny jest na rysunku 4. Jak widać, w chwili przeprowadzenia zmiany wy
dajności azotowania, za tamą TI-940 istniało podciśnienie 12 mm H20 przy zawartości tlenu 
20%. Bezpośrednio po tej zmianie stężenie tlenu zaczęło maleć, a różnica ciśnień na tamie 
rosnąć . Po dwóch godzinach różnica ciśnień w tamie wynosiła O mm H20, a stężenie tlenu 
zmalało do około 19 %. Z kolei stężenie tlenu zmniejszało się sukcesywnie osiągając po I O-ciu 
godzinach 3,5% i po 16-tu godzinach 2 %, a to pomimo utrzymującej się w tym czasie tenden
cji zwyżkowej ciśnienia barometrycznego. Po dwóch zaś godzinach różnica ciśnień w tamie 
TI-940 stała się dodatnia. 

Zgodnie ze wzorem 2.7 w warunkach otamowanej przestrzeni zrobów pokładów 501 i 510 
dla zniwelowania średniego godzinnego przyrostu ciśnienia t.p' = 29 Pa należałoby doprawa-
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dzić 134 m3/h azotu. W rzeczywistości dodatkowy strumień azotu wynosił około 200 m%, 
stąd też reakcja źródła wewnętrznego była bardzo szybka. 

6.3. KWK "Wesoła" 

W ścianie 44 pokładu 51 O wschód_KWK "Wesoła" (rys. 6.4) po osiągnięciu linii jej za
trzymania stwierdzono wzrost zagrożenia pożarowego w zrobach zawałowych tej ściany. 

zrot>, śc. 44 

r-.,........~C<:'a~~.<:<:Y-4''""'..::<:"~.4<r~..G< 
ctto.:ł f'l l rr!"w.xłr. 

Rys. 6.4. Schemat przestrzenny rej onu śc ian 43 i 44 pokładu 51 O wsch. KWK "Wesoła" 
Fig. 6.4. Three dimensional scheme o f the wali s 43 and 44 area o f bed 51 O East 

KWK "Wesoła" 

W związku z tym w ramach prac profilaktycznych otamowano środowisko ściany 44 ta
mami TI-41 i TI-42, przy czym przestrzeń zrobowa miała kontakt z otamowanymi (tamą TI-
44) zrobami ściany 43 i chodnikiem odmetanowania l wsch. (tama TI-424) w pokładzie 418 
(rys. 6.4). W ramach prac profilaktycznych wykonano także komory wyrównawcze przed ta
mami TI-4 1 i TI-42. Korzystając z tych komór dążono do wyrównania potencjałów aerodyna
micznych wokół przestrzeni otamowanej, przy czym us iłowano także wyeliminować wpływ 

zmian c iśnienia barometrycznego na "oddychanie" zrobów. Jednakże w czasie długotrwałej 
zwyżki ciśnienia barometrycznego (która nastąp iła po około dwutygodniowym niżu barome
trycznym) w tamach izolacyjnych stwierdzono istnienie znacznych podciśnień gazów, których 
nie udało s ię zniwelować działan iem komór wyrównawczych. Wzrost ciśnienia barometrycz-
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1ego spowodował wznowienie procesu samozagrzewania się węgla w zrobach. W związku 
~ tym w pracy [13] oceniono wpływ zmian ciśnienia barometrycznego na oddychanie przed
n iotowych zrobów oraz podano sposób i możl iwości jego wyeliminowania. 

Wspomniana zwyżka ciśnienia barometrycznego trwała około 1: = 96 h, kiedy to nastąpił 
Nzrost ciśnienia z około 983,3 hPa do około 1015,3 hPa. Przyrost ciśnienia wynosił zatem t.p 
= 32 hPa a średni przyrost ciśnienia w czasie (2.4) l.p' = 33,3 Pa/h. 

Objętość wyeksploatowanej i otamowanej przestrzeni zrobowej ścian 43 i 44 w pokładzie 

i lO wsch. wraz z objętością otamowanych wyrobisk wynosił około V=l350000 m3
, a masa 

~azu w przestrzeni otamowanej około m0 =1755000 kg. 
Uwzględniając ciśnienie p0 = 98330 Pa uzyskuje się graniczny strumień masy powietrza 

ngr wnikającego w rozpatrywanych warunkach do przestrzeni otamowanej (2.7) mgr = 594 . 
cg/h, co daje graniczny strumień objętości V gr= 457m3/h= 7,6 m3/min. 

Wychodząc z tego strumienia objętości oszacowano, że pod wpływem ww. zwyżki ciśnie
lia barometrycznego, ilość powietrza jaka dopłynęła do rozpatrywanej przestrzeni zrobowej 
Nynosiła: 

V gr= 457 * 96 = 43900 m3 

Do przedmiotowych zrobów ścian 43 i 44 w pokładzie 51 O wsch. podawano średnio 6,5 
n3/min azotu. Ilość gazu zrobowego odbieranego wraz z odmetanowaniem przewyższała o ok. 
l m3/min wydzielanie metanu ze złoża. 

Biorąc pod uwagę te wielkości otrzymujemy strumień powietrza V pow.jaki mógł wnikać 
lo zrobów ścian 43 i 44 na skutek ww. zwyżki ciśnienia barometrycznego: . . . . 

V paw =V gr"- (VN
2

- VcH
4

) = 7,6- (6,5 -1,0) = 2,1 m3/min >O 

Otrzymana wielkość >O wskazuje na możliwość dalszego wnikania powietrza do otamowa
lych zrobów pokładu 5 I O w rozpatrywanym rejonie partii D na skutek długotrwałych znacz
łych zwyżek ciśnienia barometrycznego, a to pomimo stosowania "azotowania". Potwierdziły 
o bezpośrednie pomiary różnicy ciśnień w tamach izolacyjnych oraz dodatkowe przeliczenia 
13]. 

Przeciwdziałanie ww. niepożądanym skutkom długotrwałych znacznych zwyżek ciśn ienia 

1arometrycznego środkami wentylacyjnymi (odpowiednie kształtowanie pola potencjału aero
lynamicznego w czynnych wyrobiskach w sąsiedztwie otamowanej przestrzeni zrobowej) było 
1iewystarczające . Dlatego też w istniejących uwarunkowaniach rejonu śc iany 44 dla przeciw
lziałania tym skutkom, tj. dla uniknięcia ewentualnego wnikania powietrza do środowiska 

,tamowanej ściany 44 w pokładzie 51 O wsch. podczas takich zwyżek ciśnienia harometrycz
lego wskazano jako celowe okresowe zwiększenie intensywności "azotowania" i zaniechanie 

1dmetanowania zrobów tego pokładu, tak aby bilansjak wyżej był ujemny - V paw< O. 
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7. Kontrola prawidłowości doboru wydajności urządzeń do wyeliminowania wpływu 
zmian ciśnienia atmosferycznego na zagrożenia aerologiczne 

Ze względów ekonomicznych celowe może być stosowanie jak najmniejszych wydajności 
wewnętrznego źródła gazów (azotu, dwutlenku węgla, metanu) lub wody. Wówczas, jak rów
nież z uwagi na zwalczania zagrożeń aerologicznych poza otamowaną przestrzenią należy 
dążyć do tego, by w tamach izolacyjnych występowały możliwie małe nadciśnienia gazów 
zrobowych. Przy wyrównanych potencjałach aerodynamicznych wokół przestrzeni otamowa
nej, nadciśnienia te można kontrolować na dowolnej tamie izolacyjnej i w zależności od uzy
skanych wyników regulować wydajność wspomnianego źródła wewnętrznego. W przypadku 
zaś braku wyrównania potencjałów aerodynamicznych lub też tylko częściowego ich wyrów
nania, z powyższych względów kontrolę nadciśnienia należy prowadzić w tamie, w której 
występuje najmniejsza różnica ciśnień (dodatnia lub ujemna) . 

Nadmienić także należy, że celowe jest by zmiany (regulacja) wydajności źródła we
wnętrznego wyprzedziły zmiany ciśnienia barometrycznego. Wtedy dobór wydajności tego 
źródła może nastąpić na podstawie prognoz warunków atmosferycznych podawanych przez 
stacje meteorologiczne. 

8. Zakończenie 

Omówiono sposób eliminowania zagrożeń aerologicznych wywoływanych w kopalniach 
głębinowych zmianami ciśnienia barometrycznego, bazujący na regulacji wewnętrznego źródła 
gazu (azotu, dwutlenku węgla, metanu) lub wody. Wykazano, że nawet dla dużych przestrzeni 
otamowanych przy występowaniu istotnie dużych zwyżek ciśnienia barometrycznego można 
uniknąć dopływu powietrza do tych przestrzeni otamowanych stosując w tym celu urządzenia 
inertyzacji zrobów o wydajnościach stosowanych w polskim górnictwie węglowym. W okre
ślonych warunkach cel ten można także osiągnąć przez regulację wydajności odmetanowania 
przestrzeni otamowanych. Zwrócono uwagę na zależność zawartości tlenu w mieszaninach 
gazów zrobowych w zależności od zawartości w nich metanu i podano wzór na oszacowanie 
stężenia tlenu w takich mieszaninach. Wskazano także na możliwości kontrol i racjonalnego 
zakresu regulacji wydajności źródła wewnętrznego. Podano też przykłady zastosowania propo
nowanego sposobu eliminowania zagrożeń aerologicznych wywołanych zmianami ciśnienia 

atmosferycznego. Zastosowanie tego sposobu umożliwia także w czasie zniżek ciśnienia at
mosferycznego minimalizację zagrożeń aerologicznych (przy braku wyrównania potencjału 
aerodynamicznego) lub ich całkowite wyeliminowanie. Proponowany sposób w określonych 
warunkach może zastąpić wyrównanie potencjałów aerodynamicznych wokół przestrzeni ota
mowanych, choć takie wyrównanie ułatwia racjonalne stosowanie przedmiotowego. 
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Aerologie hazard vs. changes of atmospheric pressure 

Abstrract 

Aerologie hazard in abyssal mines connected with changes of atmospheric pressure was 
cl iscibed. Efficient way of preventing hazards like mentioned above based on relevant regula
tion of effciency (interna! source of gase or water existed independently or artificially made) 
was shown. Rational range and possibility of effective using of this solution was defined. What 
i s more, couple solutions o f practical applications were posed. 

Recenzent: dr hab. inż. Marian Branny 
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Koncepcja prognozowania wstrząsów górniczych przy wykorzystaniu sieci 
neuronowych 

Słowa kluczowe 

prognoza - wstrząs górniczy- górotwór- sieć neuronowa - uczenie sieci 

Streszczenie 

W pracy przedstawiono koncepcję wykorzystania sieci neuronowej do prognozy wstrząsów 
górniczych. Prognoza ta dot'ycry wyodrębnionego rejonu górniczego w kopalni. Sieć daje 
odpowiedź na pytanie, czy w aktualnym czasie sytuacja w rozpatrywanym rejonie jest bez
pieczna tj. nie wystąpi wstrząs, lub też w najbliższym czasie wystąpi wstrząs o określonej 
energii. Sieć pokazuje tą energię. Dla prognozy należy najpierw stworzyć bazę pomiarową 
górotworu pod względem jego podatności na wstrząsy. Ta baza składa się z wartości liczbo
wych pomiarów czynników wpływających na powstawanie wstrząsów. Wykorzystując tę bazę 
uczymy sieć neuronową zapamiętania zależności pomiędzy tymi czynnikami (parametrami 
górotworu) a wystąpieniem wstrząsu o określonej energii. W pracy zawarto też wskazówki co 
do struktury, uczenia i testowania sieci neuronowej. 

l. Wprowadzenie 

Zagadnienie prognozowania występowania wstrząsów górniczych i tąpnięć jest bardzo 
ważne z uwagi na bezpieczeństwo pracy górników będących pod ziemią. Jak do tej pory nie 
ma dobrych metod przewidywania wystąpienia wstrząsów czy tąpnięć. Wynika to stąd, że nie 
da się dokładnie opisać wszystkich zależności występujących w górotworze przy pomocy wzo
rów matematycznych. Górotwór nie jest jednorodny i nie są dostępne wszystkie jego punkty 
w celu dokonanie pomiarów parametrów jego charakteryzujących. Z tego względu teoretyczne 
wzory matematyczne opisujące pewne zjawiska zachodzące w górotworze są tylko fragmenta
rycznymi zależnościami, nie ujmującymi całości górotworu. Także mogą one być nieadekwat
ne do konkretnego rejonu górniczego, który różni się od teoretycznego (hipotetycznego). To 
powoduje, że różne istniejące metody prognozowania i oceny sejsmiczności są przybliżonymi. 
Nie zmienia to jednak faktu, że są one bardzo cenne, ponieważ wszelkie sposoby wystąpienia 
wstrząsów są potrzebne. Chodzi tu bowiem o uniknięcie wypadku lub śmierci górników. 

A. Goszcz w pracy [9] mówi: jeżeli założy się, że prognoza ma ściśle określić miejsce 
i czas wystąpienia zagrożenia sejsmicznego, wówczas przy obecnym stanie wiedzy należy od 
razu stwierdzić, że prognoza taka nie jest możliwą. Jeżeli jednak zmodyfikuje się aktualne 
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obowiązujące zasady prognozowania zagrożenia, wówczas uzyska się lepsze rezultaty niż 
poprzednio. 

Z. Fajkiewicz [8] odnośnie prognozy stwierdza: nie otrzyma się zatem jednoznacznej od
powiedzi gdyż wyrazy wolne równań opisujących przebieg zjawiska fizycznego, prowadzą
cego do dynamicznego zniszczenia skał górotworu, znane są z pomiarów dyskretnych, wyko
nanych z określonym błędem. Powoduje to często występowanie bardzo silnych oscylacji roz
wiązania, przy nawet niewielkich błędach mierzonych wielkości i wartości parametrów. 

Autorzy artykułu [4] stwierdzają, że zagadnienia związane z predykcją wstrząsów górni
czych mają zbyt skomplikowany charakter, by można je w pełni opisywać stosując elemen
tarny zakres analizy matematycznej. 

Prognoza zagrożenia sejsmicznego charakteryzuje się następującymi cechami wynikają
cymi z ogólnych uwarunkowań, a mianowicie [l], [7]: 
- ponieważ nie ma wiarygodnych deterministycznych modeli procesu pękania skał, bazuje na 

modelach probabilistycznych i stąd jest to prognoza typu probabilistycznego, 
- dla uzyskania tej samej wiarygodności wnioskowania może być stosowana bądź większa 

baza danych i mniejsza liczba założeń dotyczących procesu bądź odwrotnie, mniejsza baza 
danych, ale kompensowana dobrą znajomością procesu, 
prognozować można tylko te zdarzenia, które są realizacją procesu, a więc w szczególności 
prawdopodobieństwo wystąpienia wstrząsu o wartości energii sejsmicznej większej od za
danej wielkości (tzw. hazard sejsmiczny). 

Aktualnie metody oceny skłonności do tąpań można podzielić na [7]: 
l) metody oceny skłonności do tąpań węgla, 
2) metody oceny skłonności do tąpań skał płonnych. 
Do pierwszej grupy możemy zaliczyć takie wskaźniki oceny i metody jak [7]: 
- energetyczny wskaźnik skłonności węgla do tąpań W ET, 

- reologiczne kryterium tąpań, 
- wskaźnik reologiczny wskaźnik skłonności węgla do tąpań WRT' 

- moduł spadku M jako miara tąpliwości, 
- inne metody energetyczne, 
- metoda W. Szuścika, 
- wytrzymałościowa metoda oceny skłonności węgla do tąpań. 

Inny podział tych metod, to: bazujące na strukturalno-geologicznych i petrograficznych 
własnościach węgla i skał, energetyczne, deformacyjne, reologiczne, geofizyczne [7]. 
Do drugiej grupy zalicza się [7]: 
- wskaźnik potencjalny energii sprężystej skały PES, 
- liczba górotworu L jako miara skłonności do tąpań środowiska skalnego. 

Przyczyny występo~ania tąpnięć mogą być naturalne, techniczne i organizacyjne [7]. Duże 
pierwotne ciśnienie górotworu jest najistotniejszą przyczyną naturalną. Ciśnienie to jest jedno
znacznie określone głębokością prowadzenia robót i gęstością skał. W sąsiedztwie niektórych 
uskoków mogą występować bardzo duże ciśnienia poziome, a pobliżu innych uskoków góro
twór może być odprężony [7]. 
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t Wybrane kryteria skłonności do wstrząsów górotworu 

W ramach wyżej wymienionych metod oceny skłonności do tąpań występują różne wzory 
natematyczne ujmujące różne aspekty prognozy. Przytoczymy tu jedynie niektóre wybrane 
;pośród wielu w celu pokazania różnorodności i ogromu zagadnienia. 

l. Reologiczne kryterium skłonności węgla do tąpań [7], [lO] 

~dzie: 
L- długość strefy narastania naprężeń w caliźnie przed frontem ściany [m], 
R- wytrzymałość węgla najednoosiowe ściskanie [MPa], 
V- prędkość przemieszczania sił frontu ściany [m/h], 
yH - pionowa składowa pierwotnego stanu naprc;:żenia [kPa], 
K- współczynnik koncentracji naprężeń, 
E, - moduł sprężystości węgla, 
Rd- dynamiczna wytrzymałość węgla [Mpa], 
M- grubość wybieranego pokładu [m]. 

' Krzywa pełzania [7] 

;dzie: 
x i ~ - parametry pełzania, 
y i a - wielkości właściwe dla danych skal. 

Wskaźnik reologiczny skłonności węgla do tąpań WRT [7] 

. Sprawność tąpnięcia [5] 

dzie: 
<!>k - energia kinetyczna rozpadu próbki, 
<Po - krytyczna praca odkształcenia próbki. 
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5. Wskaźnik potencjalnej tąpliwości (7] 

gdzie: 
Esp- odkształcenie sprężyste, Ec- odkształcenie całkowite. 

6. Energia odkształcenia sprężystego [12] 

gdzie: 
V- objętość skały, 

<Psp - energia odkształcenia sprężystego, 
cr- składowa pionowa naprężenia, 
Es- moduł sprężystości. 

7. Maksymalny poziom skumulowanej energii w skale [12] 

2 
q, - Re V 

max- 2E 
s 

8. Wskaźnik potencjalnej energii sprężystej skały PEs [12] 

2 
p _1000Rc 
ES- 2Es 

2 
500Rc 

gdzie: 
PES- wskaźnik potencjalnej energii sprężystości [kJ], 
Re- wytrzymałość najednoosiowe ściskanie [Mpa], 
E - moduł sprężystości (M pa]. 

Es 

9. Wskaźnik eksploatacyjnego zagrożenia wstrząsami We [14] 
a) dla wstrząsów powstających nad calizną 

gdzie: 

* Pzz -wartość składowej pionowej pseudopierwotnego stanu naprężenia na poziomie 

warstwy wstrząsogennej, 
Rg - wytrzymałość warstwy wstrząsogem1ej na zginanie, 
Fs- grubość warstwy wstrząsogennej, 
Es- moduł sprężystości warstwy wstrząsogennej, 
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Ez- moduł odkształcalności zrobów, 
E;, h;- odpowiednio moduły odkształcenia i miąższości warstw skalnych zalegających 

między rozpatrywanym pokładem a warstwą wstrząsogenną, 
hw- wysokość ściany lub grubość wybieranej warstwy; 

b) dla wstrząsów powstających nad zrobami 

dzie: 
F,, E,- oznaczenia takie same jak dla wzoru (9), 
Lp - krok pękania, wyznaczany na podstawie odpowiedniej zależności, 

ogólnie Lp = f(E,, F,, Ezz, E;, hw, h;, We), 
* Pz =f(Lp,Pzz), 

Ys - gęstość warstwy wstrząsogennej. 

). Energia sejsmiczna [2] 

łzie: 

E - energia sejsmiczna, 
kc- zespół współczynników charakteryzujących strukturę i stan górotworu, które są 

kształtowane przez prowadzoną działalność profilaktyczną, 
R1 - wytrzymałość warstwy wstrząsogennej, 
hP- średnia grubość podzielności warstwy wstrząsogennej, 
Hd - odległość spągu warstwy wstrząsogennej od pułapu analizowanej ściany. 

. . Siła ciężkości w metodzie grawimetrycznej [8] 

lzie: 
Y o- wartość normalna siły ciężkości, 
Y a- wartość normalna siły ciężkości na równiku powierzchni odniesienia, 
f3, 13 1 -współczynniki, 

<p - szerokość geograficzna . 

. Wskaźnik zagrożenia tąpnięciem [2] 
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gdzie: 
hp-obliczona średnia grubość płyty skalnej w danej warstwie odprężonej [m], 
L- rozpiętość nośna warstwy [m], 
Hct - odległość płaszczyzny spągu danej warstwy odprężonej od stropu rozpatrywanego 

wyrobiska [m]. 

Przy analitycznej ocenie stanu zagrożenia tąpaniami muszą być brane pod uwagę : charakte
rystyka eksploatacji górniczej uwzględniająca dokonaną eksploatację w otoczeniu badanej 
parceli wraz z oceną intensywności jej oddziaływania, parametry projektowanej lub prowadzo
nej eksploatacji, tektonika analizowanego rejonu, parametry fizykomechaniczne skał (moduł 
sprężystości postaciowej, współczynnik Poissona, kohezja, kąt tarcia wewnętrznego, parametry 
relaksacji i inne). Dodatkowo, ustalenia wymagają dane odnośnie: czasowego i przestrzennego 
zakresu obliczeń, parametrów stosowanego kryterium wytężeniowego (najczęściej Coulomba
Mohra) [7]. 

Sejsmologiczne kryteria jakościowe ujmują wiele ogólnych zależności, z których najważ
niejszymi są następujące [7]: 
- każda zmiana parametrów opisujących poziom sejsmiczności jest przejawem lokalnego 

stanu naprężeń w danym rejonie i świadczyć może zarówno o wzroście, jak i o spadku za
grożenia tąpaniami, 

- jeśli zmiana sejsmiczności polega na wzroście liczby wstrząsów w stałej jednostce czasu, 
postępu lub cyklu technologicznego, to przy równoczesnym zwiększeniu energii sejsmicz
nej zjawisk jest to przejaw wzrostu zagrożenia, a przy równoczesnym zmniejszeniu energii 
sejsmicznej wstrząsów jest to przejaw spadku zagrożenia. 
Podstawę ilościowych kryteriów sejsmologicznych stanowią trzy parametry, które charak

teryzują właściwości górotworu, istotne z uwagi na zagrożenia tąpaniami, a mianowicie: 
- poziom naturalnej sejsmiczności górotworu, 
- wrażliwość górotworu na zewnętrzne pobudzenie, będąca miarą stanu jego wytężenia lub 

niestabilności, 

- reakcja obserwowanych wyrobisk na działanie sił sejsmicznych związanych z określonymi, 
pod względem intensywności (energii) wstrząsami górotworu. 
Metoda grawimetryczna bazuje na prawie powszechnego ciążenia, według którego na 

każdy punkt materialny umieszczony we wnętrzu Ziemi i w jej otoczeniu działa siła ciężkości. 
Istniejące niejednorodności górotworu generują anomalne pole grawitacyjne. Wartość niuto
nowskiego przyciągania w danym punkcie jednostkowej masy jest funkcją gęstości, rozmiarów 
i kształtu ciała przyciągającego oraz jego odległości od tego punktu. 

W metodach geoelektrycznych przyjmuje się, że pole elektryczne w ośrodku skalnym 
przewodzącym prąd elektryczny podlega określonym prawom fizycznym, z których najważ
niejszymi są [7]: 
- równanie ciągłości, znane jako różniczkowe prawo Kirchoffa, zgodnie z którym ilość prądu 

wpływającego do dowolnego wycinka objętości ośrodka równa się ilości prądu wypływającego, 
- prawo przepływu prądu, zwane różniczkowym prawem Ohma, 
- równanie Laplace'a, pozwalające na analityczne określanie rozkładu potencjału stałego pola 

elektrycznego w dowolnym punkcie rozpatrywanego ośrodka. 
H. Marcak w swojej pracy [11], omawiając prognozę zagrożenia sejsmicznego, rozważa 

wartości współczynnika Hursta oraz ruch Browna o przyrostach gaussowskich. 
J. Dubiński [6] wprowadza funkcję logarytmiczną do opisu prekursorów sejsmologicznych. 
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3. Zakładanie bazy danych dotyczącej górotworu 

Rozważania powyższe zawarte w rozdziałach l i 2 miały pokazać, jak obszerne jest zagad
nienie prognozowania wstrząsów, jakie różnorodne podejścia stosują różni autorzy, jakie różne 
aspekty zagadnienia są rozpatrywane. Wzory matematyczne, które wyżej przedstawiłem, to 
tylko mały fragment opisu formalnego zachodzących zależności w górotworze. Takich wzorów 
jest co najmniej kilkadziesiąt razy więcej . 

W koncepcji zaproponowanej poniżej, dotyczącej prognozy z wykorzystaniem sieci 
neuronowej, zrezygnujemy z tych wszystkich zależnośc i i wzorów zawartych w rozdziale l i 2. 
To sieć neuronowa ma wykryć zależności zachodzące w górotworze. Te zależności będą doty
czyły danego konkretnego rejonu górniczego. Natomiast w innych rejonach te zależności mogą 
być trochę inne. Te zależności nie będą wyrażone w postaci ogólnego jednego wzoru matema
tycznego (bo sieć neuronowa tego nie czyni), ale w postaci liczbowej. 

Sieć będziemy uczyli, na podstawie danych wejściowych, zależności pomiędzy tymi da
nymi (parametrami górotworu, czynnikami wpływającymi na powstanie wstrząsu), a sejsmicz
nością (wystąpieniem wstrząsu o określonej energii). 

Jako podstawę do uczenia sieci neuronowej będziemy rozumieli wszystkie czynniki 
wpływające na powstanie wstrząsu górniczego. Wszystkie czynniki, to może za dużo powie
j ziane, bo wszystkich możemy nie znać, ale takie, które możemy pomierzyć (podać wartość 
liczbową) i podejrzewamy, że mogą się przyczynić do powstania wstrząsu np. naprężenie, 

grubość, odległość , ciśnienie , oporność, niektóre parametry występujące we wzorach (2.1) -
:2.14) i inne. 

Do parametrów wejściowych możemy przyjąć też taką wielkość, która na pierwszy rzut oka 
1ie ma związku ze wstrząsami, ale chcemy sprawdzić, czy ten związek istnieje. Np. w meto
jzie grawimetrycznej (8] bierze się pod uwagę szerokość geograficzną. Jeżeli chcielibyśmy się 

Jrzekonać, czy odległość Księżyca od Ziemi ma wpływ na powstanie wstrząsu o określonej 
~nergii, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby tę odległość wstawić do danych wejściowych do 
Jczenia sieci neuronowej. Wiadomo, że ta odległość zmienia się i ma wpływ na poziom wody 
w morzach i oceanach, a czy ma wpływ na górotwór, tego nie wiemy. W każdym razie sieć 
noże to wykryć. 

Formalnie podchodząc do zagadnienia przyjmujemy, że mamy n czynników c 1, ••• , c0 , które 
nogą przyczyniać się do powstania wstrząsu. Prognoza będzie dotyczyła określonego rejonu 
<opalni. W tym rejonie w chwili t1 dokonujemy pomiarów (liczbowych) tych czynników. Czas 
n ierzymy od zera, tj. od momentu zaistnienia silnego wstrząsu górniczego. Innymi słowy, po 
~zasie t1 od momentu wystąpienia silnego wstrząsu dokonujemy pomiarów czynników Cr, . . . , 

~ 11 • Otrzymujemy wartości liczbowe a1I> ••• , a1n- W chwili t2 dokonujemy nowych pomiarów. 
) trzymujemy ciąg pomiarowy a2 I> ••. , a2n- Dokonujemy dalszych pomiarów w chwilach t3, t4 

td. Niech w chwili tm+I powstanie silny wstrząs o energii E. Wtedy uważamy, że mamy ma
;ierz pomiarową danych wejściowych dotyczącą tego jednego wstrząsu 

t l r.,, a12 
a,, 1 t2 a21 a22 a2n 

(3.1) A = . 

t m a mi am2 amn 
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Następnie ciągom pomiarowym w chwilach t; (wierszom macierzy A) przypisujemy hipote
tyczne wartości energii E; na podstawie wzoru 

t. 
Ei =-1- ·E dla (i=l, ... ,m) (3.2) 

tm+l 
Przyjmujemy więc, że energia bezpośrednio po poprzednim wstrząsie, od wartości O 

narastała liniowo do chwili tm+t , w której nastąpiło wyzwolenie energii o wartości E (wstrząs 
o energii E). Ilustruje to rysunek 3.1. 

E 

Energia 

Rys. 3. I. Określanie hipotetycznych energii 
Fig. 3.1. Qualifying ofhypothetical energy 

Czas t 

tm+l 

Dodatkowo wszystkim ciągom pomiarowym w chwilach t; przypisuje my też wartość ener
gii E. Chodzi o to, aby sieć neuronowa zapamiętała, że takie ciągi pomiarowe doprowadziły do 
takiej, a nie innej energii E. Liczby E; oraz E będą stanowiły dane wyjściowe przy uczeniu 
sieci. Tak więc pełny zestaw danych dotyczących jednego wstrząsu przedstawia tablica 3.1. 
Stanowi to pewną historię tworzenia się wstrząsu. 

Tablica 3. I. Dane dotyczące jednego wstrząsu 
T bl 3 I D l . f a e atare atmg o one tremors 

Czas 
Dane Dane 

wejściowe wyjściowe 

t l a11 a12 ... aln Et E 
t z a21 a22 .. . azn E2E 

. . . .. . . . . . 
t m aml am2 ... amn EmE 

W celu uczenia sieci neuronowej, takich zestawów danych o wstrząsach powinniśmy mieć 
co najmniej ki lkadziesiąt. Tak więc bezpośrednio po powstałym wstrząsie w chwili tm+l doko
nujemy nowych pomiarów parametrów górotworu (czynników c1, ... , C11) licząc czas od zera. 
Te pomiary w kolejnych chwilach czasowych rejestrujemy tak, jak pokazuje to macierz okre
ślona wzorem (3 .l). Jeżeli kolejny wstrząs o innej energii Enawe nastąpił w chwili tk+~> to obli-
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:zamy energie hipotetyczne Ei> które doprowadziły do tego wstrząsu analogicznie, jak we wzo
ze (3.2) 

t o 

E i = -
1
- · Enowe dla (i= l, .. . , k) (3 .3) 

tk+l 

Pełny zestaw danych dotyczących dwóch zestawów danych zapisujemy w tablicy podobnej 
:lo tablicy 3.1 , ale uzupełnionej o dane dotyczące drugiego wstrząsu. Pokazuje to tablica 3.2. 

Tablica 3.2. Dane dotyczące dwóch wstrząsów 
T b! 3 2 D I . f a e ata re atmg o two tremors 

Nr wstrząsu 
Dane Dane 

wejściowe wyjściowe 

a11 a12 .. . a1n E 1E 
l a21 a22 ... a2n E2E 

o o o o o 
o o o o o 

aml am2 .. . amn EmE 
a11 a12 ... a1n E l Enowe 

2 a21 a22 ... a2n Ez Enowe 
o o o o o 

W podobny sposób zbieramy dane o tworzeniu się (powstawaniu) kolejnych wstrząsów, 
fablicę 3.2 rozszerzamy więc w dół dopisując do niej wartości pomiarów dotyczących kilku
jziesięciu nowych wstrząsów. Taki utworzony zestaw liczb będzie stanowić bazę danych dla 
uczenia sieci neuronowej. 

~. Uczenie i testowanie sieci neuronowej 

Ponieważ wartości liczbowe w tablicy 3.2 mogą być bardzo różne (bardzo duże i bardzo 
małe), to wskazane jest przeskalowanie tych wartości do przedziału [0, l]. Wtedy sieć lepiej 
s ię uczy. Skalowanie dokonujemy dla każdej kolumny tablicy 3.2 osobno. Wtedy otrzymujemy 
nową tablicę danych z samymi ułamkami. 

Od tej chwili jako zestaw pomiarowy będziemy rozumieli jeden wiersz przeskalowanej ta
blicy. W sposób losowy wybieramy zestawy pomiarowe (wiersze przeskalowanej tablicy) do 
zbioru uczącego sieć neuronową. Powinien on liczyć około 60+ 70% wszystkich zestawów 
pomiarowych. Z pozostałych wierszy tablicy tworzymy zbiór testujący sieć neuronową. Do
brze nauczona (wytrenowana) na zbiorze uczącym sieć neuronowa powinna też dać dobre 
wyniki (dane wyjściowe) dla zbioru testującego. Do zbudowania sieci neuronowej, nauczania 
i testowania można wykorzystać gotowe procedury w Matlabie [ 13]. Można do tego wykorzy
stać procedurę "trainbp". W celu utworzenia funkcji aproksymacyjnej wykorzystuje się algo
rytm wstecznej propagacji (backpropagation). Sieć jest nieliniowa. Odpowiednią strukturę sieci 
nie można dokładnie z góry przewidzieć i należy ją w drodze eksperymentu. Na początku 
przyjmujemy, że wystarczy nam sieć o jednej warstwie wejściowej, jednej ukrytej ijednej 
wyjściowej. Liczbę neuronów w pierwszej warstwie przyjmujemy n (tyle co czynników ch ... , 
cn). Liczbę neuronów w warstwie ukrytej będziemy zmieniać, natomiast warstwa wyjściowa 
będzie zawierać dwa neurony (dla sygnałów Ei oraz E) . Wszystkie neurony mają po jednym 
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wyjściu. W warstwie wyjściowej neurony będą miały tyle wejść, ile będzie neuronów w war
stwie ukrytej. Natomiast każdy neuron warstwy ukrytej będzie miał n wejść. 

Propozycja uczenia i testowania sieci jest następująca. Najpierw należy przeprowadzić 
uczenie i testowanie sieci przy jednym neuronie w warstwie ukrytej. Następnie należy prze
prowadzić uczenie i testowanie sieci przy dwóch neuronach w warstwie ukrytej. Potem przy 
trzech, czterech itd. powiedzmy do dwudziestu. Za każdym razem należy zapisywać wartość 
błędu aproksymacji (błąd średniokwadratowy) SSEl po wytrenowaniu (nauczaniu) sieci (dla 
danych uczących) oraz wartość błędu średniokwadratowego SSE2 po przetestowaniu sieci (dla 
danych testowych). Pokazuje to tablica 4.1. Przy uczeniu sieci należy wykonać dużą liczbę 
iteracji - około l O tysięcy. Pornocnym przy tym jest obserwacja błędu SSE l. Jeżeli się on usta
bilizuje na pewnym poziomie, to liczba iteracji jest wystarczająca. 

Tablica 4.1. Błąd średniokwadratowy przy treningu i testowaniu sieci 
hl d k Ta e 4.1 . Sum-Square Networ Error for training and testing 

Neurony l 2 3 4 ... 19 20 
SSEl 
SSE2 

Jako sieć najlepiej nauczoną przyjmiemy tą, dla której suma błędów SSEl i SSE2 będzie 
najmniej sza. Jeżeli uznamy, że ta suma jest jeszcze za duża, to możemy powtórzyć ekspery
ment uczenia sieci przy dwóch warstwach ukrytych, także zmieniając liczbę neuronów w tych 
warstwach. 

S. Prognozowanie wystąpienia wstrząsu 

Po wyborze najlepszej struktury sieci oraz po jej trenowaniu i testowaniu należy przejść do 
prognozy wystąpienia wstrząsu. Na wejście sieci neuronowej należy wprowadzić aktualne 
wartości czynników ch ... , Cn. W macierzy (3.1) były one oznaczone symbolami a1h ... , a1n· 
W odpowiedzi sieć poda nam dwie liczby E1 i E. Liczba E1 podaje nam wartość hipotetycznej 
energii, która może spowodować wstrząs o energii E. Jeżeli te dwie liczby różnią się zbytnio 
od siebie, to przewidujemy, że wstrząs nie nastąpi. Jeżeli natomiast liczba E1 jest bliska E, to 
sytuacja jest niebezpieczna i przewidujemy w najbliższym czasie wystąpienie wstrząsu o ener
giiE. 

W pierwszym przypadku, gdy liczby E 1 i E zbytnio różniły się od siebie, należy ponownie 
po pewnym czasie skontrolować stan górotworu. Na wejście sieci neuronowej wprowadzamy 
ponownie nowe aktualne wartości czynników ch ... , Cn tj. a2h ... , a2n. Sieć podaje nam nowe 
dwie liczby E2 i Enowe· Porównujemy te liczby ze sobą. Prognoza jest taka jak poprzednio: 
jeżeli są one bliskie, to sytuacja jest niebezpieczna i przewidujemy w najbliższym czasie wy
stąpienie wstrząsu o energii Enowe; jeżeli są one odległe od siebie, to przewidujemy, że wstrząs 
nie nastąpi. 

Otrzymane ciągi pomiarowe (dla prognozy) a1h •. . , a1n; a21 , . .. , a2n; ... można wykorzystać 
dla ponownego uczenia sieci traktując je jako nowe dodatkowe informacje o zachowaniu się 
górotworu. 

W przypadku sytuacji bezpiecznej należy ponownie po pewnym czasie skontrolować stan 
górotworu. Postępujemy tak dalej, aż do wystąpienia sytuacji zagrożeniowej. Wtedy należy 
podjąć odpowiednie decyzje mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa górników. 
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6. Podsumowanie 

W pracy przedstawiono koncepcję prognozowania wstrząsów górniczych przy wykorzy
staniu sieci neuronowych. Ta koncepcja nie była jeszcze sprawdzana i weryfikowana na 
konkretnych danych wziętych z kopalni. Prognoza dotyczy wyodrębnionego rejonu górni
czego, z którego wzięte są dane pomiarowe. Ważną rzeczą, nie ustaloną jeszcze, jest sprecy
zowanie, które czynniki ch ... , Cn mają być brane pod uwagę przy uczeniu sieci neuronowej. 

W pracy nie mówiono w jakich odstępach czasu mają być brane pomiary. Nie jest to 
istotne, mogą być brane w dowolnych chwilach czasu. Ważne jednak jest, by między jednym 
wstrząsem a następnym było co najmniej kilka lub kilkanaście pomiarów wszystkich czynni
ków ch .. . , cn. Prognoza ocenia aktualny czas, czy sytuacja w danej chwili jest bezpieczna czy 
nie oraz podanie wartość energii przewidywanego wstrząsu. 

Jeżeli opracowana metoda okaże się skuteczna, to takie prognozy można by prowadzić na 
bieżąco. Czas obliczeń na komputerze jest bardzo krótki, a koszty minimalne. Podniosłoby to 
w znaczny sposób poziom bezpieczeństwa pracy górników. 
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Prognosis idea of tremors at utilization of neural networks 

Abstract 

Utilization of neural netwerk for tremors prognosis has been presented in the paper. This 
prognosis refers to separated of mining region. Network gives answer on the question whether 
in current time situation in examined region is safe ie. there will be no tremor, or otherwise 
tremor of determined energy will appear in the near time. In the latter case netwerk calculates 
the energy of tremor. For prognosis the data base is required. This base contains measurement 
values of tremors susceptibility. The paper gives advices in regard to structures, teaching and 
testing o f neural netv10rk. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Andrzej Zorychta 
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Maszyny i urządzenia górnicze produkcji DFM ZANAM-LE;GMET 
Spółka z o.o. stosowane w eksploatacji złóż miedzi w kopalniach 
KGHM "Polska Miedż" S.A. 

Słowa kluczowe 

maszyny i urządzenia górnicze -mech nizac a prac bvzpieczeńs, rvo .. ro wój 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono n zesne rozw1ąza a techn1 :zne w zakresie ma-
szyn i urządzeń do wiercenia, kotw.en a, ura· iam i odstaw/ '·' bkw korzystywane 
w niemetanowych kopa a h rud 1 suroVv ·ów eralnych. Schar kt ryzowano ich 
parametry użytkowe oraz kr runk1 re oju kon truk ~J' wynikające z oczekiwań kl ien
tów 1 wymagań bezpieczeń t Ja 

m vrone rozwiązania mają chamkter praktyczny i wynikają z wieloletnich do
ś 11adcz n DFM Zana -Legmet \ pr d kc 1 maszyn i urządzeń dla górnictwa. 

1. Wst p 

W kopalmach Za · bta MiedzJawego podstawowym systemem eksploatacj i jest 
system Komorowo-fi larolfty jednoetapowy z ugięciem stropu (oraz jego odmiany i mo
dyfikaCJe). System ten zaprojektowano i zrealizowano zakładając pełną mechanizację 
robot górniczych w zakrcs1e urabiania i transportu urobku. 

Podstawowe wyposażen ie techniczne głównego ciągu technologicznego wydoby
Cia znajduje s1ę w ofercie DFM Zanam-Legmet. Maszyny i urządzenia wyprodukowa
ne przez naszą firmę zapewniają w pełni zmechanizowane prowadzenie robót wiertni
czych, kotwiących, transportu urobku (ładowarkami i wozami odstawczymi), przeła
dunku z rozdrabnianiem na transport taśmowy. Dodatkowa gama maszyn realizuje 
ró mież mechanizację robót pomocniczych takich jak obrywka stropu (SWB), odwad
manie (SWO) oraz obsługę techniczną eksploatowanego parku maszynowego (SWT, 
SWPS). W dalszej części zaprezentowano wybrane podstawowe modele maszyn 
i urządzeń dla górnictwa produkowanych przez DFM Zanam-Legmet na potrzeby ko
palń rud i surowców mineralnych i możliwe adaptacje do innych zastosowań. 
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2. Ładowarki kołowe-przegubowe 

Ładowarki kołowo-przegubowe są zaprojektowane i przeznaczone do prac przy 
załadunku i transporcie urobku w podziemiach kopalń. Główne części składowe łado
warek to: ciągnik wraz z jednostką napędową oraz układ roboczy. Ramy nośne po
wyższych jednostek są ze sobą połączone za pomocą łożyska wieńcowego, zapew
niającego dwa stopnie swobody lub za pomocą ułożyskowanego przegubu współpra
cującego z ruchomą kołyską mostu. Układ roboczy to: wysięgnik, łyżka wraz z ukła
dem połączonych cięgien. Łyżka standardowo wyposażana jest w trójkątny lemiesz. 
Specyficzne warunki pracy (tzw . .. niski wysyp") wymagają stosowania dodatkowego 
mechanizmu opróżniania łyżki w postaci obrotowo wysuwanej tylnej ściany. Stanowi
sko operatora (kabina) wykonywana jest w wersji otwartej lub zamkniętej z wbudowa
nym klimatyzatorem lub systemem ogrzewania w zależności od zewnętrznych warun
ków kl imatycznych. Konstrukcje ochronne kabin spełniają wymagania obowiązujących 
norm i przepisów. W tablicy 2.1 pokazano wybrane parametry techniczne. 

Rys. 2.1. Ładowarka kołowa-p rzegubowa typu LKP-1601 
Fig. 2.1 . Wheelloader (LKP-1601) 
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Tablica 2.1. Parametry techniczne podstawowych typów ładowarek 
Table 2 1 Basic types of wheelloaders- technical data .. 

LKP- LKP- LKP- LKP- LKP- LKP-
0301 0400 0800 0900 0901 1601 

Pojemność łyżki [m"] 1 6 20 3,5 40 4,6 8,5 
Udźwig nomin.łyżki [kN] 32 40 80 90 96 160 
Masa eksploatacyjna [kg] 10800 11900 20500 24000 25000 42300 
Wysokość [mm]: 2100 2450 2650 - 2330 2570 
wersja niska [mm] 1750 1750 1750 1400 1750 -
Prędkość jazdy [km/hl 19,0 12,0 15,0 15,8 17,0 15,0 
Zewnętrzny promień skrętu [mm] 4690 6040 9700 6800 6600 7500 
Zdolność pracy na pochyleniach ["]: 
podłużne 8 13 15 15 15 15 
poprzeczne 5 8 8 8 8 8 

3. Samojezdne wozy wiercące 

Samojezdne wozy wiercące o symbolu S'N'N (wersja standard - wysokość 2400 
mm), SWWN (wersja niska- wysokość 2200 mm) oraz SWWM (wersja ultra niska
wysokość 1400 mm), przeznaczone są do wiercenia otworów strzałowych w wyrobi
skach górniczych kopalń. Główne części składowe tych maszyn to: ciągnik wraz z jed
nostką napędową oraz człon roboczy. Człon roboczy składa się z wysięgnika pro
stowodowego, ramy wiertniczej i hydraulicznej, wiertarki udarowej umożliwiającej od
wiercanie otworów strzałowych o odpowiedniej średnicy i długości. Konstrukcja wozu 
oraz zastosowany osprzęt: zwijacz przewodu elektrycznego, zwijacz węża wodnego 
u możliwia jednoosobową obsługę. Układ napędowy zasilany jest z silnika spalinowego 
wysokoprężnego i służy do przemieszczania maszyny oraz wykonywania podstawo
wych ruchów wysięgnikiem. Do pracy zasadniczej używany jest silnik elektryczny 
o mocy 45 lub 55 kW zasilany napięciem 500 V z kopalnianej sieci energetycznej. 
Konstrukcja ochronna stanowiska operatora spełnia wymagania norm i przepisów 
górniczych (wytrzymuje energię 60 kJ). Zamknięta kabina operatora wyposażona jest 
w urządzenie klimatyzacyjne wyraźnie polepszające warunki pracy operatora. Podsta
wowe typy wiertnic oraz ich parametry techniczne zamieszczono w tablicy 3.1. 
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Rys. 3.1. Samojezdny Wóz Wiercący (SWW) 
Fig. 3.1. Drill ing rig (SWW) 

Tablica 3.1. Parametry techniczne podstawowych typów wiertnic 
a e . . asie types o n 1n ngs- tec nica T bl 3 1 B . t f d ·w . h . l d a ta 

SWW-1 /1H 
SWW- SWWN-
1/1 HK 1/1 H 

Masa eksploatacyjna [kg] 17500 17000 14300 
Prędkość jazdy [km/h] 12 12 13 
Wysokość [mm]: 2400 2450 -
wersja niska [mm] 2200 - 1750 
Zewnętrzny promień skrętu [mm] 6350 6000 6200 
Pole wiercenia [m~] 41 50 50 
Zdolność pracy na pochyleniach ["]: 
podłużne 12 12 15 
poprzeczne 5 5 8 

4. Samojezdne wozy kotwiące 

SWWN-
1/1 HMW 

14000 
10 
-

1400 
6200 
50 

15 
8 

Samojezdne wozy kotwiące o symbolu SWK (wersja standardowa - wysokość 

2450 mm) , SWKN (wersja niska - wysokość 2200 mm) oraz SSWKM (wersja ultra 
niska - wysokość 1400 mm) przeznaczone są do zabudowy kotwi w wyrobiskach 
górniczych kopalń. Główne części składowe wozów kotwiących to: ciągnik wraz z jed
nostką napędową oraz człon roboczy. Człon roboczy składa się z wysięgnika, wie
życzki wiercąco-kotwiącej oraz hydraulicznej wiertarki obrotowej lub udarowej . Wie
życzka przystosowana jest do zabudowy kotwi ekspansywnych i wklejanych oraz wy
posażona jest w magazynek o pojemności 8 kotwi. Na ciągniku zabudowany jest siln ik 
spalinowy wysokoprężny, silnik elektryczny, zwijacz przewodu elektrycznego, zwijacz 
węża wodnego. Obsługa wozu jest jednoosobowa. Tak jak w wozach wiercących 
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silnik spalinowy służy do napędu układu jazdy, a zasadnicza praca odbywa się przy 
pomocy silnika elektrycznego. Konstrukcja ochronna stanowiska operatora spełnia 
wymagania obowiązujących norm i przepisów górniczych. Zamknięta kabina operato
ra, tak jak w przypadku maszyn wiercących może być konstrukcją otwartą, zamkniętą 
z klimatyzatorem lub dodatkowym ogrzewaniem. Podstawowe parametry techniczne 
pokazano w tablicy 4.1 . 

Rys. 4.1. Samojezdny Wóz Kotwiący (SWK) 
Fig . 4.1. Bolting rig 

Tablica 4.1. Parametry techniczne podstawowych typów kotwiarek 
a e . . as1c ypes o o 1nq ngs - ec mea T bl 4 1 B . t f b lt' . t h . l d a ta 

SWK-1/1A 
SWK- SWKN-
1/1AK 1/1A 

Masa eksploatacyjna [kg] 16000 17000 14300 
Prędkość jazdy [km/h] 12 12 13 
Wysokość [mm]: 2400 2450 -
Wersja niska fmm] 2200 - 1750 
Zewnętrzny promień skrętu [mm] 5400 6000 6200 
Pole wiercenia fm~l 41 50 50 
Zdolność pracy na pochyleniach [0

] 

podłużne 12 12 15 
poprzeczne 5 5 8 

5. Wozy odstawcze szufladowe 

SWKM-
1/1 H MK 

14000 
10 
-

1400 
6200 
50 

15 
8 

Wozy odstawcze z szufladowym systemem rozładunku, zostały zaprojektowane do 
pracy przy odstawie urobku w podziemnych kopalniach rud i surowców mineralnych. 
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Wóz składa się z ciągnika oraz skrzyni ładunkowej, połączonych ze sobą przegu
bem o dwóch stopniach swobody. Szufladowy system rozładunku gwarantuje dokład 
ne samooczyszczanie skrzyni ładunkowej , a przez n iezmienną wysokość maszyn 
w czas ie rozładunku el iminuje się konieczność zwiększania wysokości chodników 
w punktach przeładunkowych. Wóz współpracuje bezpośrednio ładowarkami (załadu 
nek) i punktami przesypowymi przenośników (samoczynny rozładunek). Konstrukcja 
ochronna stanowiska operatora spełn ia rygorystyczne wymagania norm i przepisów. 
Podstawowe parametry techniczne zamieszczono w tablicy 5.1. 

d-1~::~%®. 

Rys. 5.1. Wóz odstawczy CB4 
Fig. 5.1. Haulage truck (CB4) 

r ' 
' 

Tablica 5.1. Parametry techniczne podstawowych typów wozów odstawczych 
T bl 5 1 B . t f h l t k t h . l d t a e .. as1c ypes o au a Je ru s - ec n1ca a a 

CB4P-24 CB4PLCD CB4PLC CB4PCK 
Pojemność skrzyni ład . [m;;sl 13 11 '1 11 '1 11 '1 
Ładowność [t] 24 20 20 20 
Prędkość jazdy [km/h] 
-po drodze poziomej 14 17 14,5 17 
-po pochyl. 1 O% z obciąż. 5 7 6 8 
Zdolność do pokonywania 15% 15% 15% 15% 
wzniesień z pełnym obciąż. 
Masa [t] 19,3 19,0 19,3 19,3 
Wysokość [mm] 2350 2350 2350 2350 
Wersje niskie [mm] 2100 2100 

1950 
1890 

Wew. promień skrętu [mm] 1705 1705 1705 1705 
Zew. promień skrętu [mm] 6040 6040 6040 6040 
Kąt skrętu [0

] ± 60 ± 60 ± 60 ± 60 
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6. Wozy odstawcze wywrotkowe 

Wozy odstawcze-wywrotkowe typu WKPL zostały zbudowane na potrzeby KGHM 
"Polska Miedź" S.A. Oddział Zakłady Górnicze "Rudna". Wpisały s i ę w przyjętą w roku 
1998 koncepcję odstawy urobku zakładającą zastosowanie ciężkich maszyn górn i
czych w tym wywrotkowych wozów odstawczych o dużych ładownościach rzędu 30-50 
Mg. 

Tablica 6.1. Parametry techniczne wozów odstawczych-wywrotkowych typu WKPL 
Table 6 1 Haulage dump trucks- WKPL type- technical data .. 

WKPL28 WKPL3540 
Pojemność skrzyni ład . [m"'] 11/15,5 22,5 
t.adowność [t] 28 40,5 
Prędkość jazdy [km/h] 20 20 
Zdolność do pokonywania wzniesień z pełnym obciąż . 15% 15% 
Masa [t] 23,5 31,5 
Wysokość [mm] 2000/2300 2840 
VVew. promień skrętu [m ml 1900 3500 
Zew. promień skrętu [mm] 6250 7500 
Kąt skrętu [o] ±60 ±45 

6.1. Wóz odstawczy WKPL3540 

Wóz ten powstał w ramach projektu celowego nr 10 T 12 018 2000 C/5181 pod 
nazwą "Samowyładowczy wóz odstawczy o zwiększonej ładowności z napędem hy
::l rostatycznym". Wóz ten jest środkiem transportowym o ładowności 40 Mg, tzn. 2 
razy większej od dotychczas eksploatowanych polskich wozów. Zastosowano w nim 
prototypowy napęd hydrostatyczny na wszystkie koła, między innymi, ze specjalnym 
hydrau licznym układem hamulcowym. Wyeliminowanie klasycznych mechanicznych 
mostów napędowych umożliwiło dodatkowo obniżenie skrzyni ładunkowej wozu, co 
1est istotną zaletą w górnictwie podziemnym. W zastosowanym specjalnym układzie 
napędowym , w odróżnieniu od powszechnie znanych rozwiązań, silnik spalinowy pra
:;uje ze stałymi parametrami, co powoduje jego n iską energochłonność i ekologiczny 
::harakter pracy. 
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...... .......... __ j_____ -~ =-) 

Rys. 6.1 . Vlfóz odstawczy- wywrotkowy typu WKPL3540 
Fig. 6.1. Haulage dump trucks - WKPL 3540 

6.2. Wóz odstawczy WKPL28 

Wóz typu WKPL28 jest środkiem transportowym o ładowności 28 Mg i wykonywa
ny jest w dwóch wersjach wysokości tj. 2000 [mm] i 2300 [mm]. Przeznaczony jest do 
transportu urobku w kopalniach rud. Specjalne rozwiązania konstrukcyjne spełniają 
wymagania warunków kopalnianych. Dostosowana do wyrobisk mała wysokość oraz 
duża zwrotność wozu, pozwala na przejazd szerokimi na 5.0 m. chodnikami krzyżują
cymi się pod kątem 90°. Wóz odstawczy WKPL28 składa się z dwóch zasadniczych 
członów: napędowego /ciągnika/ oraz transportowego /naczepy-skrzyni ładunkowej/ 
połączonych ze sobą przegubem o dwóch osiach obrotu-pionowej i poziomej. Między 
członami wbudowane są dwa cylindry hydrauliczne, które są sterowane przy pomocy 
kierownicy poprzez obrotowy rozdzielacz hydrauliczny i wzmacniacz Danfossa. Umoż
liwia to skręt wozu o 60°, w obie strony. Układ wydechowy wyposażony jest w katali
zator oraz rozpraszacz spalin. Klimatyzowana kabina operatora stanowi jednocześnie 
osłonę zabezpieczającą przed ew. spadającymi odłamkami skalnymi. W kabinie znaj
duje się monitor sprzężony z zamontowaną w tyle maszyny kamerą. Dzięki temu ope
rator kontroluje prawidłowość i precyzję wyładunku rudy na kratę, a także operację 
cofania. Konstrukcja skrzyni ładunkowej pozwala na dogodny załadunek i wyładunek 
urobku. 

Duża manewrowość i wytrzymałość maszyny zapewnia wysoką skuteczność wy
konywanych prac, do których należy: 

- transport urobku w podziemiach kopalń rud i surowców mineralnych, 
- wyładunek urobku ze skrzyni ładunkowej. 
Wóz może być użytkowany w podziemnych wyrobiskach kopalń rud i surowców mine
ralnych nie zagrożonych wybuchem metanu. WKLP28 przystosowany jest do poru
szania się w wyrobiskach zabezpieczonych obudowami kotwiowymi o wymiarach min . 
5000 x 2000 lub 2500 mm (zależnie od wersji). Wyładunek wozu możliwy jest w wyro-
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Jiskach o wysokości min. 5000 mm ze względu na konieczność uniesienia skrzyni 
adunkowej wywrotki. 

WKPL28 

A=3400 

Rys. 6.2. Wóz odstawczy typu WKPL28 
Fig. 6.2 . Haulage dump trucks - WKPL 28 

' Urządzenia do rozbijania brył i samojezdne wozy do kruszenia skał 

Stacjonarne Urządzenie do Rozbijania Brył (URB) przeznaczone jest do rozbijania 
>onad wymiarowych brył w nadawach kruszarek i przenośników taśmowych w kopal
liach głębinowych i odkrywkowych. Samojezdna wersja tego urządzenia w postaci 
'Vozu do Kruszenia Skał (SWKS) służy do rozbijania ponad wymiarowych brył w ko
>alniach odkrywkowych. Samojezdne Wozy do Kruszenia Skał mogą być również 
:tasowane do prac wyburzen iowych. 

Tablica 7.1. Parametry techniczne wozu do kruszenia skał 
Table 7 1 Self-propelled rock crushing truck- technical data . . 

SWKS-1 
Masa całkowita [kQ] 17 100 
Kąt skrętu maszyny ± 42° 
Promień skrętu max. [mm] 5 800 
Promień skrętu min. [mm] 3 200 
Prędkość jazdy [km/h] 0-38 
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Rys. 7.1. Samojezdny Wóz do Kruszenia Skał typu SWKS-1 
Fig. 7.1. SeJf- propelled rock crushing truck 

Rys. 7.2. Stacjonarne Urządzen ia do Rozbijania Brył 
typu URB wersja standardowa i niska URB/NP 

Fig. 7.2 . The equipment for oversize lump crushing- high & law version 

Tablica 7.2. Parametry techniczne stacjonarnego urządzenia do rozbijania brył 
T bl 7 2 Th . f . l h. a e . . e eqUipment or overs1ze ump crus mg 

URB URB/NP 
Masa wysięgnika (bez młota) [kg] 4 611 4 300 
Zasięg wysięQnika max. [mm] 5 000 6 000 
Kąt obrotu wysięgnika w poziomie ± 60° + 39° 
Moc silnika napędowego pompy [kW] 30 30 
Pojemność zbiornika oleju [mJl 0,5 0,5 
Wydatek pompy zębatej podwójnej [l/min] 2 X 71 2 X 71 
Masa agregatu bez oleju [kQ] 850 850 
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8. Przenośniki taśmowe 

Przenośnik i taśmowe są przeznaczone do odstawy urobku z punktu przesypowego 
w rejon szybu w kopalniach rud metali. Mogą być również stosowane w innych gałę
ziach przemysłu, wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zastosowania przenośnika 
o gabarytach i parametrach odpowiadających pon iższym parametrom zamieszczonym 
w tablicy 8.1 . 

Do podstawowych zalet przenośników tego typu należy zal iczyć: 

- możliwość wydłużania trasy przenośnika typu L2000 poprzez dobudowywanie 
nowego, powtarzalnego modułu bez konieczności wymiany taśmy na nową, o wyż
szej wytrzymałości , 

- zastosowanie taśmowego napędu pośredniego w pozostałych typach przenośni
ków, umożliwiającego wydłużanie istniejącego przenośn ika bez kon ieczności 

zmiany wytrzymałości taśmy, 

- zastosowanie nowoczesnych układów łagodnego rozruchu i napinania taśmy. 

Tabl ica 8.1. Parametry techniczne przenośników 
. a .e ... .... onveyors - tec mea. ~a ta T bl 8 i r. h . l rł 

Typ przenOśnika 
LEGMET LEGMET LEGMET LEGMET 

1000 10001160 12001160 2000 
Szerokość taśmy [mm] 1000 1000 1200 1000 

2 X 110 1 X 160 2 X 160 1+8 X 55 
2 x75 2 X 160 3 X 160 

moc stacji napędowej [kW] 3 x75 3 X 160 4 X 160 
2 x 55 
2 X 90 

2,0 2,0 2,0 2,5 
Prędkość taśmy [m/s] 2,5 2,5 

3,1 5 3,15 

Wydajność [Uh] dla y=1, 7 Umł 
11 00 1100 1640 1200 

1400 2100 
Kz = 0,8 1760 2580 
Max. dł. przenośn i ka [m] 1500 2000 2000 2400 
Pochylenie przen. (min/max) -20 l+ 15 -1 0 l +15 -20 l +15 -5/ +6 

1. Tendencje rozwojowe w zakresie konstrukcji maszyn i urządzeń 

Prace projektowe dla dalszego rozwoju przedstawionych maszyn i urządzeń kon-
:entrują się na następujących zagadn ieniach: 

zmniejszenie energochłonności maszyn u rabiających i transportujących dla polep
szenia bilansu cieplnego oddziałów wydobywczych; dla udostępniania coraz niżej 
położonych złóż rudy oraz zmniejszenia jednostkowych kosztów stałych i zmien
nych eksploatacji maszyn (energii, kosztów i czasu serwisu) tu przykładem są 
nowe rozwiązania i zastosowanie napędów hydrostatycznych oraz prace prowa-
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dzone nad napędami hybrydowymi oraz elektrycznymi jako docelowymi z uwagi na 
znacznie l epszą sprawność cieplną, 

- wprowadzen ie nowych rozwiązań w przenośnikach taśmowych w zakresie ich 
sterowania i kontroli pracy, rozszerzenie typoszeregu zestawów napędowych, do
skonalenie układów łagodnego rozruchu, 

- zwiększenie bezpieczeństwa pracy operatorów poprzez powszechne stosowanie 
kabin i osłon operatora spełn iających wymagania RSPS wg PN-92/G-59001, po
lepszenia widoczności maszyn, zwiększanie roli automatyki w sterowaniu maszyn, 
monitoring stanów pracy i stanów serwisowych, 

- poprawy warunków pracy operatorów poprzez powszechne zastosowanie 
klimatyzacji i polepszenie warunków ergonom icznych na stanowiskach sterowni
czych i obsługowych (kabiny klimatyzowane), 

- automatyzację cyklów pracy poszczególnych maszyn dla zwiększenia wydajności 
i bezp ieczeństwa pracy i przystosowania do przyszłych nowo projektowanych od
działów kopalni. 

Minning machines and equipments produced by the DFM Zanam
Legmet Ltd. used to operate in cooper's Jedge at mines of the 
KGHM "Polska Miedź" S.A. 

Abstra et 

At this paper, there are shown technical solutions of machines and equipments for 
drilling, bolting, minning and haulage of the outpout used in ore mines. 
There are described their usable parameters and the directions of development fol
lowed from increasing demands. 

Described solutions have a practical character and their are followed from many 
years of experience in production of the DFM Zanam-Legmet Ltd. 
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Oznaczanie zdolności do wykonania pracy saletrolizawierających proch 
nitroglicerynowy metodą pomiaru intensywności fali podmuchowej 

Słowa kluczowe 

górnicze materiały J1.ybuchowe- nadciśnienie- impuls fali podmuchowej 

Streszczenie 

Badano zdolność do wykonania pracy saletroli oraz ich mieszanin z prochem nitroglicery
nowym. Zastosowano metodę pomiaru intensywności fali podmuchowej w powietrzu. Ozna
czano maksymalne nadciśnienie oraz impuls fal i podmuchowej. W przypadku materiałów 
wybuchowych o dużej niejednorodności zaletą tej metody jest względnie duża masa próbki 
użytej w eksperymencie, co umożliwia pełn iejsze przereagowanie składników materiału wybu
chowego i wpływa na powtarzalność wyników. 

l. Wprowadzenie 

Zdolność do wykonania pracy materiału wybuchowego ma podstawowe znaczenie dla za
planowania właściwej realizacji różnego rodzaju prac, np. w górnictwie czy wysokoenerge
tycznej obróbce metalu. Określa się ją doświadczalnie , najczęściej w sposób porównawczy, 
przy czym jako materiały wzorcowe stosuje się klasyczne materiały wybuchowe kruszące takie 
j ak kwas pikrynowy, trotyl i heksogen [3, 5, 6]. 

Do najczęściej stosowanych, tradycyjnych metod oznaczania zdolności do wykonania 
pracy należą próba Trauzla oraz wahadło balistyczne. Oznaczenie zdolnośc i do wykonania 
pracy w bloku ołowianym (próba Trauzla) polega na umieszczeniu próbki materiału wybu
chowego w otworze wykonanym w bloku ołowianym i zdetonowaniu jej za pomocą spłonki. 

Materiał charakteryzuj e objętość wydęcia w bloku po detonacji. Metoda oznaczania zdolności 
do wykonania pracy metodą wahadła balistycznego polega na załadowaniu specjalnego pocis
ku badanym materiałem wybuchowym. Praca wykonana przez materiał rozkłada się na odrzut 
wahadła i wyrzucenie pocisku. Pracę oblicza s ię po określeniu kąta wychylenia wahadła. 

Jednak w przypadku materiałów wybuchowych nieidealnych lub też kompozycji składają
cych się z materiału wybuchowego nieidealnego takiego jak saletro! oraz materiału idealnego 
wyniki oznaczeń metodami tradycyjnymi nie są zadowalające. Ze względu na dużą niejedno
rodność takiego materiału problemem jest niewielka masa próbki. Dlatego do oznaczania zdol
n ości do wykonania pracy takich mieszanin zaproponowano metodę pomiaru intensywności 
fali podmuchowej w powietrzu [ l , 2, 4] . Fala podmuchowa jest definiowana jako zaburzenia 

475 



Lipińska K., Lipiński M., Maranda A., Witkowski W. : Oznaczanie zdolności do wykonania ... 

ciśnienia w otaczającej atmosferze, wskutek gwałtownego wydzielenia się energii. Charakte
rystycznymi parametrami fali podmuchowej są maksymalne nadciśnienie na czole fali oraz 
dodatni impuls fali, które zostały w niniejszej pracy wyznaczone dla mieszanin saletroli z pro
chem nitroglicerynowym. 

2. Część eksperymentalna 

2.1. Metodyka pomiarów 

Oznaczano zdolność do wykonania pracy wybranych górniczych materiałów wybuchowych 
- saletroli oraz ich mieszanin z prochem nitroglicerynowym. Mieszaninami napełniano rury 
tekturowe o średnicy zewnętrznej równej 50 mm i średnicy wewnętrznej 45 mm. Masa każde
go ładunku wynosiła 350 g. Ładunki zawieszano na wysokości 1,5 m nad gruntem. Badane 
materiały wybuchowe były inicjowane pobudzaczami heksogenowo-glinowymi. Dwa czujniki 
ciśnieniowe PCB podłączone do oscyloskopu umieszczone były w odległościach 2 m oraz 3 m 
od środka ładunku (rys.2.1 ). Przykładowe sygnały nadciśnienia uzyskiwane na oscyloskopie 
przedstawione są na rys. 2.2 i 2.3. 

Rys. 2.1. Stanowisko pomiarowe 
Fig. 2.1. Measuring position 
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sygnał dla 2 m 

2 

sygnał dla 2m 

2 

sygnał dla 3 m 

3 4 5 6 

czas [ms] 

Rys. 2.2. Sygnał dla Hydro z 40% prochu 
Fig. 2.2. Signal for Hydro with 40% of powder 

sygnał dla 3 m 

3 4 5 6 

czas [ms] 

Rys. 2.3. Sygnał dla Cheko z 20% prochu 
Fig. 2.3. Signal for Cheko with 20% ofpowder 
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2.2. Charakterystyka badanych materiałów wybuchowych 

Jako podstawowe materiały wybuchowe zastosowano saletrole: Hanal Hydro i Hanal 
Cheko. Różniły się one prędkościam i detonacj i. Prędkość detonacji saletrolu Hydro w rurze 
stalowej 36/42 mm o długości 21 O mm wynosiła 311 O m/s przy gęstości 0,82 g/cm3

, a Cheko 
2000 m/s przy gęstości 0,97 g/cm3

. Do podstawowych materiałów wybuchowych dodawano 
proch nitroglicerynowy (rys. 2.4) w postaci płatków o wymiarach 2x2 mm i grubości 0,25 mm, 
zawierający 40% nitrogliceryny. Prędkość detonacji takiego prochu w rurze stalowej v;ynosiła 
4290 m/s przy gęstości 0,74 m/s . Proch dodawano w ilościach 20%, 40% i 60%. Gęstość bada
nych ładunków wynosiła w przypadku saletro lu Hydro z 20% prochu - 0,81 g/cm3

, 40% prochu 
- 0,81 g/cm3

, 60% prochu- 0,82 g/cm3
, a w przypadku saletrolu Cheko z 20% prochu- 0,92 

g/cm3
, 40% i 60% prochu - 0,9 g/cm3

. 

2.3. Wyniki pomiarów 

Rys. 2.4. Proch nitroglicerynowy 
Fig. 2.4. Doublc base propellant 

Badania wykonano dla siedmiu mieszanin. Nie wykonano oznaczenia dla saletrolu Cheko 
ze względu na to, że w warunkach prowadzenia eksperymentu materiał ten nie detonuje. Wy
niki oznaczeń maksymalnego nadciśnienia fali podmuchowej przedstawione są w tablicy 2.1 
i na rys. 2.5 i 2.6. 
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Tablica 2.1. Wartości nadciśnienia dla saletroli 
Table 2.1. Overpressure values for ANFO 
Skład materiału Nadciśnienie Nadciśnienie 

Nr próbki wybuchowego dla 2m [kPa] dla 3m [kPa] 

Hydro 41,80 22,73 

2 Hydro/Proch 80/20 72,48 36,77 

3 Hydro/Proch 60/40 95,28 47,15 

4 Hydro/Proch 40/60 113,19 48,93 

5 ChekoiProch 80/20 39,90 21,35 

6 ChekoiProch 60/40 58,63 30,54 

7 ChekoiProch 40/60 113,19 49,22 

Wykonano również porównawcze próby dla trotylu. Ładunki trotylu miały także masę 
ówną 350 g. Średnie najwyższe wartości nadciśnienia uzyskane dla trotylu granulowanego 
vynosiły l 09,12 kPa w odległości 2m oraz 54,26 kPa >v odległości 3 m. 
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Rys. 2.5. Wartości nadciśnienia w odl egłości 2m 
Fig. 2.5. Overpressures for 2m 
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Rys. 2.6. Wartości nadciśnienia w odległości 3 m 
Fig. 2.6. Overpressures for 3 m 
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Obliczono również impulsy fali podmuchowej dla badanych mieszanin jako całki z nadciś
nienia po czasie w dodatniej fazie impulsu. Do obliczeń wykorzystano dane pomiarowe z odle
głości 2 i 3 m od ładunku. Uzyskane wartości zebrano w tablicy 2.2 oraz na rys. 2.7 i 2.8. 

Impulsy obliczone dla trotylu wynosiły 53,53 Pa·s w przypadku odległości 2m i 34,03 Pas 
w przypadku 3 m. 

Tablica 2.2. Wartości impulsów dla saletrcli 
Table 2.2. ImJ2ulse values for ANFO 

Nr próbki Skład materiału wybuchowego Impuls dla 2m [Pa·s] Impuls dla 3 m [Pa s] 

l Hydro 20,70 12,46 

2 Hydro/Proch 80/20 33,57 21,60 

3 Hydro/Proch 60/40 45,01 27,73 

4 Hydro/Proch 40/60 50,46 30,77 

5 ChekoiProch 80/20 18,04 11,93 

6 ChekoiProch 60/40 27,05 18,04 

7 ChekoiProch 40/60 48,23 29,70 
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Rys. 2.7. Impulsy \V odległości 2m 
Fig. 2.7. Impulses for 2m 
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Rys. 2.8. Impulsy w odległości 3m 
Fig. 2.8. Impuises for 3m 
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Zaobserwowano wzrost maksymalnych wartości nadciśnienia fali podmuchowej, zarówno 
mierzonego w odległości 2 m jak i 3 m, wraz ze wzrostem zawartości prochu w mieszaninach. 
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W przypadku kompozycji 4 i 7 o najwyższej zawartości prochu wartości nadciśnień są iden
tyczne. 

Im wyższa jest zawartość prochu nitroglicerynowego w kompozycji tym większa jest również 
wartość impulsu fali podmuchowej. Największy przyrost wartości impulsu fali zaobserwowano 
w przypadku saletrału Cheko mającego niższą prędkość detonacji. Różnice w wartościach 
impulsu i nadciśnienia dla obu saletro li zanikają w przypadku 60% zawartości prochu. 

Praktyczny brak różnicy w parametrach fali podmuchowej pomiędzy mieszaninami zawie
rającymi różne saletrole i 60% prochu nitroglicerynowego świadczy o tym,że przy dużej za
wartości prochu dominującą reakcją jest jego egzoenergetyczna dekompozycja. Natomiast 
w zakresie niższych zawartości prochu (20-40%), reakcją decydującą o parametrach fali pod
muchowej jest wybuchowa reakcja saletrolu. Wynika z tego, że badane mieszaniny wybu
chowe należy traktować jako nieidealne - nie występuje przypuszczalnie współreagowanie 
pomiędzy produktami dekompozycji podstawowych składników, saletrału i prochu. 
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Determination of Working Capacity of ANFO containing Double Base 
Propeliant by Blast Wave Metbod 

Abstract 

Warking capacity of ANFO and ANFO containing demilitarised double base propeliant 
was determined by blast wave method. We evaluated overpressure and impulse values. In the 
case of non-homogeneous explosives the main advantage of the metbod is relatively big mass 
of the sample. That enables more complete reactions among components and influences re
peatability o f measurements. 

Recenzent: dr inż. Ryszard Morawa 
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Kierunki poprawy w zakresie przewietrzania, zwalczania zagrożeń 
pożarowych, gazowych, pyłowych oraz klimatycznych w polskich 
kopalniach węgla kamiennego 

Słowa kluczowe 

przewietrzanie -zwalczanie zagrożeń wentylacyjnych -polskie kopalnie węgla kamiennego 

Streszczenie 

W referacie wskazano na rolę właściwego projektowania ekspioatacji. Wymieniono czyn
l iki decydujące o doborze przewietrzania ścian. Przedstawiono perspektywy stosowania gazów 
1nertnych w aspekcie pożarowym i metanowym. Wskazano kierunki zwalczania zagrożeń py
:owo-metanowych ze szczególnym uwzględnieniem zraszań na kombajnach. Omówiono kie
·unki poprawy warunków klimatycznych w ścianach i rejonach wentylacyjnych poprzez wyko
·zystanie urządzeń chłodniczych. 

l. Wprowadzenie 

Prowadzone od wielu lat procesy restrukturyzacyjne w kopalniach węgla kamiennego 
~ mierzają między innymi do obniżki kosztów produkcji poprzez zwiększenie koncentracji 
Jrodukcji. Do zmian realizowanychw kopalniach, obejmujących również uproszczenie struk
:ury kopalń, dobrać należy optymalne sposoby przewietrzania oraz metody poprawy zagrożeń 
Jożarowych, gazowych, pyłowych i klimatycznych. W niniejszym referacie omówione zostaną 
1astępujące zagadnienia: 
- kierunki poprawy przewietrzania kopalń w warunkach koincydencji zagrożeń naturalnych, 
- perspektywy stosowania gazów inertnych w aspekcie pożarowym i metanowym, 
- kierunki zwalczania zagrożeń pyłowo-metanowych ze szczególnym uwzględnieniem zra-

szań na kombajnach, 
- kierunki poprawy warunków klimatycznych poprzez zastosowanie urządzeń chłodniczych. 

t Kierunki poprawy przewietrzania kopalń w warunkach koincydencji zagrożeń 
naturalnych 

Właściwe projektowanie eksploatacji w warunkach koincydencji zagrożeń naturalnych 
Josiada podstawowe znaczenie dla efektywnego i bezpiecznego prowadzenia robót górniczych. 
:>owyższa tematyka przedstawiona została w pracy [7] i obejmowała następujące zagadnienia: 
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czynniki decydujące o kolejności wybierania pokładów węgla, 
- czynniki decydujące o porządku i kierunku wybierania w pokładach węgla oraz doborze 

wysokości i długości ścian, 
- czynniki decydujące o doborze przewietrzania ścian w warunkach zagrożenia metanowego, 

pożarowego, pyłowego i klimatycznego. 
Poprzez koincydencję (współzależność, współwystępowanie) zagrożeń naturalnych rozu

mie się zagrożenia, które występująjednocześnie i wzajemnie oddziaływując na siebie, wpły
wają na intensywność swojego występowania. Czasami w przypadku jednoczesnego występo
wania dwóch lub więcej zagrożeń naturalnych używa się pojęcia zagrożeń skojarzonych. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że podstawowymi kryteriami doboru systemu przewie
trzania ścian w warunkach różnego zagrożenia metanowego i pożarowego nie są zagrożenia 
lecz [12]: 
- względy ruchowe (planowane wydobycie ze ściany, kierunek odstawy urobku, transport 

materiałów, zasilanie energią elektryczną, doprowadzanie mediów), 
- sposób rozcięcia złoża, 
- stan zaawansowania robót przygotowawczych. 

W tablicy 2.1 przedstawiono następujące czynniki związane z zagrożeniami wentylacyj
nymi uwzględnione w doborze sposobu przewietrzania ścian: 
- zagrożenie pożarem endogenicznym, 
- zagrożenie metanowe, 
- zagrożenie pyłowe, 

zagrożenie klimatyczne, 
W tablicy 2.1 uwzględniono sposoby doprowadzania i odprowadzania powietrza ze ścian 

wzdłuż calizny bądź zrobów, zgodność kierunku prądu powietrza z kierunkiem odstawy oraz 
usytuowanie odstawy urobku w świeżym bądź zużytym prądzie powietrza wpływające ko
rzystnie bądź niekorzystnie na wyżej wymienione zagrożenia. 

Na rys. 2.1 przedstawiono wybrane sposoby przewietrzania ścian podłużnych ( 4 przypadki) 
i poprzecznych (2 przypadki) uwzględniające zagrożenie metanowe, pożarowe, pyłowe i kli
matyczne. Każdy z przedstawionych sposobów przewietrzania "U", "Z", "Y", "H" może być 
stosowany w dwóch ("U", "Z") lub więcej wariantach ("Y", "H"). Dla każdego sposobu prze
wietrzania określić trzeba wg tablicy 2.1 czy wpływa dodatnio (+) czy ujemnie (-) na wystę
pujące zagrożenia: metanowe, pożarowe, pyłowe i klimatyczne. 

Generalnie doprowadzanie i odprowadzanie powietrza ze ściany wzdłuż calizny węglowej 
jest korzystne z punktu widzenia zagrożenia pożarowego, a niekorzystne z punktu widzenia 
zagrożenia metanowego. W przypadku pozostawiania węgla w strefie zawałowej dla zwalcza
nia zagrożenia pożarowego przy odprowadzaniu zużytego powietrza za front ściany bardzo 
istotne jest szczelne izolowanie zrobów zawałowych za pomocą pasa izolacyjnego, najlepiej ze 
środków mineralnych oraz wypełnianie przestrzeni zawałowej mieszaniną pyłów dymnico
wych i wody bądź gazem inertnym. 

Na rys. 2.1 nie określono jak sposób przewietrzania wpływa na zagrożenie pyłowe czy 
klimatyczne, czego należy dokonać indywidualnie wg tablicy 2.1 dla każdego przypadku 
uwzględniając zgodność lub niezgodność z kierunkiem odstawy dla zagrożenia pyłowego 
i sposób doprowadzania świeżego powietrza z wyższego bądź niższego poziomu, oraz usytu
owania odstawy ze ściany w świeżym bądź zużytym prądzie powietrza dla zagrożenia klima
tycznego. 
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Rys. 2. I. Sposoby przewietrzania ścian w warunkach zagrożenia metanowego, 
pożarowego, pyłowego i klimatycznego 

Fig. 2. I. Ways o f face ventilation in condition of methane, fire, dust and air- conditioning hazard 
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Tablica 2. 1. Czynniki związane z zagrożeniami wentylacyjnymi decydujące 
o doborze sposobu przewietrzania ścian 

T bl 2 l F d . h 'l . h d d 'd' l a e actors connecte Wit vent1 at10n azar s ec1 mg o f se ectwn ventilation o f faces 

Lp. 
Rodzaj Korzystny sposób Niekor zystny sposób 

Uwagi 
zagrożenia pr zewietrzania ( +) przewietrzania (.) 

doprowadzenie 
l. ważniejszy dopływ powietrza 

zagrożenie i odprowadzenie 
doprowadzenie do ściany niż wypływ 

I pożarem powietrza ze ściany 
i odprowadzenie powietrza ze ściany, 

endogenicznym wzdłuż calizny 
powietrza wzdłuż 2. ważne uszczelnian ie zrobów 

węglowej 
zrobów i ich przemulanie mieszaniną 

pyłów dymnicowych i wody 
I. ważniejszy wypływ powietrza 

doprowadzenie doprowadzenie ze ściany niż dopływ powietrza 

2 
zagrożenie i odprowadzenie i odprowadzenie do ściany 
metanowe powietrza wzdłuż powietrza wzdłuż 2. ważne usytuowanie odstawy 

zrobów calizny węglowej w świeżym prądzie powietrza 
przy przewietrzaniu na "U" 

kierunek prądu kierunek powietrza l. ważna wielkość prędkości 

3 
zagrożenie 

powietrza zgodny niezgodny z kierunkiem 
powietrza w wyrobiskach 

pyłowe 
z kierunkiem odstawy odstawy 

górniczych- im nmiejsza tym 
zapylenie mniejsze 

sprowadzanie świeżego doprowadzanie l. ważne gabaryty wyrobisk z 
powietrza do ściany świeżego powietrza do odstawą- korzystniej, aby nie 
z wyższego poziomu na ściany z niższego były jednostronie wzdłuż 

4 
zagrożenie niźszy oraz gdy poziomu na wyźszy zrobów 
klimatyczne odstawa ze śc i any oraz usytuowanie 2. ważne przemulanie zrobów 

usytuowana jest odstawy ze ściany mieszaniną pyłów 

w zużytym prądzie w świeżym prądzie dymnicowych i wody oraz 
powietrza powietrza uszczelnianie zrobów 

Pamiętać należy, aby dobrze zaprojektować eksploatację w warunkach koncydencji zagro
żeń naturalnych należy dokonać gradacji zagrożeń tak przy wyborze pokładu odprężającego 
czy odgazowującego, jak i doborze sposobu przewietrzania. 

3. Perspektywy stosowania gazów inertnych w aspekcie pożarowym i metanowym 

Gazy inertne, a szczególnie azot, stosowane są od wielu lat w światowym jak i krajowym 
górnictwie węgla kamiennego w profilaktyce pożarowej oraz do likwidacji zagrożenia pożaro
wego. Z gazów inertnych oprócz azotu w aspekcie pożarowym w górnictwie światowym sto
sowało się bądź stosuje się w mniejszym zakresie dwutlenek węgla, metan i gazy spalinowe. 
Azot zyskał szersze zastosowanie w profilaktyce pożarowej i przy zwalczaniu zagrożenia po
żarowego ze względu na następujące zalety: 

łatwą dostawę płynnego azotu cysternami do kopalń, 
możliwość zgazowania ciekłego azotu w dużych ilościach, 

brak potrzeby chłodzen ia i sprężania, 

wysoki stopień bezpieczeństwa, 
otrzymywanie azotu jako produktu ubocznego przy produkcji tlenu, 
możliwość pozyskiwania bezpośrednio z powietrza. 
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Kryterium doboru gazu inertnego jest spełnienie nierówności 

K::;O (3.1) 

dla współczynnika palności obliczonego w stosunku do konkretnego gazu. 
Jeżeli za podstawę wyjścia przyjąć wzór E.Ochleya do obliczania współczynnika palności 

dla konkretnego gazu: 

K = 4C + H+ 4S - 20- N - 2CL- 3F - 5Br 

dla grupy gazów inertnych, z którymi w górnictwie mamy do czynienia otrzymujemy: 
KN = -2 dla azotu, 
Kgs = -1,7 dla gazów spalinowych, 
Kc02 = O dla dwutlenku węgla, 
KcH4 = dla metanu. 

(3 .2) 

Z powyższego wynika, że najlepsze własności inertne posiada azot. Dodać należy, że od 
niedawna azot stosowany jest również profilaktycznie dla zmniejszenia możliwości zapłonów 
metanu w zrobach ścian. 

W pracy [10] przedstawiono: 
- metody oceny stanu zagrożenia pożarowego oraz możliwości otwarcia otamowanych wyro

bisk, 
- gazy inertne i kryterium ich doboru, 
- światowe i krajowe doświadczenia w zakresie stosowania gazów inertnych w górnictwie 

węgla kamiennego, 
- perspektywy stosowania gazów inertnych w profilaktyce pożarowej, do likwidacji powsta

łego zagrożenia pożarowego oraz metanowego w polskich kopalniach węgla kamiennego. 
W tablicy 3.1 przedstawiono możliwości stosowania gazów inertnych w profilaktyce 

pożarowej, do likwidacji powstałego zagrożenia w otamowanych jak i czynnych wyrobiskach 
oraz dla zapobieżenia zapłonom metanu w zrobach ścian w polskich kopalniach węgla ka
miennego. 

Jak wynika z tablicy 3 .l azot w stanie gazowym może być stosowany we wszystkich wyżej 
wymienionych przypadkach. Jedyne ograniczenie jego stosowania wynika z braku technicz
nych możliwości podawania kilkuset m3/min azotu do opływowego prądu powietrza w akcjach 
przeciwpożarowych, szczególnie w pokładach silnie metanowych. Podkreślić należy celowość 
podawania azotu do zrobów ścian w warunkach wysokiego zagrożenia zapłonem metanu 
w zrobach ścian, jak to ma miejsce w kopalni "Wesoła". 

Jeżeli chodzi o stosowanie dwutlenku węgla w stanie gazowym, to może on być stosowany 
w profilaktyce pożarowej w zrobach ścian oraz w otamowanych wyrobiskach w następstwie 
pożaru . Ze względu na większy ciężar właściwy dwutlenku węgla niż powietrza najlepiej speł
nia on swoją rolę w dolnej części zrobów, gdzie znajduje się rozkruszony węgiel. Dwutlenek 
węgla powinien być podawany z góry na dół np. otworami wiertniczymi. 
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Tablica 3.1. Możliwości stosowania gazów inertnych w profilaktyce pożarowej, do likwidacji zagrożenia 
pożarowego w otamowanych jaki czynnych wyrobiskach oraz dla zapobieżenia zapłonom metanu w 

zrobach ścian w polskich kopalniach węgla kamiennego. 
Table 3.1. Possibil ities ofusing inert gases in fire prevention to Iiquidate fire hazard in headings against 

h · · · ff · r h 1 met ane tgmtwn m cavmg o aces m po ts co a min es 
Rodzaj gazu 

inertnego 

L. p. C Oz CH4 
Gazy 

N z Uwagi 
spalinowe 

Zastosowanie gazó 
inertnych 
W profilaktyce * w szczególności 

l. 
pożarowej 

+* - - + 
w dolnych partiach 

w zrobach ścian zrobów oraz np. na dnie 
zawałowych szybu 

* w kopalniach silnie 
metanowych, posiada-

W otamowanych jących odmetanowanie 

2. wyrobiskach w + .. * +* - + 
i gdy brak możl iwości 

stosowania azotu, 
następstwie pożarów ** zaleca się podawać 

w dół wyrobiskami (na 
upad) 
* małe prawdopodo-
bieństwo zastosowania 

W akcjach pomimo posiadanych 

przeciwpożarowych w 
możliwości technicz-

3. - - +* +** nych (GAG) 
pokładach silnie ** zbyt małe możliwoś-
metanowych ci techniczne dostar-

czania azotu, potrzeba 
100-500 m3 /min 

W celu zmniejszenia 

4. 
ryzyka zapłonem metanu - - - + 
od iskrzenia skał w 
zrobach ścian 

Metan pozyskiwany z odmetanowania może być zatłaczany do otamowanych 
wyrobisk w pokładach silnie metanowych w następstwie pożaru, gdzie może przyspieszyć 
proces gaszenia pożaru poprzez zmniejszenie stężeń tlenu. Należy pamiętać, że w takich 
sytuacjach bezpieczniej byłoby podawać azot do otamowanej przestrzeni, szczególnie w po
czątkowym okresie. Ze względu na szybką możliwość podawania znacznych ilości metanu do 
przestrzeni otamowanej za pomocą przewoźnej dołowej stacji odmetanowania w niektórych 
sytuacjach metoda ta jest korzystna. 

Odnośnie gazów spalinowych to nie należy spodziewać się ich stosowania w akcjach 
przeciwpożarowych w pokładach silnie metanowanych. 
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4. Kierunki zwalczania zagrożeń pyłowo-metanowych ze szczególnym uwzględnieniem 
zraszań na kombajnach 

W następstwie wybuchu pyłu węglowego w KWK ,,Jas-Mos" w dniu 6 lutego 2002 r. 
Komisja powołana przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dla zbadania przyczyn i oko
l iczności wypadku zbiorowego przedłożyła między innymi następujący wniosek: 
"Należy spowodować stosowanie w zwiększonym zakresie wody dla ograniczenia zagrożenia 
wybuchem pyłu węglowego między innymi poprzez: 
- stosowanie kombajnów ścianowych i chodnikowych wyposażonych w układy zraszania 

wewnętrznego o wydajności dostosowanej do parametrów urabiania, 
dodawanie preparatów zwilżających, skutecznie obniżających napięcie powierzchniowe 
wody, używanej do zraszania pyłu węglowego". 
Powstały w KWK "Pniówek" 5 września 2002 r. zapłon metanu został prawdopodobnie 

zainicjowany iskrzeniem powstałym w czasie urabiania organem kombajnu zwięzłych skał 
w strefie uskokowej. 

Obszerniej tematyka zwiększenia zużycia wody w zwalczaniu zagrożenia pyłowego w pol
skich kopalniach węgla kamiennego omówiona została w pracy [8]. Natomiast tematyka 
dotycząca rozwiązań zraszańw kombajnach chodnikowych i ścianowych mających na celu 
zmniejszenie zapylenia i możliwości zapłonów metanu od iskier mechanicznych omówiona 
została w pracy [9]. 

Aby skutecznie zwalczać zagrożenie pyłowe i metanowe w trakcie urabiania kombajnami 
należy przeanalizować : 

- zasilanie wodą oddziałów górniczych, 
- filtrowanie wody, 
- środki chemiczne podnoszące sprawność metod zwalczania zapylenia, 
- rozwiązania zraszań w kombajnach chodnikowych i ścianowych . 

Woda zasilająca oddziały wydobywcze poprzez rurociągi przeciwpożarowe pochodzi z pro
cesów technologicznych na powierzchni bądź podziemnych ujęć wodnych. Wymagania doty
czące rurociągów wodnych oraz zbiorników wodnych określają przepisy górnicze [ 11 ]. Należy 
stwierdzić, że jakość wody w polskich kopalniach węgla kamiennego jest zła ze względu na: 
-- wielkość zawiesin ogólnych, 
- zawartość chlorków i siarczanów, 

stan rurociągów przeciwpożarowych (korozja). 
Podkreślić należy, że jakość wody, a w szczególności wielkość zawiesin ogólnych, posiada 

podstawowe znaczenie dla zapewnienia skutecznego zraszania wodą na urządzeniach urabiają
cych. 

W celu poprawy jakości wody stosowanej do zraszania bardzo istotnego znaczenia nabiera 
jej filtrowanie poprzez filtry: 
- tradycyjne (wymagające usuwania zanieczyszczeń), 
- samoczyszczące . 

W górnictwie węgla kamiennego od wielu lat stosowane były rozne środki chemiczne 
podnoszące sprawność metod zwalczania zapylenia takie jak: KBS, Roksol , Rokafenol, Cabo, 
a ostatnio ZWILKOP ZW-10. Zwilżacz ten stosuje się na dole kopalń, gdy nie przekracza on 
w wodzie stężenia 0,05%. Technologia przygotowania wody do użycia preparatu ZWILKOP 
ZW-10 opartajest na dwustopniowymjego uzdatnianiu: 

I stopień uzdatniania polegający na demineralizacj i wody przy użyciu sił pola magnetycz
nego oraz usunięcia z niej zanieczyszczeń szlamowych, 
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II stopień uzdatniania polegający na dozowaniu do uzdatnianej w I stopniu wody, preparatu 
zwilżającego w celu obniżeniajej napięcia powierzchniowego. 
Schemat instalacji dozowania zwilżacza ZWILKOP ZW-10 przedstawiono na rys. 4.1. 

-, 

:~~: L.-._ ... __ --1 

Cli CH. 

INSTALACJE ZRASZAJĄCE 

INSTALACJA DOZUJĄCA 

Zraszania przy kombajnie 
choclnlkowym. 

Oznaczęnią 

P - zespól pompy 
AW-3 -aparat wrxflly 

ZB • zawór bezpieczelistwa 
F- zespółfiltro 
C- czujnik cimlenia 

CH- chlrxillica 
Z, ·zawór odcinający 

Rys. 4.1. Schemat instalacji dozowania zwilżacza ZWILKOP ZW- lO 
l -Zespół pompowy PAX 32 (Q=0+56 dcm3/min), 2 ·Zbiornik zwilżacza ZWJLKOP ZW-10, 3- Magnetoodnwlacz, 

4- Zawór odcinający D.,-100, 5 ·Zawór odcinający D.,-150, 6 ·Zawór zwrotny, 7 -Manometr, 8 ·Manometr 
kontaktowy (nastawiony na ciśnienie l, 6 MPa) 

Fig. 4.1. Scheme ofinstallation of dosage wetting agent ZWILKOP ZW-10 

Zgodnie z polskimi przepisami górniczymi, kombajny ścianowe powinny spełniać wymagania 
bezpieczeństwa i ergonomii określone w Polskiej Normie [11]. Polskie Normy w instalacji 
zraszającej wyróżniają następujące urządzenia podstawowe [l, 2] : 

dysze zraszające, 
przewody do rozprowadzania wody, 
filtry, 
pompy i napędy, 
czujnik kontroli przepływu i ciśnienia wody (aparat wodny), 
armatura. 

Instalacja zraszająca może być zewnętrzna i/bądź wewnętrzna. 
W instalacji zraszającej wewnętrznej woda jest doprowadzana do wnętrza bębna organu 

urabiającego kombajnu śc ianowego czy chodnikowego i rozprowadzana do dysz osadzonych 
przy nożach skrawających bądź na płytach organu urabiającego. 

W instalacji zraszającej zewnętrznej dysze zraszające umieszczone są poza bębnem organu 
urabiającego. 
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Minimalne parametry instalacj i zraszającej wewnętrzneJ 1 zewnętrznej dla kombajnów 
ścianowych i chodnikowych wg polskich norm przedstawione są w tablicy 4.1. 

Tablica 4.1. Minimalne parametry instalacji zraszających wewnętrznej i zewnętrznej wg polskich norm 
T b! 4 l M' . f. al d l . . 11 . b r h d d a e .. m1mum parameters o m tern an extema spraymg msta atwns JY po JS stan ar s 

Wartość parametru 
Lp. Rodzaj parametru 

Kombajn ścianowy Kombajn chodnikowy 

l 
Ciśnienie wody przed dyszami 

2 l 
zraszającymi, MPa 

2 
Zużycie wody w jednym organie 

urabiającym dcm3/min 
60,0 49,8 

3 Dokładność filtrowania, j..lm 50* (100**) 100 

* dotyczy instalacji zraszającej wewnętrznej 
** dotyczy instalacji zraszającej zewnętrznej 

Polskie przepisy górnicze zobowiązują kopalnie do zwalczania iskier mechanicznych pod
czas urabiania związłych skał, między innymi poprzez dobór i stosowanie następujących 
środków zabezpieczających [II]: 
- kombajnów z organami urabiającymi mającymi tylne zraszanie noży, 
- dodatkowych dysz i urządzeń zraszających. 

Takie rozwiązanie zraszania jest korzystne również z punktu widzenia zwalczania zagroże
nia pyłowego. Na rys. 4.2 przedstawiony jest sposób zraszania za nożem w kombajnach chod
nikowych wysięgnikowych firmy VOEST-ALPINE. 

Rys. 4.2. Uchwyt nożowy zraszania za nożem w kombajnie chodnikowym wysięgnikowym firmy 
VOEST-ALPINE, l- Dopływ wody, 2- Strumień wody, 3- Strefa najwyższej temperatury, 4- Strefa najwyższego 

powstawania pyłu, 5 - Strefa mielenia, 6- Strefa wyłomu 
Fig. 4.2. Holder o f cutting tool for spraying over knife in VOEST-ALPINE heading machine 
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Jeśli chodzi o kombajny chodnikowe AM-50, najczęściej stosowane w polskich kopalniach, 
to są wyposażone jedynie w zraszanie zewnętrzne. Generalnie wszystkie kombajny importo
wane w polskich kopalniach wyposażone są w zraszanie wewnętrzne. Przykładowo w nowym 
rozwiązaniu w kombajnie AM-75 zastosowano wysokociśnieniowy system wewnętrznego 
zraszania sektorowego tzw. "wet-head", polegający na kierowaniu wody do dysz zraszających 
poprzez rozdzielacz sektorowy do pojedynczych noży lecz tylko tych, które uczestniczą 
w skrawaniu lub są blisko calizny [3]. Istnieją również rozwiązania powietrzno-wodne zrasza
nia śladowego za nożem np. firmy HOWDEN-PAURAT [3]. 

W Niemczech zaawansowane są prace nad zraszaniem tzw. mgłą wodną, pozwalającą 
zmniejszyć ryzyko zapłonu metanu w kombajnach chodnikowych. 

Jeśli chodzi o kombajny ścianowe to, tak importowane jak i krajowe, wyposażone są 
w układy zraszania wewnętrznego. Najczęściej kombajny ścianowe zasilane są wodą z rurocią
gów przeciwpożarowych jednym przewodem wodnym przez filtr i zespół pompowy umiesz
czony w chodniku przyścianowym. Zespół pompowy zapewnia wydatek wody 150-o-180 
dcm3/min przy ciśnieniu 2,0-o-3,0 MPa. Doprowadzana do kombajnów woda kierowanajest do 
układu zraszania oraz układu chłodzenia. Organy urabiające w kombajnach przystosowane są 
do zasilania w wodę poprzez ramię kombajnu. Z ramienia woda doprowadzana jest kanałami 
do uchwytów nożowych, w których zabudowane są dysze zraszające. Stosuje się m.in. nastę
pujące rodzaje zraszania wewnętrznego [3]: 

ciśnieniowe, 

ciśnieniowo-injectorowe (firmy KRUMMENAUER), 
z tzw. obiegową zasłoną powietrza (kombajny typu ELEKTRA). 
Należy podkreślić, że w celu poprawy skuteczności zraszań w polskich kombajnach 

chodnikowych i ścianowych, tak w aspekcie pyłowym jak i metanowym, należy zwiększyć 
ciśnienie wody stosowanej do zraszania jak i jej wydatek, w szczególności w ścianach o wyso
kiej koncentracji produkcji. 

Można się spodziewać, że w najbliższych latach, położony będzie duży nacisk na 
zmniejszenie zapylenia w kopalniach, a co się z tym wiąże istotna będzie potrzeba stosowania 
coraz lepszych rozwiązań zwalczania zagrożenia pyłowego nie tylko na kombajnach. 

S. Kierunki poprawy warunków klimatycznych poprzez zastosowanie urządzeń chłodni
czych 

Z roku na rok w polskich kopalniach węgla kamiennego można zaobserwować systema
tyczny wzrost ilości wyrobisk górniczych o temperaturze powietrza przekraczającej 28°C, co 
spowodowane jest przede wszystkim ze schodzeniem z robotami górniczymi na większe głę
bokości oraz wzrastającą koncentracją produkcji. Od 1995 r. kopalnie węgla kamiennego wy
posażane były w niemieckie przewoźne urządzenia chłodnicze o działaniu bezpośrednim np. 
typu LKM2-290 firmy Wende-Maiter czy DV-290 firmy GFW (obecnie WAT). W kolejnych 
latach krajowi producenci zaoferowali podobne urządzenia WUCH "PZL-Dębica", chłodziarkę 
GUC-330B, a firma Termospec chłodziarkę TS-300, która może pracować ze środkiem chłod
niczym R 507 całkowicie nieszkodliwym dla warstwy ozonowej atmosfery [6]. Wyżej wymie
nione urządzenia chłodnicze instalowane są w rejonie ścian i w drążonych wyrobiskach koryta
rzowych. W ostatnich latach, w związku ze wzrastającą koncentracją produkcji w ścianach 
występuje problem pogarszania warunków klimatycznych. Ciekawe rozwiązanie w tym zakre
sie zaoferowała firma GFW z wykorzystaniem chłodnic powietrza w ścianie [5]. 
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Chłodzenie powietrza w ścianie chłodnicami powietrza zasilanymi zimną wodą polega na 
rozłożeniu w niej niezbędnej mocy chłodniczej (chłodn ic powietrza podwieszanych na sek
cjach obudowy zmechanizowanej). Urządzenie oferowane przez firmę GFW składa 

się z agregatu maszynowego i parownika, najczęściej podwieszonego na kolejce szynowej, 
przemieszczającego się wraz z postępem ściany w chodniku wentylacyjnym. Agregat maszy
nowy gabarytami oraz w dużej części wyposażeniem odpowiada agregatowi maszynowemu 
chłodziarki powietrza DV-290 firmy GFW. Natomiast zastosowany parownik (pośredniego 
działania) wykonany jest w postaci dwóch płaszczy, wewnątrz których w środowisku wodnym 
znajdują się rurki z miedzi. Odparowujący w rurkach freon odbiera ciepło wodzie chłodząc ją 
w ten sposób do temperatury 375°C. Za pośrednictwem przewodów wężowych oziębiona 
woda dostarczana jest do zabudowanych w wyrobisku ścianowym chłodnic powietrza SPK. 
Liczba chłodn ic oraz ich rozmieszczenie zależą od zapotrzebowania mocy chłodniczej w wy
robisku ścianowym oraz wydajności chłodniczej odpowiednio dobranego agregatu KM wytwa
rzającego wodę zimną. Z tego urządzenia woda może być przesyłana również do wolnostoją
cych cylindrycznych chłodnic SPK 22, SPK 35 lub SPK 50, które chłodząpowietrze w ścianie. 

Przykład usytuowania urządzeń chłodniczych z zastosowaniem agregatu KM350 o mocy 
~hłodniczej 390 KW usytuowanego w chodniku wentylacyjnym i ścianowych chłodnic powie
J-za oraz kształtowanie się temperatur powietrza w ścianie bez chłodzenia i z chłodzeniem 
xzedstawiono na rys. 5.1. 

ts 
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Rys. 5.1 . Przykład usytuowania urządzenia chłodniczego z zastosowaniem agregatu KM-350 o mocy 
chłodu 390 KW usytuowanego w chodniku wentylacyjnym i ścianowych chłodnic powietrza oraz 

kształtowanie się temperatur powietrza w ścianie bez chłodzenia i z chłodzeniem 
==ig. 5.1. An example of localization refrigerating machine with aggregate KM-350 located in ventilation 

drift and face air coolers and form air temperature in face without and with cooling 
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W niektórych polskich kopalniach węgla kamiennego stosowane dotychczas rozwiązania 
poprawy warunków klimatycznych są niewystarczające. Dotyczy to kopalń o zapotrzebowaniu 
mocy chłodniczej od 2 do 6 MW. W kopalniach takich należałoby preferować tzw. klimatyza
cję grupową w oparciu np. o zdecentralizowane wodne maszyny klimatyzacyjne firmy GFW, 
posiadające moc od 600 do 3000 KW, w skład których wchodzi standardowe urządzenie KM 
2000 z mocą chłodniczą powyżej 1800 KW [ 4]. 

Standardowe urządzenie chłodnicze KM 2000 posiada wyłącznie sprężarki śrubowe zbudo
wane z trójdzielnego żeliwnego korpusu. Dwuczęściowy parownik zbudowany jest w postaci 
płaszcza stalowego wewnątrz, którego znajduje się wiązka rurek miedzianych oraz przegrody 
służące do zmian kierunku przepływu czynnika chłodniczego. Agregaty parownicze są zabez
pieczone przed tworzeniem się rosy na powierzchni izolacją o grubości około 40 mm, wyko
naną z materiału dopuszczonego do stosowania w górnictwie (piana poliuretanowa lub szkło 
Foam). W parowniku płynie woda zimna w ilości 110m3/h, która ochładza się z 18,5°C do 
3,0°C i kierowana jest izolowanymi rurociągami do chłodziarek. Ochłodzony wodą kondensa
tor zbudowany jest w postaci płaszcza stalowego. W płaszczu tym znajduje się wiązka rurek 
miedzianych wzmocnionych w płytach sitowych i podtrzymywanych przegrodami, które rów
nocześnie zmieniają kierunek przepływającego czynnika chłodzącego, celem intensywniejszej 
wymiany ciepła. Kondensator, połączony z trzema chłodnicami wyparnymi wody, zasilany jest 
wodą chłodzącą w ilości200m3/h przy różnicy temperatur 11 °C. 

Również urządzenia do schładzania nagrzanej wody (chłodnice wyparne wody) są standar
dowe. Stacja schładzania nagrzanej wody dla urządzenia chłodniczego mocy 2 MW składa się 
z trzech pojedynczych agregatów. Moc pojedynczego agregatu wynosi 850kW. Przepuszczana 
ilość wody chłodzącej wynosi około 67 m3/h, a potrzebne do pobierania ciepła zużyte powie
trze przepływa w ilości 13,3 m3/s przez każdy agregat. Ciepło w chłodnicy wyparnej wody 
przenoszone jest z wykorzystaniem parowania. Do tego celu potrzebny jest obieg rozpylanej 
wodydo nawilżania powierzchni wymienników ciepła od 30 do 35m3/min. 

Sieć rurociągów wody zimnej posiada średnice 150 lub l 00 mm, a dopuszczalne ciśnienie 
robocze wynosi 40 barów. Rurociągi doprowadzające wodę zimną do chłodziarek przodko
wych są izolowane (grubość izolacji 30 mm). Urządzenia chłodzące powietrze kopalniane 
podlegają normom typizacyjnym. Kopalnie w Niemczech mogą wybrać 8 różnych typów 
chłodziarek, z czego standardowo stosuje się następujące chłodziarki firmy GFW: 

GK-250 o mocy chłodzenia około 250 kW, przepustowości powietrza w ilości400m3/min 
i wymiarach 3100 x 960 x 920 mm, 

- GK-350 o mocy chłodzenia około 350 kW, przepustowości powietrza w ilości 800m3/min 
i wymiarach 3800 x 1200 x 1200 mm. 
Stacjonarne zdecentralizowane urządzenia chłodnicze z obiegiem wodnym KM 2000 służą 

przeważnie do klimatyzacji 1+2 rejonów wentylacyjnych. Woda chłodząca w i l ości 110m3/h 
dzieli się w zależności od wielkości chłodziarek na 6+8 chłodziarek powietrza kopalnianego 
(rys. 5.2). 
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Rys. 5.2. Schemat pracy urządzenia KM 2000 firmy GFW wraz z obiegami wodnymi do chłodziarek 
przodkowych (parowników) i chłodnic wyparnych wody 

l - Standardowe urządzenie chłodnicze KM 2000 firmy GFW, 2- Silnik, 3 - Sprężarka śrubowa, 4- Parownik, 5 -
·ondensator- skraplacz, 6- Urządzenie do schładzania nagrzanej wody (chłodnica wyparna wody), 7- Wentylator, 8 
- Lutniociąg odprowadzający powietrze z chłodnicy wyparnej wody, 9- Rurociąg wody chłodzącej, l O- Izolowany 
rurociąg wodny doprowadzający zimną wodę do chłodziarek, II - Chłodziarka o mocy chłodniczej 200 KW, 12 -

'hłodziarka o mocy chłodniczej 350 KW, 13 - Nieizolowany rurociąg wodny odprowadzający wodę z chłodziarek do 
urządzenia chłodniczego KM 2000 

Fig. 5 .2. Scheme o f work KM 2000 machine o f the firm GFW with water circulations for 
refrigerating machines and water coolers 

Podkreślić należy, że w 2000 r. w KWK "Pniówek" uruchomiono pierwszą w Polsce 
limatyzację centralną bazującą na skojarzeniu układu energetyczno-ciepłowniczego z ukła
em chłodniczym. Wydaje się, że w najbliższych latach, ze względu na brak środków finanso
ych, można się spodziewać budowy w niektórych kopalniach klimatyzacji grupowej. 
'O przedsięwzięcia takiego przygotowuje się aktualnie KWK "Zofiówka". 

Podsumowanie i wnioski końcowe 

W referacie zasygnalizowano ważność właściwego projektowania eksploatacji obejmującą 
) lejność wybierania pokładów, kolejnośći kierunek wybierania w pokładach oraz czynniki 
entylacyjne decydujące o doborze sposobu przewietrzania ścian . Następnie przedstawiono 
:rspektywy stosowania gazów inertnych szczególnie azotu w aspekcie pożarowym i metano
ym. Wskazano kierunki poprawy zagrożeń pyłowo-metanowych ze szczególnym uwzględ
eniem zraszań na kombajnach. Przedstawiono również kierunki poprawy warunków klima
cznychw ścianach i rejonach wentylacyjnych poprzez zastosowanie urządzeń chłodniczych. 
a podstawie przeprowadzonych rozważań można wyciągnąć następujące wnioski : 
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l. Właściwe zaprojektowanie eksploatacji posiada podstawowe znaczenie dla bezpiecznego 
prowadzenia robót górniczych w warunkach koincydencji zagrożeń naturalnych. 

2. Podstawowymi kryteriami doboru przewietrzania ścian obok względów ruchowych, spo
sobu rozcięcia złoża i zaawansowania robót przygotowawczych są zagrożenie metanowe 
i pożarowe. 

3. Z gazów inertnych najlepszą perspektywę stosowania ma azot w profilaktyce pożarowej jak 
i do likwidacji powstałego zagrożenia pożarowego w czynnych i otamowanych wyrobis
kach. 

4. Z pozostałych gazów inertnych metan i dwutlenek węgla mogą być stosowane w aspekcie 
pożarowym w wybranych sytuacjach. 

5. Dla zapobieżenia zapłonom metanu w zrobach ścian skuteczną metodą jest podawanie 
azotu do przestrzeni zawałowej. 

6. Dla skutecznego zwalczania zagrożenia pyłowego metanowego w trakcie urabiania 
kombajnami podstawowe znaczenie ma: 

zasilanie wodą oddziałów wydobywczych, 
filtrowanie wody, 
stosowanie zwilżaczy, 
wielkość ciśnienia i ilość wody kierowanej do zraszania, 
rozwiązania i stan techniczny zraszań na urządzeniach urabiających. 

7. Dla poprawy warunków klimatycznych w ścianach najlepiej stosować jest chłodnice 

powietrza w ścianie zasilane zimną wodą z agregatu maszynowego i parownika umieszczo
nego w chodniku wentylacyjnym. 

8. Dla poprawy warunków klimatycznych w najbardziej zagrożonych klimatycznie rejonach 
wen1ylacyjnych o zapotrzebowaniu mocy chłodniczej od 2 do 6 MW wdrożyć należy tzw. klimaty
zację grupową. 
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[12] Szlązak J., 200 l: Przewietrzanie wyrobisk ścianowych w kopalniach węgla kamiennego. 
Wiadomości Górnicze, nr 9. 

Directions of improvement in range of ventilation, fight fire, gas, d ust and 
air-conditioning hazards in polish coal mines 

<\.bstract 

In paper the role of right design of exploitation was mentioned. Factors deciding about se
ecting ventilation of faces were mentioned. Perspectives of using inert gases in fire and meth
me aspect were presented. Directions of fight dust and methane hazards in spray of combined 
;utter loader were mentioned. Directions of improvement air-conditions in faces and headings 
)Y using cooling machines were presented. 

Recenzent: dr inż. Marek Borowski 
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Nowy system wspomagania akcji ratowniczych 

Słowa kluczowe 

Mat. Korif. Szkoły Eksploatacji 
?odziemnej 2004, str. 499-503 

górnictwo - ratownictwo górnicze - ratownictwo - łączność bezprzewodowa- łączność 

radiowa - telewizja przemysłowa 

Streszczenie 

Akcje ratownicze prowadzone często w warunkach ekstremalnych stwarzają bezpośrednie 
zagrożenie dla ekip ratowniczych. W celu ograniczenia tych zagrożeń oraz usprawnienia orga
nizacji akcji opracowany został nowy system wspomagania akcji ratowniczych umożliwiający 
transmisję radiową sygnałów fonii, wizji, parametrów atmosfery i stanu ratownika. 

Rolę anteny nadawczo-odbiorczej systemu pełni przewód promieniujący rozwijany w rejo
nie akcji . Sygnały radiowe transmitowane w tym przewodzie regenerowane są przez podłą
::zone do niego wzmacniacze. 

Zastosowanie kamer wideo umożliwia rejestrowanie obrazów z prowadzonej akcji, a nowy 
wielofunkcyjny przyrząd indywidualny zapewnia kompleksową analizę parametrów fizyko
:hemicznych atmosfery. Stan ratownika kontrolowany jest bezprzewodowo poprzez czujniki 
:ętna i ruchu. Wszystkie dane i informacje z rejonu akcji przekazywane są do modułu bazo
wego obsługiwanego przez kierownika akcji na dole. Mogą być one także przekazywane do 
;ztabu akcji na powierzchni kopalni. 

System wspomagania może być stosowany nie tylko przez ratownictwo górnicze, ale także 
)fzez straż pożarną, przedsiębiorstwa wodociągów, kanalizacji i telekomunikacji oraz przez 
!kipy ratownicze w czasie akcji w tunelach, sieciach metra, jaskiniach itp. 

l. Wstęp 

Pomimo postępu technicznego, akcje ratownicze w górnictwie prowadzone zwykle 
". warunkach zagrożeń skojarzonych zaliczane są do przedsięwzięć szczególnie niebezpiecz
Jych. Wzrost bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a także wskazanie wysokiej skuteczności 

>rowadzenia akcji wymaga pełnej informacji z rejonu walki z zagrożeniem . Analiza materia
ów z prowadzonych w ostatnim okresie akcji ratowniczych w polskich kopalniach wskazuje 
Ja konieczność zapewnienia nie tylko łączności z ratownikami, ale także ciągłej, komplekso
vej analizy parametrów fizykochemicznych atmosfery w miejscu akcji, stanu ratownika oraz 
:dalnej obserwacji przebiegu akcji przez jej kierownika. 

Powodzenie akcji zależy przede wszystkim od wymiany informacj i pomiędzy zastępem 
. kierującym akcją ratowniczą. Stosowane dotychczas do tego celu telefony przewodowe są 
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obecnie zastępowane przez radiotelefony. Ograniczona propagacja fal radiowych w wyrobis
kach górniczych stwarza konieczność stosowania niekonwencjonalnych rozwiązań, z których 
za najlepsze uznano anteny znane jako przewody promieniujące. 

2. Struktura i zadania systemu 

Podstawowym zadaniem systemu jest zapewnienie lącmości przewodowej pomiędzy bazą 
na dole, a sztabem akcji na powierzchni oraz lącmości bezprzewodowej pomiędzy bazą, 
a zastępem ratowników. 

Łączność przewodowa pomiędzy bazą na dole, a sztabem akcji na powierzchni umożliwia 
transmisję: 

- rozmów prowadzonych pomiędzy sztabem akcji na powierzchni, a bazą na dole, 
- nasłuchu rozmów prowadzonych pomiędzy bazą na dole, a zastępem ratowników, 
- danych pomiarowych otrzymywanych z przyrządu typu WIP-1/S, czujnika tętna oraz moni-

tora ratownika. 
W celu zapewnienia wizualizacji i archiwizacji danych pomiarowych na powierzchni, sys

tem może być podłączony do systemów SMP lub SD2000. 
Bezprzewodowa lącmość pomiędzy zastępem ratowników, a bazą na dole realizowana jest 

przy zastosowaniu iskrobezpiecznych radiotelefonów oraz koncentrycznego przewodu promie
niującego pełniącego rolę anteny. Przewód ten nawinięty na bębnach rozciągany jest na czas 
akcji wzdłuż trasy, po której przemieszczają się ratownicy. Wewnątrz bębnów usytuowane są 
wzmacniacze-regeneratory wzmacniające sygnał radiowy, a zasilane poprzez przewód promie
niujący z modułu bazowego. 

Zastosowany w systemie wzmacniacz-regenerator umożliwia równoczesne wzmacnianie 
sygnałów bez potrzeby przełączania kierunków transmisji. Wewnątrz wzmacniacza znajdują 
się trzy tory dla transmisji: 
- rozmów z bazy do radiotelefonu, 
- z radiotelefonu do bazy, rozmów i danych pomiarowych, 
- sygnałów wizyjnych. 

Zwrotnica rozdzielająca pasma częstotliwości dla sygnałów wizyjnych i połączeń radiotele
fonicznych realizowana jest za pomocą konwencjonalnych filtrów dolnoprzepustowych i gór
noprzepustowych. 

Przekazywanie sygnałów pomiarowych z kamery wideo do przewodu promieniującego 
możliwe jest poprzez przewodowe połączenie kamery z ostatnim wzmacniaczem-regenerato
rem. Przesyłanie sygnałów pomiarowych do modułu bazowego odbywa się z wykorzystaniem 
łącza radiowego. 

Pracą głównej części modułu bazowego kieruje sterownik, którego zadaniem jest: 
sterowanie odbiornikami DTMF służącymi do odbioru danych pomiarowych i do przesyła
nia tych informacji na powierzchnię, 

- archiwizacja w pamięci nieulotnej danych pomiarowych transmitowanych podczas trwania 
akcji ratowniczej, 

- wyświetlanie bieżących danych pomiarowych, informacji o przekroczeniu wartości progo
wych i znaczących zmianach wartości wielkości mierzonych przez czujniki, 

- udostępnianie zarchiwizowanych danych pomiarowych, 
komunikacja z komputerem (np. typu notebook) za pomocą izolowanego przez transeptory 
interfejsu RS 232, z wykorzystaniem protokołu MODBUS. 
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W module bazowym zamontowany jest małogabarytowy wyświetlacz charakteryzujący s ię 
niewielkim poborem mocy i rozdzielczością (128 x64) umożliwiającą przejrzyste wyświetlanie 
danych pomiarowych. 

Do modułu podłączona jest kamera wideo z wyświetlaczem umożliwiającym śledzenie ak
cji przez kierownika. Kamery wideo umieszczone w miejscu akcji i w bazie są cyfrowymi 
urządzeniami wysokiej klasy. W celu umożliwia im pracy w warunkach zagrożonych wybu
chem, kamery umieszczone są w obudowach wypełnionych gazem obojętnym . 

Moduł bazowy zasilany jest z lokalnej sieci poprzez zasilacz z wyjściem iskrobezpiecznym. 
Pracę modułu podczas zaniku napięcia w sieci umożliwia jego wewnętrzna bateria akumulato
rów. 

l SA~~ 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::~ [ l 

i 
l 

11 !l !l 11 l 11 III rll !l 11 l 11 l III m 11 !l l III m11 !l 
Rys. 2.1. Schemat blokowy systemu wspomagania akcji ratowniczej 

AB- aparat bazowy, BK- bęben kablowy, KO- kamera wideo w osłonie, MR- monitor ratownika, MB- moduł 
bazowy, PP- przewód promieniujący, RT- radiotelefon, SA- sztab akfji, W/P-1/S- indywidualny przyrząd 

wielofunkcyjny, CT- czujnik tętna ratownika 
Fig. 2.1. Block diagram of a system to support rescue wark 

AB- base telephone, BK- cable drum, KO- video camera in casing, MR- monitor oj a rescueman, MB- bas e 
module, PP- radiant cable, RT- radio-telephone, SA- headquarters ofrescue operation, WIP-1/S- individual 

poly-functional instrument, CT- sensor to measure the rescueman heart rat e 

3. Pomiar parametrów atmosfery kopalnianej 

Kompleksowej oceny atmosfery kopalnianej dokonuje się przy pomocy wielofunkcyjnego, 
indywidualnego przyrządu typu WIP-1 umożliwiającego równoczesny i ciągły pomiar dziewię
ciu wielkości: 
a. stężenia: metanu, tlenu, tlenku węgla, dwutlenku węgla oraz dodatkowego gazu z grupy 

S02, H2S, H2, NO, N02 wybranego przez użytkownika, 
b. fizycznych parametrów powietrza takich jak: temperatura, wilgotność, ciśnienie i prędkość 

przypływu. 
Wyniki pomiarów oraz wszelkie informacje prezentowane są na wyświetlaczu ciekłokry

stalicznym. Podczas dokonywania pomiarów prowadzonajest pełna rejestracja danych, a w tym: 

501 



Michałunio A.: Nowy system wspomagania akcji ratowniczych 

- archiwizacja wyników pomiarów wszystkich mierzonych parametrów przez 10 h w odstę
pach co 10 s, 

- rejestracja czasu dokonanego pomiaru w oparciu o wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego, 
- automatyczna co 3 minuty transmisja do modułu bazowego wyników pomiarów za pomocą 

fal radiowych z wykorzystaniem DTMF. 
Przekroczenie wartości progowych przez jeden lub kilka parametrów powoduje włączenie 

się sygnalizacji optycznej i akustycznej, pulsujące wyświetlanie wyników pomiaru oraz bez
zwłoczną transmisję danych pomiarowych do modułu bazowego. Słowny zapis miejsca prze
kroczenia progu alarmowego na cyfrowym dyktafonie wbudowanym w przyrząd pozwala na 
wyłączenie sygnalizacji alarmowej. Jeżeli przyrząd przełączony jest na tzw. stacjonarny tryb 
pracy (np. zawieszony w miejscu akcji) sygnalizacja alarmu optyczna i akustyczna wyłączona 
jest automatycznie po 5s. W każdym trybie pracy przekroczenie progu alarmowego sygnalizo
wane jest przez pulsujące wyświetlanie wyników pomiaru nawet po wyłączeniu sygnalizacji 
optycznej i akustycznej. 

W przypadku konieczności dokonania pomiaru w miejscach trudnodostępnych, przyrząd 
może być wprowadzony w takie miejsca za pomocą rozkładanego wysięgnika teleskopowego. 
Może być także opuszczony na lince do szybików, kanałów lub studzienek. W tym przypadku 
sygnały pomiarowe z przyrządu przekazywane są drogą radiową do panelu odczytowego sta
nowiącego dodatkowe wyposażenie przyrządu. Przyrząd ten umożliwia także ciągłą analizę 
powietrza pobieranego ze szczelin za pomocą układu zasysającego. 

Po zakończeniu pracy przyrządu i wywiezieniu go na powierzchnię, zarejestrowane wyniki 
pomiarów, czas pomiaru oraz opis miejsca wystąpienia alarmu przesyłane są poprzez stację 
dokującą do komputera gdzie mogą być także wizualizowane i archiwizowane. 

4. Kontrola stanu ratownika 

W nowym systemie wspomagania akcji ratowniczych, stan każdego ratownika w drużynie 
jest kontrolowany w sposób ciągły przy użyciu czujnika tętna oraz czujnika przyspieszenia 
pełniącego rolę indykatora bezruchu. Czujnik tętna umocowany jest na korpusie ratownika za 
pomocą elastycznej opaski. Dane pomiarowe z czujnika tętna transmitowane są drogą radiową 
do monitora ratownika stanowiącego indywidualne wyposażenie ratownika, a następnie za 
pośrednictwem przewodu promieniującego do modułu bazowego. Monitor ratownika poza 
układami do transmisji radiowej zawiera także czujnik przyspieszenia, który przy braku przez 
15 s ruchu ratownika wytwarza sygnał alarmowy. 

5. Podsumowanie 

Nowy system wspomagania akcji ratowniczych stanowi istotny krok w kierunku wzrostu 
bezpieczeństwa pracy ekip ratowniczych prowadzonych akcje często w ekstremalnych warun
kach . Może być stosowany nie tylko przez ratownictwo górnicze, ale także przez straż pożarną, 
przedsiębiorstwa wodociągów, kanalizacji, telekomunikacji oraz przez zespoły ratownicze 
niosące pomoc poszkodowanym w tunelach, sieciach metra, jaskiniach itp. 

Podłączenie wielofunkcyjnego przyrządu typu WIP-1 do systemu umożliwiło ciągłą i kom
pleksową ocenę atmosfery kopalnianej. Zastosowa~ie osobistych czujników tętna i bezruchu 
zapewnia ciągłą kontrolę stanu każdego ratownika. Sledzenie na bieżąco przebiegu akcji dzięki 
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zastosowanym kamerom umożliwia lepszą ocenę sytuacji przez kierującego akcją, a tym sa
mym wpływa na szybkość i trafność jego decyzji. Przebieg akcji utrwalony kamerą wideo oraz 
wrchiwizowane dane z czujników umożliwią analizę przeprowadzonej akcji i będą stanowić 
także cenny materiał szkoleniowy. 

Literatura 

[l] Michalunio A., Wojtas P., 2001: Nowe możliwości zabezpieczenia ratowników w trakcie 
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<\ new system to support rescue work 

\ bstract 

Rescue operations, often conducted under extreme conditions, create direct hazards for res
:ue brigades. To limit these hazards and improve organization of this operation, a new system 
o support rescue work has been developed, providing radio transmission of sound and vision 
:ignals, air parameters and rescueman condition. 

A radiant cable being unreeled at operation area, makes a transmitting-receiving antenna. 
['he radio signaJ transmitted by this cable are regenerated by the amplifiers jointed with the 
:able. 

Use of video camera provides recording of the imagesof rescue operation, and a newpoły
·unctional individual instrument ensures a complex analysis of air physicochemical parameters. 
['he rescueman condition is checked by heart rate and motion sensor. Ali data and information 
·rom the rescue operation area are transmitted to a base module operated underground by the 
>peration head. The data can also be send to rescue headquarters on the minehead. 

The system can be used not only for mine rescue work, but also by fire - brigades, the en
erprises of water supply and sewage, systems for telecommunication and by rescue teams in 
unnels, underground railway, caves etc. 

Recenzent: dr inż. Andrzej Hebda 
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Analiza stanu zapylenia powietrza na wybranych stanowiskach pracy 

Słowa kluczowe 

wentylacja - bezpieczeństwo pracy - zagrożenie pyłami szkodliwymi dla zdrowia 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono aktualny stan prawny dotyczący oceny zagrożenia pyłami szko
dliwymi dla zdrowia na stanowiskach pracy w kopalni soli. Na podstawie wyników pomiarów 
przepruv/adzono analizę stanu zapylenia po\vietrza na \vybranych stano\viskach pracy \V \vyro
biskach górniczych i w zakładzie przeróbki mechanicznej. W oparciu o charakterystykę źródeł 
emisji pyłu oraz ocenę stanu narażenia pracowników na szkodliwe oddziaływanie pyłu prze
mysłowego podano możliwości ograniczenia zapylenia powietrza i zasady doboru ochrony 
indywidualnej. 

l. Aktualny stan prawy dotyczący oceny zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia 

Technologia eksploatacji złóż wiąże się nierozłącznie z powstawaniem znacznych ilości 
pyłu na stanowiskach pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca zobowiązany 
jest do oceny narażenia pracowników na działanie pyłów szkodliwych dla zdrowia oraz sku
teczności stosowanych działań profilaktycznych [14]. Ocenę powyższą przeprowadza się na 
podstawie wyników pomiarów stężenia pyłu na stanowiskach pracy, obliczeń średniomiesięcz
nych i średniorocznych ważonych stężeń pyłu oraz liczby dniówek przepracowanych na sta
nowiskach, na których stężenie pyłu w powietrzu przekraczało wartości NDS. Najwyższe Do
puszczalne Stężenia pyłów przemysłowych reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. [12]. W Rozporządzeniu tym nie wyszczególniono naj
wyższego dopuszczalnego stężenia pyłów wszystkich eksploatowanych minerałów. Przykła
dowo, Rozporządzenie to nie reguluje dopuszczalnego stężenia pyłu solnego w środowisku 
pracy. W kopalniach soli kamiennej istnieją trudności we właściwej interpretacji przepisów 
odnośnie zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia. Zgodnie z powyższym Rozporządze
niem stężenie pyłu solnego porównywać należy z najwyższym dopuszczalnym stężeniem ",n
nych nietrujących pyłów przemysłowych, w tym zawierających wolną (krystaliczną) krzemionkę 
ooniżej 2%". Dla tej grupy pyłów przemysłowych ustalono Największe Dopuszczalne Stężenie 
pyłu całkowitego wynoszące 10,0 mg/m3

. 

Pomiary zapylenia środowiska pracy w kopalni związane są z dużą zmiennością warunków 
wykonywania pomiarów, które uzależnione są od parametrów wentylacyjnych w wyrobiskach 
podziemnych oraz zmiennego natężenia robót górniczych. Rozporządzenie MZiOS z dnia 9 
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lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy wraz ze zmianami w 2003 roku (Dz. U. z 2003 r., Nr 21, poz. 180) reguluje tryb i często
tliwość dokonywanych pomiarów zapylenia oraz sposób rejestrowania i przechowywania wy
ników oraz ich udostępniania pracownikom. Rozporządzenie to nakazuje wykonywanie badań 
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia zgodnie z metodami określonymi w Polskich 
Normach, a w razie braku takich norm - metodami zalecanymi przez jednostki badawczo-roz
wojowe w dziedzinie medycyny pracy. 

W przypadku pomiaru zapylenia powietrza na stanowiskach pracy obowiązującą normąjest 
PN-Z-04008-7:2002: "Ochrona czystości powietrza - Fobieranie próbek - Zasady pobierania 
próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników". Metody przeprowadzania 
pomiarów opisane są w normach: 
- PN-91/Z-04030/05 "Oznaczenie pyłu całkowitego na stanowiskach pracy metodą filtra

cyjno-wagową''; 

- PN-91/Z-04030/06 "Oznaczenie pyłu respirabilnego na stanowiskach pracy metodą filtra
cyjno-wagową''; 

- PN-91/Z-04018/04 "Oznaczenie wolnej krystalicznej krzemionki w pyle całkowitym i res
pilabilnym w obecności krzemianów na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną'' ; 

- PN-G-04035:2002 "Ochrona czystości powietrza w podziemnych zakładach górnicz-ych -
Pomiar stężenia zapylenia powietrza oraz oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej 
krzemionki w pyle". 
Według [4], pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy w pod

ziemnym zakładzie górniczym, gdzie występuje zagrożenie pyłami szkodliwymi dla zdrowia, 
wyposażyć należy w filtrujące środki ochrony indywidualnej układu oddechowego. Zasady 
doboru tych środków powinny wynikać z wielkości zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdro
wia. 

Rozporządzenie [15] reguluje zasadę doboru środków filtrujących dróg oddechowych. 
W przypadkach gdy wartość stężenia pyłu na stanowisku pracy: 
l ) przekroczy najwyższe dopuszczalne stężenie, a nie przekroczy czterokrotności tego 

stężenia, stosuje się sprzęt filtrujący klasy l, 
2) zawartajest między wartością 4xNDS i lOxNDS, stosuje się sprzęt filtrujący klasy 2, 
3) zawartajest między wartością lOxNDS i 20xNDS, stosuje się sprzęt filtrujący klasy 3. 

Z uwagi na powyższą konieczność stosowania sprzętu filtrującego ochrony dróg oddecho
wych ustala się trzy kategorie stanowisk pracy w podziemnych zakładach górniczych z uwagi 
na zagrożenie pyłami szkodliwymi dla zdrowia: 
- do kategorii A zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia zalicza się stanowiska pracy 

w wyrobiskach, gdzie występują stężenia pyłu o wartościach wymagających stosowania 
sprzętu filtrującego ochrony układu oddechowego l klasy ochronnej, ustalonej według Pol
skiej Normy, 

- do kategorii B zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia zalicza się stanowiska pracy 
w wyrobiskach, gdzie występują stężenia pyłu o wartościach wymagających stosowania 
sprzętu filtrującego ochrony układu oddechowego 2 lub 3 klasy ochronnej, ustalonej we
dług Polskiej Normy, 

- do kategorii C zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia zalicza się stanowiska pracy 
w wyrobiskach, gdzie stosowany filtrujący sprzęt ochrony układu oddechowego l, 2 lub 3 
klasy ochronnej, ustalonej według Polskiej Normy, nie zapewnia skutecznej ochrony pra
cowników. 
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Zgodnie z kodeksem pracy (stan prawny na l lipca 2003 roku) [4] - Art. 207 §l -praco
dawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy oraz 
jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez odpowiednie wykorzystanie 
osiągnięć nauki i techniki. Zgodnie z Art. 227 §l, pracodawca jest obowiązany stosować 
środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną 
pracą, w szczególności: 
l ) utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące szkodliwe 

dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów tych czynni
ków; 

2) przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, 
rej estrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracowni
kom. 
Pracodawca jest również obowiązany niezwłocznie zgłos ić właściwemu organowi Pań

stwowej Inspekcji Sanitarnej i właściwemu inspektorowi pracy każdy przypadek rozpoznanej 
choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę (Art. 235 §l) oraz przystąpić niezwłocz
nie do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosować inne 
niezbędne środki zapobiegawcze (Art. 235 §2). 

Pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy, 
chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy i na podsta
wie wyników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze (Art. 236.). 

Przytoczone obowiązki są zgodne z wymaganiami odpowiednich dyrektyw Unii, w tym 
także przepisów dotyczących środków stosowanych w celu stymulowania bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia pracowników, ujęte w dyrektywie ramowej 89/656/EWG [2]. 

W oparciu o powyższe przepisy w dalszej części artykułu omówiono stan zagrożenia pyło
wego w zakładzie górniczym na przykładzie kopalni soli kamiennej. 

2. Stan zagrożenie pyłami szkodliwymi dla zdrowia w zakładzie górniczym 

2.1 . Charakterystyka źródeł pylenia w wyrobiskach podziemnych kopalni soli kamiennej 

Charakter źródeł emisji pyłu związany jest z rodzajem czynności technologicznych urabia
nia złoża, odstawy oraz transportu urobku na powierzchnię. Wyróżnić można cztery zasadnicze 
miejsca lokalizacji źródeł zapylenia powietrza w polskich kopalniach eksploatujących złoże 
soli kamiennej: 
- przodki wyrobisk przygotowawczych: 

wiercenie otworów strzałowych; 
załadunek urobku - przy pomocy ładowarek zasięrzutnych ŁZK-IP na wozy lub przy 
pomocy zgarniaczy do otworów zsypowych; 
urabianie kombajnem i załadunek na wóz odstawczy; 

- komory eksploatacyjne: 
wiercenie otworów strzałowych; 
załadunek urobku- przy pomocy zgarniaczy lub ładowarek spalinowych ŁK-1; 
urabianie kombajnem i załadunek na wóz odstawczy; 

- załadunek urobku do wozów; 
- rozładunek i kruszenie urobku. 

507 



Obracaj D., Szlązak N.: Analiza stanu zapylenia powietrza na wybranych stanowiskach pracy 

W związku z powyższym wyszczególnić można następujące stanowiska pracy w kopal
niach eksploatujących złoże soli kamiennej, na których występuje zagrożenie pyłem solnym: 
- stanowisko wiertaczy w chodnikach przygotowawczych; 
- stanowisko wiertaczy w komorach eksploatacyjnych (roboty rozpoznawczo-likwidacyj-

nych); 
- stanowisko obsługi zgarniaczy lub ładowarek zasięrzutnych ŁZK-1P; 
- stanowisko obsługi ładowarki ŁK-1; 

stanowisko kombajnisty; 
- stanowisko pomocnika kombajnisty; 
- stanowisko obsługi zsypek; 
- stanowisko obsługi kruszarni głównej; 

stanowisko obsługi przesypu. 
Wszystkie określone wyżej stanowiska pracy występują w różnych rejonach kopalń soli 

kamiennej. Wielkość stężenia zapylania wewnątrz oddziału eksploatacyjnego uzależniona jest 
od szeregu czynników o charakterze lokalnym, takich jak: rodzaj i intensywność wykonywa
nych prac, odległość od źródeł pylenia, parametry termodynamiczne przepływającego powie
trza. Charakterystykę źródeł pylenia powinno się jednak określać w stosunku do stanowiska 
pracy, na którym powoduje ona zanieczyszczenie powietrza. Pomiar stężenia pyłu na stanowi
sku pracy jest jedyną możliwą formą oceny emisji pyłu. Wyniki pomiarów stężenia pyłu frakcji 
wdychanej przy pomocy pyłomierzy Cip-lO przedstawiono na rys. 2.1 [ 16]. 

40 

0 ~----~----~----~----~----~----~ 
Obsługa zsypek Wiertacze w komorach Kruszarnia główna 

Wiert. w chodnikach Obsługa zgarniaczy 

:C ±Odch. std. 
D ±Błądstd. 

C średnia 

Rys. 2. I. Wykres pudełkowy miar rozkładu zapylenia frakcją wdychaną na stanowiskach pracy 
w kopalni soli 

Fig. 2. I. Box-diagram of dispersion measure by dust inhalable fraction at work places in salt mine 

Oprócz wymienionych stanowisk pracy, na których występuje zagrożenie pyłowe, w ko
palni istnieją również inne miejsca związane ze źródłami zapylenia powietrza. Są to miejsca 
przesypu soli przy transporcie taśmowym oraz miejsca wstępnego kruszenia urobku. Stanowi-
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ska pracy w tych miejscach są jednak odizolowane od źródeł pylenia, a ewentualny kontakt 
człowieka z pyłem solnymjest krótkotrwały. 

Największe stężenie pyłu solnego występuje na stanowiskach związanych z załadunkiem 
urobku na wozy przy pomocy tzw. zsypek. Średnioroczna wartość stężenia pyłu frakcji całko
witej wynosi 190 mg/m3 z błędem standardowym wyznaczenia średniej ±20,9 mg!m3

. Zagra
tenie pyłem szkodliwym dla zdrowia na tym stanowisku pracy zaliczyć należy do kategorii B. 
Pomimo, iż stężenie pyłu solnego na pozostałych stanowiskach pracy jest kilkakrotnie mniej
;ze to wszystkie stanowiska zaliczyć należy do kategorii B zagrożenia pyłami szkodliwymi dla 
~drowi a. 

U . Charakterystyka źródeł pylenia w zakładzie przeróbki mechanicznej soli kamiennej 

Należy podkreślić, iż charakterystyka pyłotwórcza w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej 
;oli związana jest z poszczególnymi ogniwami procesu technologicznego. Urządzeniami wy
warzającymi i emitującymi pył solny do powietrza wewnętrznego są: sita, przesiewacze wi
>racyjne, kruszarki, przesypy przenośników taśmowych, ślimakowych i podnośników, zbior
liki, wagi, workownice, pakownice oraz załadunek soli luzem. Najbardziej pyłotwórczymi 
>gniwami procesu techno!ogicz.'lego przeróbki mechanicznej są sita i przesiewacze. 

W zakładzie przeróbczym prowadzi się system odpylania procesu technologicznego pole
;ający na hermetyzowaniu źródeł pylenia i zastosowaniu odciągów miejscowych wychwytują
:ych pył i transportujących go przewodami instalacji odpylającej do odpylaczy cyklonowych. 

Zagrożenie pyłem szkodliwym dla zdrowia w zakładzie przeróbczym występuje na stano
viskach pracy obsługi: taśm 1200, nadszybia - poziom "0", kruszarki, urządzeń brykietowni, 
:biomików dozujących, przenośników taśmowych, przenośników ślimakowych, przesiewaczy 
vibracyjnych, przenośników poprzecznych, dyspozytorni, kruszarek dwuwalcowych, maszyn 
1a poz. + 15, + 19, +22, +25, przenośników rewersyjnych, podnośników kubełkowych i ślima
:owych, wag "Chronos", paletyzarek, załadunku soli, automatów pakujących. 

Przeprowadzone pomiary kontrolne oraz analiza wyników pomiarów okresowych zapylenia 
>Owietrza wykazała, iż wartości stężeń na niektórych stanowiskach przekraczają generalnie dwu
rotnie obowiązującą wartość NDS, tj . lO mg/m3

, jednak nie przekraczają 4-ro krotności NDS. Na 
ysunkach 2.2 i 2.3 przedstawiono rozkład wartości stężenia pyłu solnego na poszczególnych sta
.owiskach w latach 1995 + 2003. 

Analizując zestawione wyniki stwierdzić należy, że około 40% uzyskanych wyników pomiarów 
a przestrzeni ostatnich ośmiu lat jest mniejsze od dopuszczalnej wartości l O mg/m3 w pomieszcze
iach młynowni zakładu P-2. W pomieszczeniach workowni P-2 około 60% uzyskanych wyników 
~st mniejsze od NDS, a w zakładzie P-1 około 35% wyników. 

Średnia wielkość stężenia pyłu solnego na stanowiskach pracy nie przekracza aktualnie 
xNDS. Uzależniona jest ona od intensywności źródeł pylenia (zmiennej wielkości produkcji 
r okresie rocznym) oraz wilgotności powietrza atmosferycznego. 
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Fig. 2.2. Measurement results o f salt dust concentration at work places in processing plant P- I 
in 1995+2003 
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Rys. 2.2. Wyniki pomiarów stężenia pyłu solnego na stanowiskach pracy w młynowni zakładu 
przeróbczego P-2 w latach 1995+2003 

Fig. 2.2. Measurement results of salt dust concentration at work placesin a mili of processing plant P-2 
in 1995+2003 
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2.3. Ocena narażenia pracowników na pył solny 

Rozpoznanie źródeł emisj i pyłu i zapoznanie się z rzeczywistym, aktualnym stanem 
zapylenia powietrza pyłem solnym na stanowiskach pracy w wyrobiskach podziemnych oraz 
w zakładzie przeróbki mechanicznej stanowi podstawę podejmowania dalszych długofalowych 
działań zmierzających do jego likwidacji oraz zapewnienia pracownikom warunków pracy 
określonych odpowiednimi przepisami prawnymi. 

Na większości stanowisk pracy istnieje duże ryzyko narażenia zdrowotnego (wskaźnik 
ekspozycji powyżej wartości NDS). Średni wskaźnik ekspozycji nie przekracza jednak 10 
krotnej wartości NDS pyłu solnego w wyrobiskach podziemnych i 4 krotnej w zakładzie 
przeróbki mechanicznej. 

Analiza chorób zawodowych w kopalni soli kamiennej wykazała, że wśród pracowników 
zatrudnionych w kopalni soli występują schorzenia układu oddechowego, głównie z powodu 
drażniącego działania pyłu solnego na błonę śluzową dróg oddechowych [16] . Badania laryn
gologiczne prowadzone wśród pracowników w latach 80-tych [10] wykazały, iż, najczęściej 

występuje zaczerwienienie i pogrubienie całej wyściółki śluzowej nosa (58%) oraz zmiany 
zanikowe śluzówki (16%) z zasychaniem na powierzchni błony śluzowej części przegrody 
nosa, nadżerka i głębokie owrzodzenia przegrody nosa (10%) oraz perforacja przegrody nosa 
~4%). 

Powyższe zmiany chorobowe występują wśród pracowników o stażu pracy powyżej 15 lat 
[I 0], wśród których zachorowalność jest lO-krotnie większa w porównaniu z pracownikami 
J stażu pracy do 5 lat. Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż według badań naukowych, o choro
Jie zawodowej związanej z perforacją przegrody nosowej decyduje nie tylko praca w szko
jJiwym środowisku pracy, ale w dużej mierze również uwarunkowania osobnicze [10]. 

Analiza chorób zawodowych w ostatnich latach wykazała, iż częściej rejestruje się choroby 
~ómych dróg oddechowych wśród pracowników zakładu przeróbki mechanicznej niż wśród 
Jracowników dołowych w przeliczeniu na i lość zatrudnionej załogi [9]. Pracownicy dołowi 
Jracują w atmosferze kopalnianej, której parametry termodynamiczne na większości stanowisk 
Jracy nie ulegają zmianie w ciągu roku. Zapylenie powietrza w zakładzie przeróbczym w połą
:zeniu ze znacznymi wahaniami wilgotności i temperatury powietrza na stanowiskach pracy 
N ciągu roku przyczynia się do większego zagrożenia chorobowego. 

\. Możliwości obniżenia zagrożenia pyłem solnym w kopalni soli 

1. 1. Właściwości fizyko-chemiczne pyłu solnego 

Na wartość stężenia pyłu w miejscu pracy wpływa również okresowa zmiana parametrów 
ermodynamicznych powietrza. Niewielkie wahania wilgotności względnej powietrza 
>Owodują zbrylanie się soli i zapychanie nawet otworów zsypowych. Tym samym należy się 
i czyć z przyśpieszoną koagulacją ziaren pyłu w odpylaczach. 

Prowadzone wieloletnie badania w kopalniach sol i kamiennej wykazują, iż na stanowiskach 
1racy na dole kopalni w pobliżu szybów wdechowych zapylenie powietrza uwarunkowane jest 
vilgotnością względną i temperaturą powietrza atmosferycznego [1, 16]. Badania wykazują 
tatystyczny wpływ wilgotności względnej powietrza na stan zapylenia powietrza pyłem 
olnym na stanowiskach pracy [l, 16]. 
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Zmienność parametrów powietrza w ciągu roku pokrywa się z kształtowaniem stężenia 
pyłu na stanowiskach pracy w wyrobiskach podziemnych i w zakładzie przeróbki mechanicz
nej soli. Wpływ tych zmian na stężenie pyłu solnego w powietrzu jest widoczny na wszystkich 
stanowiskach pracy zakładu przeróbczego oraz w wyrobiskach podziemnych, w niewielkiej 
odległości od szybu wdechowego. 

Krytyczne nasycenie higroskopijnych pyłów zależy nie tylko od wilgotności względnej 
powietrza, ale również od rozmiaru ziaren. Przemiana ziarna pyłu w kroplę roztworu przy 
małej wilgotności powietrza ma miejsce tylko dla dostatecznie dużych cząstek. Na drobnych 
jądrach tworzą się drobne krople nasyconego roztworu, nad którymi ciśnienie pary wodnej jest 
znacznie wyższe niż nad płaską powierzchnią roztworu, tak że przemienienie małych higro
skopijnych jąder w krople może wymagać przesycenia [16]. Wpływ wilgotności powietrzajest 
większy dla pyłu frakcji wdychanej niż frakcji respirabilnej [16]. 

W stężeniu pyłu frakcji wdychanej na stanowiskach pracy w zakładzie P-2 największy 
udział posiadają pyły o średnicy od 5 do 15 ~m. Pyły tej wielkości najszybciej ulegają sedy
mentacji pod wpływem wzrostu zawartości wilgoci w powietrzu. 

Właściwości fizykochemiczne pyłu solnego, wymagania w zakresie produktu końcowego 
oraz wymagana skuteczność oczyszczenia powietrza do dopuszczalnych wartości eliminują 
możli'\.vości stosov1~".ia znanych sposobó\v i środkóv: v,.x:alczania zagrożenia pyło\vego. 

3 .2. Metody zwalczania zagrożenia pyłowego 

Sposoby zwalczania zagrożenia pyłowego ogranicza technologia wydobywania soli metodą 
"na sucho". Metody ograniczenia zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia na stanowiskach 
pracy w zakładach przemysłowych polegają na: 
l) hermetyzacji procesów pyłotwórczych w ciągu technologicznym produkcji, 
2) zraszaniu i nawilgacaniu, 
3) wentylacji miejscowej w połączeniu z procesem odpylania (okapy, odciągi, ssawki nad 

źródłem emisji pyłu- stale lub ruchome), 
4) stosowaniu środków ochrony indywidualnej dróg oddechowych (półmaski, maski, hełmy, 

z zespołami nawiewno- wywiewnymi), 
5) modernizacji procesu technologicznego w zakresie pyłotwórczości. 

Jeżeli pierwsze cztery metody nie przynoszą oczekiwanych rezultatów pracodawca jest 
zmuszony do podjęcia modernizacji procesu technologicznego w zakresie pyłotwórczości. 

W wyrobiskach podziemnych hermetyzacja pyłotwórczości procesu technologicznego 
w połączeniu z instalacją odpylającąjest trudna z uwagi na wielkość emisji i mobilność źródeł 
pylenia. W przypadku kopalni soli kamiennej również zraszanie i nawilgacanie powietrza 
w procesie technologicznym wydobycia i przeróbki soli jest niemożliwe. 

Istnieje bardzo dużo rodzajów i typów urządzeń odpylających stosowanych w różnych ga
łęziach przemysłu. Pierwszym i podstawowym kryterium doboru rodzaju odpylacza jest wiel
kość emisji pyłu, rodzaj i wielkość ziaren pyłu, które trzeba wydzielić z gazu lub z powietrza, 
oraz wymagania stawiane powietrzu odpylonemu. W procesie wydobycia i przeróbki soli ka
miennej przeważają pyły o frakcjach 5 + 15 ~m., a sumaryczna emisja pyłu dochodzi do 800 
kg/h przy kilkudziesięciu źródłach emisji. 

Zarówno odpylacze suche jak i mokre dzielą się w zależności od zasady działania na: 
- grawitacyjne, 
- bezwładnościowe (uderzeniowe), 
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- odśrodkowe (cyklony, multicyklony), 
- wirnikowe (wentylatory odpylające, cyrkulatory), 
- mokre (skrubery) , 
- filtracyjne (olejowe i tkaninowe), 
- elektrostatyczne (mokre, suche). 

W wyrobiskach podziemnych stosuje się odpylacze suche, tkaninowe, które najczęściej 
wykorzystywane są przy drążeniu wyrobisk przy pomocy kombajnów chodnikowych [16] . 
Podstawowym sposobem zwalczania zagrożenia jest jednak wykorzystanie środków wentyla
:yjnych polegających na kierowaniu strumienia powietrza zapylonego do wyrobisk z prą
:lem powietrza zużytego. 

W powierzchniowym zakładzie przeróbczym wykorzystuje się instalację odpylającą posz
:zególnych ogniw procesu technologicznego przeróbki. Proces odpylania prowadzi się w wod-
1ych odpylaczach cyklonowych (skrubery w wersji dla pyłów erozyjnych), z których uzyskuje 
>ię tzw. pulpę solną wykorzystywana jako materiał podsadzkowy na dole kopalni. Właściwie 
~aprojektowana instalacja odpylającej zapewniać powinna utrzymanie właściwych warunków 
:>racy na stanowiskach. Z uwagi na właściwości soli kamiennej oraz zmienność wilgotności 
. temperatury powietrza utrzymanie stanu technicznego instalacji odpylającej jest trudne. Ko
lgulacja transportowanych cząstek pyłu przewodami instalacji odpylającej powoduje częste ich 
)dkładanie w przewodach. Zmniejsza się tym samym skuteczność odciągów miejscowych 
mad źródeł pylenia, pomimo, iż źródła te są hermetyzowane i połączone z instalacją odpyla
ącą. Sól kamienna oddziaływuje korozyjnie na większość metali. Pierwotna instalacja odpy

l ająca zaprojektowana została jako metalowa w połączeniu z poszczególnymi ciągami techno
ogicznymi przeróbki soli. 

Działania modernizacyjne procesów odpylania w wyrobiskach podziemnych kopalni soli 
Jolegać mogą na wykorzystywaniu odpylaczy tkaninowych w polach eksploatacyjnych, gdzie 
)kresowa zmiana parametrów powietrza kopalnianego jest minimalna. W zakładzie przeróbki 
nechanicznej soli modernizacja procesu odpylania polegać mogłyby na zastosowaniu ulepszo
lych odpylaczy mokrych (wykorzystanie materiałów stali wolframowej lub chromowej) w sys
.emie jednostopniowego odpylania i zastosowaniu przewodów wykonanych z innych mate
·i ałów (stopy lekkie, materiały polimeryczne). O wiele skuteczniejsze jest jednak stosowanie 
Jdpylania wielostopniowego przy tak wysokiej pyłotwórczości procesu. Możliwe byłoby zas
osowanie innych rozwiązań w oparciu o odpylanie suche na bazie cyklonów bądź multicyklo
lÓW. Instalacja taka musiałaby się jednak składać z kilkustopniowego procesu odpylania 
opracowaniem sposobu zagospodarowania znacznych ilości wydzielonego pyłu solnego. Zas

osowanie innych rozwiązań i technologii odpylania musi jednak wiązać się z kompleksową 
nodernizacją ciągu technologicznego przeróbki soli . Z uwagi na specyfikę procesu przeróbki 
Jraz na higroskopijność i właściwości korozyjne soli kamiennej koszt takiego przedsięwzięcia 
Joprzedzony musiałby być szczegółową analizą ekonomiczno - techniczną. 

~.2 . Metody zwalczania zagrożenia pyłowego 

Konieczność modernizacji procesu technologicznego w aspekcie znmiejszenia pyłotwór
;zości zachodzi w przypadku wykorzystania wszystkich metod obniżenia zapylenia powie
rza i znmiejszenia zagrożenia szkodliwym oddziaływaniem pyłu solnego. Do metod obniżają
;ych ryzyko chorób zawodowych związanych z ekspozycją na pył przemysłowy zalicza się 
;tasowanie indywidualnych ochron dróg oddechowych. 
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Pierwszą podstawową zasadą stosowania środków ochrony indywidualnej, jest zasada, że 
powinny być one stosowane w sytuacjach, gdy nie można uniknąć zagrożeń albo nie można ich 
wystarczająco ograniczyć za pomocą technicznych środków ochrony zbiorowej lub za pomocą 
środków, metod albo procedur organizacji pracy. Oznacza to, że decyzja o zastosowaniu środ
ków ochrony indywidualnej musi być poprzedzona przeprowadzeniem wszystkich możliwych 
działań, zarówno technicznych jak i organizacyjnych, mających na celu eliminacje zagrożenia 
u źródła. Stwierdza się, że w kopalniach soli kamiennej z uwagi na właściwości produktu oraz 
proces technologiczny wydobycia i przeróbki obniżenie zagrożenia pyłowego nie jest łatwe 
w zakresie określonym opłacalnością ekonomiczną. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż środki ochrony indywidualnej należy traktować jako 
ostatnie ogniwo ochronne, a w związku z tym niezbędne jest zapewnienie odpowiednich wa
runków do ich efektywnego i bezpiecznego stosowania. 

W górnictwie podstawowym środkiem ochrony dróg oddechowych jest sprzęt filtrujący 
w postaci: filtrów kompletowanych z odpowiednią częścią twarzową (maska, półmaska) lub 
w postaci filtrujących części twarzowych (półmaska filtrująca). 

Sprzęt filtrujący w postaci filtrów kompletowanych z częściami twarzowymi lub półmasek 
fi ltrujących stosowany jest w przypadkach wystąpienia zanieczyszczenia powietrza pyłami, 
dymami lub mgłami w stężeniach przekraczających wartości NDS, o ile to stężenie nie prze
kroczy górnej granicy ograniczającej stosowanie sprzętu filtrującego. Wartość stężenia gra
nicznego zależy od klasy ochronnej sprzętu (Pl, P2, P3) zależnej od przepuszczania pewnej 
ilości zanieczyszczeń przez włókninowy materiał filtracyjny [7]. 

Najmniej skutecznym sprzętem filtrującym jest sprzęt sklasyfikowany jako Pl, średnio 
skuteczny to P2, a najskuteczniejszy oznaczono jako P3. 

W przypadkach znacznych stężeń zapylenia (powyżej 20xNDS, dla danego rodzaju pyłu), 
wskazane jest stosowanie masek skompletowanych z filtrami klasy P3, a nie półmasek z fil
trami klasy P3 czy półmasek filtrujących P3. 

Wybór klasy ochronnej zależy od maksymalnego stężenia zanieczyszczenia na stanowisku 
pracy, bowiem im wyższa klasa ochronna sprzętu tym wyższe musiał on spełnić wymagania 
pod względem ilości zatrzymywanych przez niego zanieczyszczeń. 

W myśl tej zasady, zgodnego z normami polskimi PN-EN 143 i PN-EN 149 przyjętymi do 
obligatoryjnego stosowania wynika, że przeznaczenie do stosowania dla sprzętu filtrującego 
w postaci półmasek filtrujących lub półmasek kompletowanych z filtrami powinno być 

następujące: 

sprzęt filtrujący oznaczony symbolem P l S jest przeznaczony do ochrony przed aerozolami 
ze stałą fazą rozproszoną lub aerozolami na bazie wody (pył, dym), o ile stężenie fazy roz
proszonej tych aerozoli nie przekroczy 4xNDS. 
sprzęt filtrujący oznaczony symbolem P2S jest przeznaczony do ochrony przed aerozolami 
ze stalą fazą rozproszoną lub aerozolami na bazie wody (pył, dym), o ile stężenie fazy roz
proszonej tych aerozoli nie przekroczy lOxNDS. 
sprzęt filtrujący oznaczony symbolem P 3S jest przeznaczony do ochrony przed aerozolami 
ze stałą fazą rozproszoną lub aerozolami na bazie wody (pył, dym), o ile stężenie fazy roz
proszonej tych aerozoli nie przekroczy 20xNDS. 
Należy jednakże pamiętać, iż w przypadku skompletowania filtrów z maskami sprzęt 

filtrujący klasy Pl, P2 lub P3 będzie można stosować dla większych wartości przekroczeń 
NDS, co wynika ze skuteczności części twarzowej [5, 7]. 
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3.3. Dobór sprzętu ochrony układu oddechowego z wykorzystaniem wskaźnika ochrony 

W celu zapewnienia warunku zdatności powietrza do oddychania podczas użytkowania 
sprzętu ochrony układu oddechowego, niezbędne jest określenie całkowitej skuteczności tego 
sprzętu, co pozwala na ustalenie krotności obniżenia stężenia zanieczyszczenia występującego 
w środowisku pracy na skutek zastosowania konkretnego typu sprzętu. Każdy rodzaj sprzętu 
filtracyjnego posiadać powinien graniczną wartość całkowitego przecieku wewnętrznego 
i wyznaczony nominalny wskaźnik ochrony [5] . Parametr ten stanowi klucz do właściwego 
doboru sprzętu ochrony układu oddechowego. 

Nominalny wskaźnik ochrony określa poziom skuteczności sprzętu ochrony układu 

oddechowego wyrażony jako krotność obniżenia stężenia zanieczyszczenia atmosfery 
środowiska pracy, uzyskaną w wyniku zastosowania ochrony. Praktycznie oznacza to 
spełnienie warunku, aby pod częścią twarzową sprzętu powietrze zawierało zanieczyszczenia 
środowiska pracy jedynie w stężeniu poniżej wartości NDS dla danego rodzaju pyłu. Wartość 
wskaźnika ochrony będzie zależała w przeważającej części od rodzaju stosowanego sprzętu 
ochrony układu oddechowego, z uwzględnieniem takich dodatkowych warunków jak: indywi
dualne dopasowanie sprzętu, właściwe funkcjonowanie oraz warunki środowiska użytkowania 
sprzętu. 

W celu zapewnienia prawidłowego doboru sprzętu ochrony układu oddechowego do czyn
ników niebezpiecznych i szkodliwych należy dokonać [5]: 
- identyfikacji zagrożeń, 
- pomiaru stężeń i natężenia tych czynników, 
- odniesienie wyników pomiarów zanieczyszczenia środowiska do ich wartości NDS, 
- ustalenie czasu narażenia na te czynniki, 
- określenie ograniczeń wynikających z warunków pracy (mikroklimat, konieczność jedno-

czesnej ochrony różnych części organizmu), 
- szkolenia w zakresie prawidłowego użytkowania, konserwacji, limitów czasu użytkowania 

sprzętu oraz przechowywania. 
Wartości nominalnych wskaźników ochrony dla podstawowego sprzętu ochrony układu 

)ddechowego przedstawiono w tablicy 3.1. 
Wybór rodzaju sprzętu ochrony układu oddechowego zależy od relacji, w jakiej pozostaje 

n aksymalne stężenie pyłu solnego w stosunku do dopuszczalnej wartości stężenia. lm większe 
jest przekroczenie wartości granicznych tym ochrona powinna charakteryzować się wyższą 
;kutecznością, a zatem powinna posiadać większą wartość wskaźnika ochrony. Pornocne 
'N tym wyborze jest wyznaczenie minimalnej wartości wskaźnika ochrony. 

Przykładowy sposób postępowania dla stanowiska obsługi przesiewaczy wibracyjnych 
'N zakładzie przeróbki mechanicznej soli. 

Dane: 
- maksymalne stężenie pyłu obliczone w czasie jednej zmiany wynosi- 40 mg/m3

, 

- NDS dla tego pyłu solnego wynosi- lO mg/m3
. 

Minimalny wskaźnik ochrony wynosi 4. Zgodnie z tablicą 3 .l dla zanieczyszczenia w pos
.aci pyłu odpowiedni do tych warunków jest sprzęt filtrujący klasy l w postaci półmaski fil
rującej klasy Pl lub półmaski z filtrami klasy Pl, a także alternatywnie sprzęt filtrujący klasy 
:> 1, ale w postaci maski z filtrami klasy PI. Wszystkie wymienione typy sprzętu muszą być 
)rzeznaczone do oczyszczania powietrza z cząstek stałych (S). 
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Tablica 3.1. Wartości NPF i dla poszczególnych rodzajów sprzętu ochrony układu oddechowego [5] 
T bl 3 l NPF al t: . l ki d f · a e o o v ues or part1cu ar n s o eqmpment for respiratory system prevention 

Rodzaj sprzętu ochrony układu 
Klasy ochronne 

Nominalny wskaźnik 
oddechowego ochrony, NPF 

Półmaska lub ćwierćmaska KLASA l 4 
połączona z filtrem lub KLASA 2 lO 

pochłaniaczem KLASA3 20 

Półmaska filtrująco-pochłaniająca 
KLASA l 4 
KLASA2 lO 

z zaworami 
KLASA3 12 

KLASA l 4 
Półmaska filtrująca KLASA2 lO 

KLASA 3 20 

Maska połączona z filtrem lub 
KLASA l 5 
KLASA 2 16 

z pochłaniaczem 
KLASA3 100 

Sprzęt oczyszczający ze 
KLASA l 20 
KLASA 2 100 

wspomaganiem 
KLASA 3 200 

Sprzęt oczyszczający z wymuszonym 
KLASA l lO 
KLASA2 20 

przepływem powietrza 
KLASA 3 500 

Ten uniwersalny sposób doboru środków indywidualnej ochrony układu oddechowego 
można stosować przy doborze sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy w kopalni soli ka
miennej. Jednakże by był on skuteczny istotne jest propagowanie wiedzy z zakresu szkodli
wego działania pyłu solnego dla zdrowia, konieczności stosowania środków indywidualnej 
ochrony układu oddechowego i właściwego ich doboru do rodzaju i maksymalnego stężenia 
zapylenia [5]. 

4. Podsumowanie 

Kopalnia soli kamiennej jako pracodawca zobowiązana jest do identyfikacji zagrożeń 
i oceny ryzyka zawodowego. Pracodawca ma także obowiązek określić warunki używania 
środków ochrony indywidualnej, które muszą uwzględniać stopień zagrożenia, częstość 
narażenia, cechy stanowiska pracy każdego pracownika i skuteczność działania środków 

ochrony indywidualnej. 
Jednym ze szkodliwych czynników środowiska pracy w kopalni soli kamiennej jest po

wstający na etapach wydobycia, transportu i przeróbki pył solny. Największe stężenia pyłu 
solnego występują w wyrobiskach podziemnych przy załadunku soli na środki odstawy 
urobku. W powierzchniowych zakładzie przeróbczym największą emisją pyłu solnego na sta
nowiskach pracy charakteryzują się ogniwa procesu technologicznego związane z krusze
niem i przesiewaniem. 

Pomimo stosowania właściwych środków zwalczania zagrożenia pyłem szkodliwym dla 
zdrowia stężenie pyłu na stanowiskach pracy przekracza dopuszczalne wartości pyłu solnego. 
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Specyfika procesu wydobywczego i właściwości pyłu solnego eliminują możliwości 

stosowania większości znanych metod zwalczania zagrożenia pyłowego w przemyśle. 
Działania kopalni w tym zakresie powinny być j ednak skierowane w kierunku poprawy 

skuteczności działania bieżących metod ograniczania zapylenia powietrza oraz hermetyzacji 
źródeł emisji pyłu na stanowiskach pracy. 

Zmiana sposobu odpylania w zakładzie przeróbczym musiałaby wiązać się z gruntowną moder
nizacją procesu technologicznego przeróbki. W przypadku podejmowania decyzji o modernizacji 
procesu technologicznego należy uwzględnić kilkustopniowy system odpylania, który powinien 
>tan owić integralną część procesu technologicznego. 
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Analysis of dust pollution state at the chosen work places 

Abstract 

Actual regulations in health-detrimental dust in work places in salt mine was presented in 
the paper. The analysis of dust pollution state at the chosen work places both in underground 
excavations and processing plant was carried out on the basis of measurement results. 
Possibilities of reducing dust level and principles of respiratory preventives selection are 
presented on the basis of characteristics of dust emission sources and estimation of workers' 
exposure to harmful effect of industrial d ust. 

Recenzent: dr hab. inż. Marian Branny 
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::;łówne wskaźniki mikroklimatu - wyznaczanie analityczne 
komputerowe wspomaganie obliczeń 

iłowa kluczowe 

wentylacja - klimatyzacja - mikroklimat 

ltreszczenie 

Mikroklimat środowiska jest określany poprzez zespól parametrów fizycznych powietrza 
otoczenia, mających wpływ na samopoczucie przebywającego w nim człowieka. W artykule 

>rzedstawiono podstawowe parametry powietrza oraz omówiono sposoby obliczania i wyzna
zania wskaźników mikroklimatu. Pokazano jak przy pomocy nowoczesnych technik kompu
!rowych proces ten można uprościć i przyspieszyć, zwiększając równocześnie dokładność 
bliczeń oraz zapewniając ich poprawność. 

Wstęp 

Warunki komfortu cieplnego określają warunki pracy człowieka, w których pracownik od
zuwa zadowolenie z parametrów cieplnych otoczenia. Bezpieczna jest również praca 
1 warunkach dyskomfortu cieplnego wtedy, gdy nie zostaną przekroczone dopuszczalne pa
łmetry fizjologiczne organizmu, takie jak: temperatura wewnętrzna (rektalna), częstotliwość 
derzeń serca, ilość wydzielonego potu [3]. 

Komfort cieplny pracowników ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo i wydajność pracy 
' kopalni. Zależy on od wielu czynników, takich jak: parametry mikroklimatu, rodzaj i inten
ywność pracy, ubiór oraz aklimatyzacja pracowników. 
Środowiska pracy, według J. Drendy, w zależności od mikroklimatu dzielimy na środowi

<a gorące, ciepłe, umiarkowane, chłodne i zimne. Poważny problem i zagrożenie dla zdrowia 
, kopalniach głębokich, hutach oraz innych gorących działach przemysłu stanowi środowisko 
iepłe i gorące. 

Określanie mikroklimatu 

Do określenia mikroklimatu w danym środowisku stosuje się : 

wartości parametrów podstawowych powietrza i otoczenia, 
wskaźniki mikroklimatu, które uwzględniają łączny wpływ kilku parametrów podstawo
wych powietrza. 
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Do parametrów podstawowych powietrza i otoczenia mających wpływ na warunki klima
tyczne należą: temperatura mierzona termometrem suchym, temperatura mierzona termome
trem wilgotnym, prędkość przepływu powietrza, ciśnienie powietrza, wilgotność względna 
powietrza, skład chemiczny powietrza, promieniowanie cieplne otoczenia. 

Najbardziej znanymi wskaźnikami mikroklimatu są: natężenie chłodzenia powietrza K, 
temperatura efektywna amerykańska ET (oznaczana w Po lsce przez A TE), temperatura efek
tywna belgijska BTE, temperatura zastępcza francuska t, (oznaczana także jako TRF - tempe
ratura francuska /resultate/), temperatura zastępcza klimatu tzk, wskaźnik WBGT, wskaźnik 
dyskomfortu cieplnego delta 8 (oznaczany równieżjako WDC) [3]. 

3. Obliczanie i wyznaczanie wskaźników 

Według polskiego prawa górniczego [li] temperatura powietrza w miejscu pracy nie po
winna przekraczać 28°C przy pomiarze termometrem suchym, a intensywność chłodzenia nie 
powinna być mniejsza od 11 katastopni wilgotnych. Jeżeli temperatura powietrza wynosi od 28 
do 33°C lub intensywność chłodzenia, jest mniejsza niż 11 katastopni wilgotnych, to należy 
ograniczyć czas pracy do sześciu godzin. Jeśli temperahira przekracza 33°C, to ludzi można 
zatrudniać tylko w ramach akcji ratowniczych lub przeciwpożarowych. Należy zaznaczyć, że 
przepis ten nie jest zadowalający z punktu widzenia obecnego rozeznania w zagadnieniach 
szkodliwego oddziaływania warunków klimatycznych na organizm ludzki i można przypusz
czać, że zostanie on w niedługim czasie zmieniony. 

Większość wymienionych w rozdziale 2 wskaźników wyznacza się na podstawie wzorów 
lub nomogramów z uwzględnieniem mierzonych parametrów podstawowych, jak temperatury 
powietrza (mierzone termometrem suchym i wilgotnym) oraz prędkości przepływu powietrza. 

3 .l . Pomiar natężenia chłodzenia powietrza [ 6] 

Do pomiarów natężenia chłodzenia ciała, wywołanego wspólnym działaniem temperatury, 
wilgotności i prędkości powietrza, higienista angielski J. Hill już w roku 1920 wprowadził 
przyrząd zwany katatermometrem. Natężenie chłodzenia oznaczane przez K jest odwrotnie 
proporcjonalne do czasu 't (tau), a wprost proporcjonalne do stałej katatermometru, czyli: 

F 2 2 K =- [mcal!cm · s= 41,86 W/m] (3.1) 
't 

gdzie: 
F- stała katatermometru, mcal/cm2

; 

't- czas opadania słupa alkoholu pomiędzy podziałkami 38 a 35°C, s. 

Wielkość chłodzącego działania atmosfery, czyli natężenie chłodzenia K, wyraża stratę 
ciepła z l cm2 powierzchni w ciągu l sekundy. Jednostką natężenia chłodzenia jest katastopień 
równy mea! na cm2

· s = 41,86 W/m2
• 

Określenie warunków klimatycznych na podstawie pomiarów katatermometrem znalazło 
szerokie zastosowanie w górnictwie, głównie ze względu na łatwość wykonania obserwacji, 
jak i prostotę samego przyrządu. 
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Profesor Skaczyński [7] uważa, że osiągniecie w przodkach od 6 do 8 katastopni suchych 
ub 18 do 25 wilgotnych gwarantuje wysoki komfort pracy. W Polsce intensywność chłodzenia 
nierzona katatermometrem wilgotnym nie może być mniejsza od l I katastopni. 

L. Hill [I] podał również wzory empiryczne, w których ustalił zależność natężenia chło
izenia od prędkości i temperatury powietrza: 

!la w< l: 

llaw~l: 

:dzie: 

K =.!:: = (0,2 + 0,4 ·.f;)· (36,5- t ) 
s 't s 

F 31 
Kw = - = (0,35 + 0,85 ·V w) · (36,5- t w) 

't 

Ks =.!:: = (0,13 + 0,47 ·.f;)· (36,5- ts) 
i: 

F 31 
Kw =-=(O ,l+ 1,1· V w)· (36,5- t w) 

't 

(3 .2) 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 

~s , Kw - natężenie chłodzenia powietrza mierzone katatermometrem suchym i wilgotnym, 
mcal/cm2

• s= 41,86 W/m2
; 

v - prędkość powietrza, m/s; 
; , tw - temperatura mierzona termometrem suchym i wilgotnym, oc. 

.2. Amerykańska temperatura efektywna ATE [3, 6] 

W celu bardziej dokładnego określenia cieplnych warunków pracy rozpoczęto w USA 
" roku 1923 intensywne badania. Ideą podjętych prac było znalezienie syntetycznej 
ależności, która pozwoliłaby na określanie komfortu pracy w różnych warunkach 
limatycznych. Badania prowadzone bez przerwy od 1923 do 1939 r. przez American Society 
,f Beating and Ventilating Engineers doprowadziły do opracowania nomogramu określającego 
~w. amerykańską temperaturę efektywną, oznaczaną przez ATE. 
Amerykańska temperatura efektywna (ATE) jest to temperatura nieruchomego i nasycone-

o wilgocią powietrza, o takiej samej zdolności chłodzącej organizm, jaką ma powietrze o da
ej temperaturze t [0 C] i o wilgotności~ (fi)[%], przy jego ruchu z prędkością w [m/s]. 

Okazało się, że można dobierać różne kombinacje temperatury, prędkości i wilgotności 
owietrza, przy których człowiek odczuwa jednakowe oddziaływanie cieplne, przy czym wys
;pują u niego jednakowe reakcje fizjologiczne, takie jak: przyspieszenie tętna czy podniesie
je temperatury ciała. Na podstawie licznych, sięgających dziesiątków tysięcy, doświadczeń 
stalono dla różnych zestawień temperatury, wilgotności i prędkości powietrza odpowiednie 
:mperatury efektywne. Ostateczne wyniki ujęto w nomogram przedstawiony na rysunku 3.1. 
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Przy niskich temperaturach wysiłki organizmu idą w kierunku zmniejszenia ilości oddawa
nego ciepła. Tak więc zwiększenie wilgotności w strefie temperatur niskich w sposób wyraźny 
pogarsza warunki klimatyczne. 

Amerykańska temperatura efektywna według Yaglou jest najczęściej stosowanym wskaź
nikiem określającym mikroklimat w miejscu pracy. 

Temperatura efektywna amerykańska wykorzystywana jest do określania norm klimatycz
nych, między innymi w górnictwie amerykańskim i niemieckim. 

30 35 40 5( 

termometru sucilego r eJ 

r ·-r-r--r"J""T"-r Temperatura ter;:_omdru wHgorne~ [ •c} 
r·~~r-r"~..,.,..~~ 

o m ~ ~ ~ w 35 4D 50 

Rys. 3.1. Nomogram do wyznaczania amerykai1skiej temperatury efektywnej ATE 
Fig. 3 . l. The nomograph to marking A TE 

Według normy amerykańskiej praca w ciągu 8 godzin jest dopuszczalna, gdy efektywna 
temperatura amerykańska j est mniejsza od 28°C. Gdy A TE zawiera s i ę w granicach od 28 do 
32°C praca powinna być skrócona do 6 godzin oraz zmniejszona intensywność pracy lub nor
ma produkcyjna. Powyżej temperatury efektywnej 32°C praca jest zabroniona. 

W górnictwie niemieckim [10] obowiązuje norma, według której, z wyjątkiem kopalń soli, 
wielkość temperatury efektywnej amerykańskiej 30°C (w wyj ątkowych wypadkach 32°C) 
stanowi granicę dopuszczalnej pracy górników. Normalna praca powinna odbywać s ię do 28°C 
temperatury powietrza mierzonego termometrem suchym t, lub ATE < 25°C. W przedziale 
temperatur t,> 28°C lub A TE > 25°C oraz ATE < 30°C obowiązują skrócone czasy pracy. 

W kopalniach soli , gdy temperatura t, powietrza jest niższa od 28°C, można pracować 
osiem godzin. Gdy temperatura termometru suchego t, zawiera się w przedziale od 28 do 32°C 
występują skrócone czasy pracy. Powyżej temperatury termometru suchego t,> 32°C oraz 
temperatury termometru wilgotnego tw > 27°C praca jest zabroniona. 

3.3. Belgijska temperatura efektywna BTE [3] 

Dwaj naukowcy belgijscy R. Bidlot i P. Ledent, analizując nomogram amerykańskiej tem
peratury efektywnej, doszli do wniosku, że w granicach A TE = 36°C wpływ na tę wartość 
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:nają wyłącznie temperatura i wilgotność powietrza. Ostatecznie R. Bidlot zaproponował akre
ilenie granicznych warunków klimatycznych na podstawie następującego równania: 

BTE = 0,9 ·t w + 0,1· ts ~ 34°C (3 .6) 

gdzie: 
t, , tw - temperatura mierzona termometrem suchym i wilgotnym, °C; 

Wykazał on, że w przypadku osób wykonujących pracę w komorach doświadczalnych 
wpływ temperatury powietrza suchego maleje, a wzrasta wpływ temperatury powietrza wilgot
nego. Tłumaczy on to tym, że przy wykonywaniu pracy w ustalonych warunkach klimatycz
nych następuje zawsze wzrost przemiany materii, a więc i ilość wydzielanego ciepła u osób 
badanych w stosunku do osób nie wykonujących żadnych czynności . Ilość ciepła oddawanego 
z organizmu do powietrza zależy w większym stopniu od temperatury powietrza wilgotnego 
niż suchego. Gdy temperatura efektywna przekracza 34°C, praca staje się już niebezpieczna, 
a w przypadku osiągnięcia wartości 35°C, wręcz niemożliwa. 

W latach 40 ubiegłego stulecia w Belgii przyjęto jako obowiązującą dla górnictwa formułę 
zaproponowaną przez Bidlata z tą jednak różnicą, że zastosowano pewien margines 
bezpieczeństwa, określając temperaturę graniczną na 31 °C. Tak więc obowiązująca przez 
znaczny czas norma klimatyczna w kopalniach belgijskich określana była następującym wzo
rem: 

(3.7) 

Wartości temperatur przeliczanych tym wzorem nazywano belgijską temperaturą efek
tywnąBTE. 

Wzór ten jednak nie uwzględnia prędkości przepływu powietrza, która ma wciąż znaczenie 
w kształtowaniu warunków komfortu pracy. Zaproponowana przez Belgów metoda określania 
warunków klimatycznych została szeroko rozpowszechniona w Afryce Południowej, Belgii 
i Holandii . 

3.4. Francuska temperatura zastępcza (resultate) - TFR [3] 

We Francji obowiązuje obecnie następująca norma (Circulaire HSM 44) określająca wa
runki klimatyczne: 

TFR = 0,7 ·t w + 0,3 ·ts- w (3.8) 

gdzie: 
t, ' tw - temperatura mierzona termometrem suchym i wilgotnym, oc; 
w - prędkość powietrza, m/s; 
przy założeniu, że normalne warunki pracy występują przy TFR:::; 28°C. Praca w warunkach, 
gdy TFR zawiera się w przedziale od 28 do 34°C, jest uznawana za szkodliwą dla zdrowia, 
a przekroczenie przez TFR 34°C za wręcz niebezpieczne. 
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3.5. Temperatura zastępcza klimatu- tzk [3, 8] 

Pod koniec lat 80 XX wieku na podstawie przeprowadzonych badań w kopalniach miedzi 
na zlecenie zakładów Badawczo-Projektowych Miedzi "Cuprum" we Wrocławiu zapropono
wano wskaźnik mikroklimatu zwany temperaturą zastępczą klimatu - tzk· Temperatura zastęp
cza klimatu jest modyfikacją francuskiej temperatury zastępczej TFR, a została określona wzo
rem: 

tzk =0,6·tw +0,4·ts -w (3.9) 

gdzie: 
ts , tw - temperatura mierzona termometrem suchym i wilgotnym, °C; 
w - prędkość powietrza, m/s. 

W projekcie oceny warunków klimatycznych [4] przy zastosowaniu temperatury zastępczej 
klimatu tzk przyjmuje się graniczne wartości tej temperatury w zależności od wydatku energe
tycznego, czyli od stopnia uciążliwości pracy. 

Dopuszczalne graniczne wartości temperatury zastępczej klimatu wynoszą dla pracy lekkiej 
tzk < 30°C, umiarkowanej tzk < 28°C, ciężkiej tzk < 2ó°C i dla pracy bardzo ciężkiej lzk < 25°C. 

Projekt powyższy zakłada, że czas pracy powinien być skrócony, jeżeli temperatura tzk jest 
większa od wartości granicznych oraz praca powinna być zabroniona, gdy tzk > 32°C, 
z wyjątkiem akcji ratowniczych. 

3.6. Wskaźnik WBGT [3, 11] 

Mikroklimat w pomieszczeniach z wentylacją naturalną, a więc wewnątrz lub na zewnątrz 
budynków, określa wskaźnik WBGT. Wskaźnik ten wyznacza się na podstawie Międzynaro
dowej Normy ISO 7243-1982, która od 1985 r. obowiązuje również w Polsce pod nazwą PN-
85/N-08011: "Wyznaczanie obciążeń termicznych działających na człowieka w środowisku 
pracy, oparte na wskaźniku WBGT". 

Wskaźnik WBGT wiąże dwa parametry - temperaturę wilgotną naturalną tnw i temperaturę 
poczernionej kuli (temperaturę globalną) tw W pewnych warunkach środowiska, gdy występuje 
nasłonecznienie, wskaźnik WBGT uwzględnia również temperaturę powietrza mierzoną ter
mometrem suchym ts. Relacja miedzy powyższymi parametrami przedstawia się następująco: 
- wewnątrz i na zewnątrz budynków bez nasłonecznienia: 

WBGT = 0,7 · t w + 0,3 · t g 

- na zewnątrz budynków z nasłonecznieniem: 

WBGT=0,7·tw +0,2 · tg +0,1·ts 

gdzie: 
tnw - temperatura wilgotna naturalna termometru wilgotnego stacjonarnego, oc; 

(3 .l O) 

(3 .11) 

tg - temperatura poczernionej kuli (temperatura globalna), mierzona termometrem 
umieszczonym w kuli o średnicy 15 cm o czarnych ściankach (termometr Vornona), oc; 

t. - temperatura mierzona termometrem suchym, osłoniętym od wpływu promieniowania 
słonecznego, °C. 
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Istnieje również odmiana wskaźnika WBGT opracowana w GIG [2], według której przybli
:ony wskaźnik (określony przy pomocy pomiarów psychroaspiratorem) wynosi: 

WBGT = 0,67 ·t w + 0,33 · ts (3.12) 

;dzie: 
, ,tw - temperatura mierzona termometrem suchym i wilgotnym, °C. 

Wskaźnik WBGT zależny jest od takich parametrów otoczenia, jak temperatura powietrza, 
v ilgotność, średnia temperatura promieniowania ścian . Nie wchodzi w skład wskaźnika 

VBGT prędkość powietrza, chociaż może mieć wpływ na wskazania termometru wilgotnego 
kulistego. 
Wartości odniesienia wskaźnika WBGT ustalone zostały doświadczalnie przez przyjęcie 

1aksymalnej dopuszczalnej temperatury wewnętrznej człowieka 38°C mierzonej w odbytnicy 
osób narażonych na działanie gorąca. Przekroczenie temperatury rektaJnej 38°C jest dla or

anizmu szkodliwe i praca w takich warunkach powinna być przerwana. 
Wartości odniesienia wskaźnika WBGT zamieszczono w normie PN-85/N-08011 i repre

entują średni wpływ gorąca na człowieka w ciągu dość długiego czasu pracy . 

. 7. Wskaźnik dyskomfortu cieplnego delta- 8 (WDC) [3] 

Dyskomfort cieplny w przeciwieństwie do komfortu cieplnego jest to stan niezadowolenia 
dowieka z warunków cieplnych otoczenia. Rozróżniamy dyskomfort panujący w środowis
lch ciepłych, jak i chłodnych. Ze względu na występujące w kopalniach zagrożenie klima
·czne z powodu wysokich temperatur przez pojecie dyskomfortu cieplnego należy rozumieć 
yskomfort środowisk ciepłych. Komfort oraz dyskomfort cieplny określić można przez para
etry fizyczne powietrza i otoczenia oraz wydatek energetyczny pracownika. Jeżeli parametry 
octowiska nie odpowiadają punktom leżącym na krzywych komfortu cieplnego Fangera [3, 
l, to w środowisku tym panują warunki dyskomfortowe. Dyskomfort cieplny dzieli się na 
~ zpieczny i niebezpieczny dla zdrowia i życia człowieka. Dyskomfort bezpieczny to taki 
rskomfort, w którym wskaźniki mikroklimatu WBGT i A TE nie osiągają wartości odniesie
a ustalonych na podstawie oceny wskaźników fizjologicznych organizmu ludzkiego . Warun-
klimatyczne, dla których wskaźniki WBGT lub A TE mikroklimatu przewyższają wartości 

!niesienia sąjuż niebezpieczne dla zdrowia, czyli występuje dyskomfort niebezpieczny. 
W układzie współrzędnych (t5, tw) warunki klimatyczne wywołujące dyskomfort cieplny 

:zpieczny można graficznie przedstawić w formie powierzchni pomiędzy krzywą komfortu 
eplnego Fangera a charakterystyką (prostą) amerykańskiej temperatury efektywnej. 

Na rys. 3.2 przedstawiono krzywe komfortu cieplnego Fangera dla ludzi nie ubranych 
układzie współrzędnych temperatury efektywnej ATE oraz wilgotności powietrza <l> (fi). 
trametrem krzywych jest wydatek energetyczny pracownika obejmujący wypoczynek, pracę 
<ką, umiarkowaną i ciężką. Podczas kreślenia tego wykresu poszczególne krzywe komfortu 
~plnego Fangera zależne od prędkości przepływu powietrza układały się w charakterystyczne 
ązki zlewając się ze sobą. Odchylenia temperatur efektywnych dla poszczególnych wiązek 
zywych przy danej wilgotności względnej powietrza nie były większe od 5%. Stąd też, me
:lą aproksymacji, dla każdego wydatku energetycznego pracownika wyznaczono jedną prostą 
mfortu cieplnego niezależną od prędkości przepływu powietrza (rys. 3.2). Linie te (pogru-
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bione) są odcinkami zawartymi pomiędzy wilgotnościami powietrza O<<j><lOO [%] dla nastę
pujących wydatków energetycznych M równych 65, 100, 165 oraz 230 W/ m2

• Rys. 3.3 przed
stawia odcinek komfortu cieplnego dla wydatku energetycznego M= 165 W/m2 (praca umiar
kowana) oraz prostą pionową stałej temperatury efektywnej amerykańskiej A TE = 28°C sta
nowiącą graniczną temperaturę efektywną dla bezpiecznej pracy ze względu na mikroklimat. 
Obszar na lewo od odcinka komfortu cieplnego stanowi dyskomfort występujący w środowis
kach chłodnych, obszar pomiędzy odcinkiem komfortu a prostą pionową temperatury efektyw
nej 28°C jest obszarem dyskomfortu cieplnego bezpiecznego dla zdrowia, natomiast obszar na 
prawo od linii temperatury efektywnej 28°C jest obszarem dyskomfortu cieplnego niebez
piecznego dla zdrowia. Wykresy przedstawione na rys. 3.2 i 3.3 są sporządzone przy założeniu, 
że temperatura powietrza jest równa temperaturze promieniowania otoczenia. Określenie stanu 
dyskomfortu cieplnego u człowieka, czyli wielkości obciążenia termicznego organizmu czło
wieka można przeprowadzić wprowadzając pojecie wskaźnika dyskomfortu cieplnego pracow
nika o (delta). 

Jeżeli w obszarze dyskomfortu cieplnego bezpiecznego umieścimy dowolny punkt A 
(rys. 3.3) o określonych parametrach fizycznych powietrza oraz punkty B i C leżące, pierwszy 
na krzywej komfortu cieplnego Fangera dla tej samej prędkości i wilgotności powietrza co 
punkt A, a drugi na prostej granicznej temperatury efektywnej amerykańskiej przyjętej według 
wartości odniesienia wskaźnika WBGT, to wskaźnik dyskomfortu cieplnego pracownika o 
(delta) jest to stosunek odcinka AB do CB (rys. 3.3): 
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Rys. 3.2. Krzywe komfortu cieplnego Fangera w układzie współrzędnych temperatura efektywna 
amerykańska ATE i wilgotność względna powietrza <l> (A TE, <J>) w zależności od wydatku energetycznego 

Fig. 3.2. The Fangerscurves ofthermal comfort in coordinate system (ATE, <J>) in dependence from 
expense energetistic 
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Rys. 3.3. Obszar dyskomfortu cieplnego bezpiecznego dla zdrowia w układzie współrzędnych (ATE, <!>) 
dla założeń M= 165 W/m2

, w= l m/s, t5 = t0,, ludzi nie ubranych, niezaaklimatyzowanych 
Fig. 3.3. The area o f thermal safe comfort for health in coordinate system (ATE, <!>) 

for foundations M= 165 W/m2
, w= l m/s, t5 = t0" men without clothes, unacclirilated 

Z rys. 3.3 wynika, że stosunek tych odcinków jest równy stosunkowi odpowiednich różnic 
emperatur efektywnych dla tej samej wilgotności powietrza, czyli: 

ATEA -ATEk f o= om · (3.14) 
ATEgran. - ATEkomf. 

~dzie: 
<\TEA -efektywna temperatura amerykańska występująca w środowisku A o znanych 

parametrach fizycznych powietrza, odczytana z wykresu Yaglou (rys. 3.1), oc; 
<\ TEkomf.- efektywna temperatura amerykańska określona dla parametrów fizycznych środowi

ska B, w których panują warunki komforu cieplnego, °C. Temperatury tę odczytu
jemy z wykresu Yaglou (rys. 3.1 ) przyjmując parametry fizyczne powietrza z wy
kresów komfortu cieplnego Fangera; 

<\TEgran. - efektywna temperatura amerykańska graniczna, której wartość wyznaczona jest 
w zależności od wydatku energetycznego, stopnia aklimatyzacj i pracownika i oporu 
cieplnego odzieży, °C. 

Wskaźnik dyskomfortu cieplnego jest parametrem określającym wpływ warunków klima
ycznych środowiska na samopoczucie pracownika oraz na cieplne bezpieczeństwo jego pracy. 

l eżeli: 

) <o 
) =o 
)< o< 0,2 
),2 :s o< 0,5 
),5 :s o< 0,8 
),8 :s o< l 
) 2: I 

- środowisko odczuwane jest jako chłodne, 
- komfort cieplny, 
- warunki klimatyczne korzystne, 
- zadowalające warunki klimatyczne, 
- trudne warunki klimatyczne, 
- bardzo trudne warunki klimatyczne, 
- środowisko odczuwane jest jako zbyt cieple i dyskomfort jest niebezpieczny 

dla zdrowia. 

527 



Słota K.: Główne wskaźniki mikroklimatu- wyznaczanie analityczne i komputerowe ... 

Wskaźnik dyskomfortu cieplnego zależy od parametrów fizycznych mikroklimatu, od 
wydatku energetycznego pracownika, czyli rodzaju i intensywności pracy, od sposobu ubrania 
oraz stopnia aklimatyzacji. Określa on liczbowo lub procentowo, jak bardzo warunki klima
tyczne panujące w danym środowisku pracy różnią się od warunków klimatycznych komfortu 
cieplnego oraz od warunków klimatycznych granicznych pod względem bezpieczeństwa ciepl
nego. 

4. Komputerowe wspomaganie obliczania wskaźników mikroklimatu 

Autorowi artykułu nie były znane do tej pory żadne proste i ogólnodostępne programy, 
wspomagające obliczenia wskaźników mikroklimatu, a w szczególności obliczanie amerykań
skiej temperatury efektywnej A TE oraz wskaźnika dyskomfortu cieplnego z uwzględnieniem 
sposobu ubrania, wydatku energetycznego oraz aklimatyzacji człowieka. Dotychczasowe opra
cowania tego tematu mają postać nomogramów oraz tablic (rys. 3.1, 3.2, 3.3), nie pozwalają 
obliczyć bezpośrednio potrzebnych wartości. W związku z tym opracowano algorytm kompu
terowy, pozwalający w znaczny sposób uprościć powyższe obliczenia. Na podstawie algoryt
mu powstał program Z.K.S. MOTEZ 2000, którego autorami są Zbig.'liew i Krzysztof Słota. 
Oparty on został na przedstawionych w artykule wykresach, nomogramach i omówionych 
wcześniej wzorach. Obsługa programu jest intuicyjna, a z doświadczenia autorów programu 
wynika, że student uczelni technicznej potrzebuje zaledwie kilku minut na naukę obsługi pro
gramu. 

'MOTfL2000 ·- - ··- -- ~ 

Pl1 Obilczent3 

H.mizo tr ullnP warnnki ld imatyl"m r· 

- ·-----~-
ts"" ' 28 oc 
h\= 

i 165A::l 
ATE•25,0 WBGI'·~ra;. WDC•O,ó2 Fi• ł'l,S H• loS A• O 
ATE: 25,0 WBGI':: 'ot ak WDC: 0,49 Fi= 3,5 Ks:ł,O Kw= 10,0 c lo= 0,0 1·1: 1ó5 A= 1 

5 ts::31,ótw::29.4 w::O,:"'oJ tq:brak tnw::btak BTE= ATE=29,4. WBGI::btak WDC::1,17 Fi:: 0.5,1 Ks:::2,1 Kw=ó,Sclo:O,O M::165 A:: O 
p. 6 ts= 31,6 tw= 29,4: w::0,30 t g= b tal tnw= brak BTE= .. ""1,6 TRF:: 2'3,8 Tzk=- JO,O ATE= 29,-l WBGT ='ot ak WDC:: O, 94 Fi= 85,1 X s:: 2,1 Kw= 6,5 c lo:: 0.0 l.J::: 1&5 A :t 
P. 7 ts• Z1.0 l w• 25.0 "' 2,SO l g• 27.9 '""' 2S,O BTE• 2S.3 TRF• 2l .!Tzk• 23.7 ATE• 23 W B GI'• 2S,9 WDC• O. 97 Fi• 1t S Ks • 7,4 Kw• ! ,3 clo•I,O H• 230 A•l 
P. 8 ts• 21,0 t w• 25,0 w• 2,50 tg• 27,9 tnw• 25,0 BTE• 2S,3 TRF• 23,4 Tzk• 23,7 ATE• 23,2 WBGI'• 25,9 WDC• O, 3 Fi• 78,S Ks• 7,4 Kw• 1".3 c lo• 1,0 14• &S Ad 
P. 9 ts• 28,0 t w• 25,0 W• 2,50 t g• 27,9 tnw•25,0 BTE·2S,3 TRF• ZJ.ł Tzk•23,7 ATE• 23,2 WBGI'·2S,9 WDC• 0,60 Fi• 78,S Ks• 7.ł Kw•18,3 clo•l.O 1•!•100 Ad 
P. 10 ts=28,0 tw=25,0 w:2,50 tg:o27.9 tnw=25.0 B!E:25,3TRF:23,ł Tik.:23,7 ATE:23_2 WBGT:25,9 WDC:O, Fi=78,5 Ks:7,ł Kw:::18,3 clo=l.O 1-i=tóS A= l 

Rys. 4.1. Okno główne programu 
Fig. 4.1. The main windo w o f programme 
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Program został stworzony dla celów naukowo-badawczych, a wykorzystywany głównie do 
)bliczania i porównywania wskaźników mikroklimatu oraz badań eksperymentalnych, na 
xzykład w komorach klimatycznych, w wyrobiskach oraz komorach kopalń węgla i rudy mie
izi (praktyczne zastosowanie wskaźnika 8) [4]. 

Program Z.K.S. MOTEZ 2000 działa na każdym komputerze wyposażonym w system ope
·acyjny Windows 95/98/ME/NT/2000 lub XP. Po uruchomieniu programu na ekranie widocz
lejest "okno główne programu" (rys . 4.1). 

Poszczególne oznaczenia i ich jednostki, które zostały użyte w programie są tożsame z za
.vartymi w artykule. 

i. Podsumowanie 

Celem autora artykułu było przedstawienie obecnych sposobów obliczania i wyznaczania 
vskaźników klimatycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wspomaganie obliczeń 
echnikami komputerowymi. Program komputerowy jest dobrym narzędziem do skrócenia 
:zasu potrzebnego na obliczenia wentylacyjne i klimatyczne, podwyższa ich dokładność 

zwłaszcza, gdy musimy odczytywać dane z mało dokładnych wykresów) oraz pozwala za
: hować na nośniku elektronicznym wszystkie obliczenia, z których w łatwy sposób można 
korzystać w przyszłości. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż program oblicza ame
ykańską temperaturę efektywną A TE oraz wskaźnik dyskomfortu cieplnego 8 dla różnego 
posobu ubrania ludzi (w literaturze dostępne są zazwyczaj nomogramy tylko dla ludzi nie 
tbranych) . Program wykonuje również wykresy, na których można analizować wszystkie pa
ametry powietrza i wskaźniki mikroklimatu oraz ich wzajemne relacje. 

Program Z.K.S. MOTEZ 2000, który został zaprezentowany w niniejszym artykule, działa 
amodzielnie, lecz w połączeniu z pozostałymi programami, wchodzącymi w skład pakietu 
:.K.S. Multiklimat 2000, pozwala na rozwiązywanie bardziej skomplikowanych zagadnień 
zakresu klimatyzacji i wentylacji. 
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w podziemnych zakładach górniczych. 

The main coefficients of microclimate - analytic marking and computer 
aided calculations 

Abstract 

Climatic conditions at mines have a decisive influence upon the thermal safety of the crews. 
Microclimate is determined by a group of physical parameters of the air and the surrounding 
exerting an influence upon the felling of the man staying in such conditions. The article pre
sents basie parameters o f the air and discussed ways o f calculation and determination o f indices 
of the microclimate. lt shows how to simplify and accelerate the process with use of modern 
computer techniques, increasing at the same time the accuracy of calculations and providing 
their correctness. 

Recenzent: dr inż. Dariusz Obracaj 
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Rozwiązanie klimatyzacji grupowej w KWK "Zofiówka" 

Słowa kluczowe 

klimatyzacja - bezpieczeństwo - wentylacja 

Streszczenie 

Wprowadzenie grupowego systemu klimatyzacji wyrobisk dołowych w KWK "Zofiówka" 
umożliwia prowadzenie eksploatacji na poziomie 900 m. W stanie aktualnym kopalnia prowa
dzi eksploatację pomiędzy poziomami 705 m i 900 m. W tym obszarze temperatura pierwotna 
skał wynosi od 28 do 44°C. Zwiększanie się głębokości eksploatacji powoduje pogarszanie się 
warunków klimatycznych przy prowadzeniu robót górniczych. 

W związku z tym Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. po przeanalizowaniu szeregu 
koncepcji podjął decyzję o uruchomieniu grupowej klimatyzacji. Układ klimatyzacji będzie 
obejmował roboty górnicze dla obszaru robót najbardziej zagrożonych klimatycznie w partiach 
B, F, G i H. Dla pozostałych partii C, D i później E przewiduje się wykorzystanie lokalnych 
urządzeń klimatyzacyjnych będących w dyspozycji kopalni. 

Przyjęta koncepcja grupowej klimatyzacji będzie realizowana poprzez agregaty chłodnicze 
zlokalizowane na dole kopalni na poziomie 900 m o sumarycznej mocy chłodniczej 3,0 MW. 
Agregaty chłodnicze będą zabudowane na poziomie 900 m, natomiast wyparne chłodnice 
wody na poziomie 705 m. Urządzenia będąpołączone rurociągami poprzez szyb l. 

Ze względu na rozwój frontu eksploatacyjnego całość inwestycji została podzielona na dwa 
etapy. W pierwszym etapie do końca 2003 r. roku zostanie zainstalowany agregat chłodniczy 
o mocy chłodniczej 2,0 MW wraz z niezbędnymi urządzeniami i wyposażeniem. Natomiast 
w drugim etapie do końca 2004 r. przewiduje się zabudowanie drugiego agregatu chłodniczego 
o mocy 1,0 MW. 

l. Wstęp 

Wprowadzenie grupowego systemu klimatyzacj i wyrobisk dołowych w KWK "Zofiówka" 
umożliwia prowadzenie eksploatacji na poziomie 900 m. Pozwoli to podnieść wydajność pracy 
i zapewnić większe bezpieczeństwo załodze. Poprzez wprowadzenie grupowej klimatyzacji 
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uzyska się poprawę warunków mikroklimatu w wyrobiskach eksploatacyjnych i przygotowaw
czych. 

Pokłady węgla kamiennego na obszarze górniczym KWK "Zofiówka" występują na głębo
kości od 300 do 1500 m. Złoże kopalni "Zofiówka" udostępnione jest pięcioma szybami cen
tralnie zlokalizowanymi, z których trzy są wdechowe a dwa wentylacyjne. Szyby łączą po
wierzchnię z poziomami 580 m, 705 m, 830 m i 900 m. Od szybów wykonane są przekopy 
kierunkowe, które dzielą złoże na część wschodnią i zachodnią. U dostępnienie pokładów wę
gla wykonane jest kamiennymi przekopami polowymi, a złoże zostało podzielone na partie A, 
B, C, D, E, F, G i H. 

W stanie aktualnym kopalnia prowadzi eksploatację pomiędzy poziomami 705 m i 900 m. 
W tym obszarze temperatura pierwotna skał wynosi od 28 do 44°C. Zwiększanie się głęboko
ści eksploatacji powoduje pogarszanie się warunków klimatycznych przy prowadzeniu robót 
górniczych. Zagrożenie klimatyczne związane jest zarówno z głębokością jak i warunkami 
techniczno organizacyjnymi. W celu utrzymania zakładanego wydobycia na poziomie 
10 000 Mg/db z czterech ścian konieczne jest stosowanie urządzeń chłodniczych dla zapew
nienia właściwych warunków klimatycznych w wyrobiskach ścianowych i przygotowawczych. 
Rozwój frontu eksploatacji i dążenie do zwiększenia koncentracji wydobycia powoduje, że 
występują trudności w utrzymaniu właściwych warunków temperaturowych we wszystkich 
wyrobiskach gdzie prowadzone są roboty górnicze. 

W związku z tym Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. po przeanalizowaniu szeregu 
koncepcji podjął decyzję o uruchomieniu grupowej klimatyzacji. Układ klimatyzacji będzie 
obejmował roboty górnicze dla obszaru robót najbardziej zagrożonych klimatycznie w partiach 
B, F, G i H. Dla pozostałych partii C, D i później E przewiduje się wykorzystanie lokalnych 
urządzeń klimatyzacyjnych będących w dyspozycji kopalni. 

Przyjęta koncepcja grupowej klimatyzacji będzie realizowana poprzez agregaty chłodnicze 
zlokalizowane na dole kopalni na poziomie 900 m o sumarycznej mocy chłodniczej 3,0 MW. 
Ogólna zasada pracy układu chłodniczego polega na kierowaniu wody chłodzonej 

w parownikach agregatów do chłodnic powietrza w rejonach wydobywczych, a ciepło konden
sacji ze skraplaczy agregatów chłodniczych oddawane będzie do zużytego prądu powietrza na 
dole kopalni za pomocą wyparnych chłodnic wody. Agregaty chłodnicze będą zabudowane na 
poziomie 900 m, natomiast wyparne chłodnice wody na poziomie 705 m. Urządzenia będą 
połączone rurociągami poprzez szyb I. 

Ze względu na rozwój frontu eksploatacyjnego całość inwestycji została podzielona na dwa 
etapy. W pierwszym etapie do końca 2003 r. roku zostanie zainstalowany agregat chłodniczy 
o mocy chłodniczej 2,0 MW wraz z niezbędnymi urządzeniami i wyposażeniem. Natomiast 
w drugim etapie do końca 2004 r. przewiduje się zabudowanie drugiego agregatu chłodniczego 
o mocy 1,0 MW. 

2. Opis grupowej klimatyzacji na poziomie 900 m w KWK "Zofiówka" 

W oparciu o przeprowadzone analizy różnych koncepcji klimatyzacji kopalni "Zofiówka", 
przedstawionych w opracowaniu [1], do realizacji przyjęto wariant III, w którym ściany eks
ploatacyjne i roboty przygotowawcze z poziomu 900 m będą klimatyzowane za pomocą agre
gatów chłodniczych o sumarycznej mocy chłodniczej 3,0 MW. 

z uwagi na zapotrzebowanie i rozłożenie mocy chłodniczej oraz rozwój frontu eksploatacj i 
zainstalowane będą agregaty chłodnicze o mocy 2,0 MW oraz I ,O MW [2]. Inwestycja zostanie 
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podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie, który obejmował będzie okres do końca 2003 
roku zostanie zainstalowany agregat chłodniczy o mocy 2,0 MW, który zapewni niezbędną 
moc chłodniczą dla aktualnie prowadzonych robót górniczych w partiach: B pokład 404/4, G 
pokład 409/3 i F pokład 40311 . Natomiast w drugim etapie do końca 2004 roku zainstalowany 
będzie agregat o mocy chłodniczej l ,O MW dla robót górniczych prowadzonych w partii H 
pokład 409/3 . Agregaty chłodnicze zlokalizowane będą na poziomie 900 m w przekopie połu
jniowym I wentylacyjnym. Cały układ chłodzenia składa się z trzech obiegów: obiegu parow-
1ika, skraplacza i czynnika chłodniczego . W obiegu parowników woda przepływa pomiędzy 
1gregatami chłodniczymi a chłodnicami powietrza w rejonach eksploatacyjnych. W parowni
<ach agregatów chłodn iczych wodajest ochładzana do temperatury 3 °C. Następnie schłodzona 
.voda preizolowanym rurociągiem jest kierowana do chłodnic powietrza. Nieizolowanym 
·urociągiem powraca woda z rejonów eksploatacyjnych o temperaturze około l9°C do 
Jarowników. W obiegu parownika dla sumarycznej mocy chłodniczej 3,0 MW całkowity 
;trumień objętościowy wody wynosił będzie 150m3/h. 

,J:.~~,: :-
·I[~w/;,l · " " 

01<:xlia! p;>ŃE02a 

c .Jtk.l 
01<:xlia!p;>ŃE023 

Pa1iaBp:Ha:l4)1'4 

C:~ ~l ) 

'. 01<:xlia!p;>ŃE023 
01<:xlia!p;>ŃE023 

Fb?ianJróm 

!1$7"}~~~~~~~;~~:,:~~ ,. ~cr.. :...l.~· 

' ~· 

Rys. 2.1. Schemat połączeń dla układu klimatyzacji o mocy 3,0 MW 
Fig. 2.1. Scheme o f connection for air conditioning system o f 3.0 MW cooling power 
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W parowniku agregatu chłodniczego czynnik chłodniczy odbiera ciepło od wody 
a następnie jest sprężany i kierowany do skraplacza. Skraplanie czynnika chłodniczego zwią

zane jest z oddawaniem ciepła skraplania do wody obiegu skraplacza. Dalej czynnik chłodni
czy ulega rozprężeniu i odparowuje w parowniku. Proces zmian stanu skupienia czynnika 
chłodniczego powtarza się cyklicznie. W obiegu skraplaczy woda przepływa pomiędzy agre
gatami chłodniczymi a wyparnymi chłodnicami wody. Po odebraniu ciepła w skraplaczach 
woda o temperaturze 42°C jest kierowana rurociągiem poprzez szyb I na poziom 705 m do 
wyparnych chłodnic wody. Po oddaniu ciepła do zużytego prądu powietrza woda o temperatu
rze 31 oc jest kierowana do skraplaczy agregatów chłodniczych . Ciepło od wody w wyparnych 
chłodnicach jest odbierane głównie poprzez odparowanie wody zraszającej wężownice chłod
nic. Natężenie objętościowe wody w obiegu skraplacza wynosi 330 m3/h. Wyparne chłodnice 
wody (pięć sztuk) zlokalizowane będą na poziomie 705 m w wytycznej północnej równoległej 
przy szybie wentylacyjnym V. 

Schemat połączeń układu chłodzenia dla układu klimatyzacj i o sumarycznej mocy chłodni
czej 3,0 MW został przedstawiony na rysunku 2.1. 

3. Układ grupowego chłodzenia 

Układ grupowej klimatyzacji kopalni "Zofiówka" składa się z trzech obiegów: 
- obieg parownika (woda chłodzona) - woda z parowników agregatów chłodniczych jest 

kierowana preizolowanymi rurociągami do chłodnic powietrza w rejonach eksploatacyj
nych. Woda po opuszczeniu chłodnic powietrza powraca nieizolowanymi rurociągami do 
parowników agregatów chłodniczych, 

- obieg skraplacza (woda chłodząca) - woda ze skraplaczy agregatów chłodniczych jest 
kierowana do wyparnych chłodnic wody preizolowanymi rurociągami w wyrobiskach po
ziomych i w szybie I. Po ochłodzeniu w wyparnych chłodnicach woda jest prowadzona do 
skraplaczy. Na tym połączeniu rurociąg będzie preizolowany tylko w szybie I, 

- Obieg czynnika chłodniczego (Freon 22) - czynnik chłodniczy będzie odbierał ciepło w pa
rowniku od wody chłodzonej, a następnie po sprężeniu będzie oddawał ciepło w skraplaczu 
ulegając skraplaniu do obiegu wody chłodzącej. 

Obieg parownika (wody chłodzonej) 
Obieg parownika stanowi sieć rurociągów, która będzie poprowadzona pomiędzy 

agregatami chłodniczymi a czterema rejonami eksploatacji w partiach B, F, G i H na poziomie 
900 m. Dla mocy chłodniczej równej 3,0 MW strumień wody chłodzonej wynosi 42,2 kg/s 
= 151,2 m3/h. Średnicę rurociągu dobiera się zakładając, że średnia prędkość przepływu wody 
wynosić powinna l +2 m/s. Oblicza s ię dla podanej średnicy rurociągu prędkość przepływu 
wody wg zależności: 

4·V 
v=--

n · d2 
gdzie: 

V- strumień objętościowy wody, m3/s, 
d- średnica rurociągu, m. 
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Dla przeniesienia żądanej mocy chłodniczej średnica rurociągu wynosi 200 mm. Wówczas 
lrędkość przepływu jest równa l ,31 m/s i spełnia wcześniej podany warunek. 

Natomiast na rys. 3.2 zamieszczono układ rurociągów na poziomie 900 m wraz z ich dłu
~ościami oraz strumieniem objętościowym przepływającej wody. Dla tych parametrów akre
lono średnice i wyznaczono prędkości przepływu w rurociągach. Z obliczeń wynika, że 

v przekopie południowym I wentylacyjnym i w przekopie F kołowym do pokładu 409/3 partii 
-I należy zabudować rurociągi o średnicy 200 mm. Za wejściem do pokładu 409/3 w partii H 
mleży w przekopie F kołowym oraz w przekopie wznoszącym zabudować rurociągi o średnicy 
50 mm. Obliczenia wykazały, że do chłodnic powietrza w rejonach eksploatacji należy zabu

lować rurociągi o średnicy l 00 mm. 
Podczas przepływu wewnątrz przewodu istotne znaczenie ma znajomość strat ciśnienia wy

vołanych działaniem s ił stycznych. Opór przepływu składa się z oporów tarcia i oporów lokal
tych. Opory tarcia występują na całej długości przewodu. Podział na opory tarcia i opory lokalne 
na charakter umowny, gdyż źródłem oporów w obu przypadkachjest lepkość płynu. 

Rys. 3.2. Przebieg rurociągów wody chłodzącej 
Fig. 3.2. Localisation of cooling water pipe Iines 

Całkowita strata ciśnienia podczas przepływu wynosi: 

t1p = t1fluniowe + Llplokalne 
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Z wystarczającą dokładnością dla obliczeń praktycznych można rozważać zagadnienie strat 
ciśnienia wskutek tarcia w postaci uproszczonej z pominięciem rozważań związanych z teorią 
warstwy przyściennej. 

Stratę ciśnienia wskutek tarcia oblicza się z wzoru Darcy-Weisbacha: 

(3.3) 

gdzie: 
IŁ - bezwymiarowy współczynnik tarcia wewnętrznego płynu (współczynnik oporów 

liniowych), 
L - długość przewodu, m, 
D - średnica przewodu, m, 
p - gęstość płynu, kg/m3

, 

v - prędkość przepływu, m/s. 
Przytoczona zależność umożliwia obliczenie strat ciśnienia wskutek tarcia dla przewodów 

prostoliniowych o średnicy D i długości L. Wzór ten obowiązuje zarówno dla przepływu lami
narnego jak i turbulentnego. 

Znając parametry przewodu i wody, konieczne jest wyznaczenie współczynnika oporu li
niowego. Dla przepływu turbulentnego, z którym mamy do czynienia w rozważanym przypad
ku współczynnik oporu "A nie zależy od liczby Re, a zatem nie zależy od prędkości i można 
wtedy skorzystać z wzoru Nikuradsego: 

l D 
r:; = 2 lo g - + 1,14 

....;IŁ k 
(3.4) 

gdzie: 
k określa chropowatość bezwzględną, która dla wybranych rur została podana w poniższej 

tabeli: 

Materiał Stan powierzchni k,mm 

Nowe 0,02+0,1 
Rury stalowe 

Nieznacznie skorodowane 0,4 
walcowane 

Z większymi osadami kamienia -3,0 

Przeprowadzono obliczenia strat ciśnienia wg zależności (3.2). Obliczenia zostały wy
konane dla parametrów sieci rurociągów zamieszczonych na rysunku 3 .2. Wyniki obliczeń 
zamieszczono w tablicy l, w której podano wielkość chropowatości bezwzględnej (k = 3,0 mm 
- wynikającą z doświadczeń KWK "Pniówek" [3]). W trzeciej kolumnie podano prędkość 
przepływu wody. Ostatnia kolumna zawiera wielkość strat ciśnienia w rurociągach obiegu 
wody chłodzonej. 

Największe straty ciśnienia pomiędzy agregatem chłodniczym a chłodnicami powietrza 
występują na trasie rurociągu do partii F i wynoszą 2,2 MPa (22 bar). Nieco mniejsze straty, 
występują w partiach B i H i wynoszą 1,8 MPa (18, bar). Natomiast w partii G straty kształtują 
się na poziomie 1,0 MPa (10 bar). Mając powyższe na uwadze do rozprowadzenia wody 
w obiegu wody chłodzonej należy zastosować rurociągi dopuszczone do ciśnienia 4,0 MPa 
(40 bar) . 
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Tablica 3. 1. Wyniki obliczeń strat ciśnienia w sieci rurociągów obiegu wody chłodzonej 
T bl 3 1 c 1 1 · 1 f 1 · · k f h·n d 1 a e .. a cu atiOn resu ts o· pressure osses m p1pe netwar s o c 1 e water cyc e 

Średnica Chropowatość 
Współczynnik 

Prędkość wod} Liczba Strata ciśnienia 
oporów liniowych 

Wyrobiska rurociągu bezwzględna wg Nikuradse w rurociągu Reynoldsa w rurociągu 
D k 

A. 
V Re ilp 

m mm - m/s - kPa bar 

Do chłodnic powietrza 

Przekop południowy I 
0,2 3,0 0,044 1,34 2,1E+05 126,7 1,27 

wentylacY.jny 

Przekop F kołowy do p. G 0,2 3,0 0,044 1,34 2,1E+05 93,6 0,94 

Przekop F kołowy do p. H 0,2 3,0 0,044 1,07 1,6E+05 49,9 0,50 

Przekop F kołowy 0,15 3,0 0,049 1,19 1,4E+05 155,4 1,55 

przekop wznoszący 0,15 3,0 0,049 1,19 1,4E+05 91,4 0,9 1 

Partia B pokład 404/4 0,1 3,0 0,057 1,07 8,2E+04 253,0 2,53 

hłodnica powietrza 100,0 1,00 

,Partia F pokład 403/l O, l 3,0 0,057 1,60 l,2E+05 404,0 4,04 

chłodnica powietrza. 100,0 1,00 

Partia G pokład 409/3 0,1 3,0 0,057 1,07 8,2E+04 261,2 2,61 

chłodnica powietrza 100,0 1,00 

Partia H pokład 409/3 0,1 3,0 0,057 1,60 1,2E+05 477,4 4,77 

chłodnica powietrza. 100,0 1,00 

Do agregatu chłodni-
czel!;o (powrót) 

Partia B pokład 404/4 0,1 3,0 0,057 1,07 8,2E+04 253,0 2,53 

Partia F pokład 403/l 0,1 3,0 0,057 1,60 1,2E+05 404,0 4,04 

Partia G pokład 409/3 0,1 3,0 0,057 1,07 8,2E+04 261,2 2,61 

Partia H pokład 409/3 O, l 3,0 0,057 1,60 1,2E+05 477,4 4,77 

przekop wznoszący 0,15 3,0 0,049 1,19 l ,4E+05 91,4 0,91 

Przekop F kołowy 0,15 3,0 0,049 1,19 l ,4E+05 155,4 1,55 

Przekop F kołowy do p. H 0,15 3,0 0,049 1,90 2,2E+05 234,1 2,34 

Przekop F kołowy do p. G 0,2 3,0 0,044 1,34 2,1E+05 93,6 0,94 

Przekop F kołowy do p.H 0,2 3,0 0,044 1,34 2,1E+05 126,7 1,27 

Agregat chłodn iczy 

Suma strat ciśnienia ilp kPa bar 

Partia B pokład 404/4 1824,2 18,2 

Partia F pokład 403/1 2126,2 21,3 

Partia G pokład 409/3 1062,8 10,6 

Partia H pokład 409/3 1779,3 17,8 
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Mając na uwadze wyznaczone straty ciśnienia w pierwszym etapie, dla agregatu chłodni
czego o mocy chłodniczej 2,0 MW w obiegu wody chłodzonej należy zainstalować dwie 
pompy typu OW -l OOB/4. Jedna z pomp będzie stanowić rezerwę. Natomiast po zainstalowaniu 
drugiego agregatu chłodniczego o mocy 1,0 MW należy zainstalować trzecią pompę OW
I OOB/4. Dwie pompy będą pracowały w układzie równoległym, a trzecia będzie stanowić re
zerwę. 

Straty ciepła w obiegu zimnej wody parownika 
Obliczenia dotyczące systemu klimatyzacji oparte są na bilansach cieplnych. Moc Q0 sys

temu klimatyzacyjnego z agregatami chłodniczym i określa się po stronie wody i wyznacza się 
z zależności: 

(3.5) 

gdzie: 
mw -strumień masowy wody chłodzonej, kg/s., 
cw -ciepło właściwe wody chłodzonej, kJ/(kgK), 
!JT -różnica temperatur wody v.ypływającej z parovmika i powracającej, °C, 
Straty ciepła Q1 w preizolowanych rurociągach rozprowadzających zimną wodę między 

agregatami chłodniczymi a chłodnicami powietrza wyznaczono wg zależności: 

(3.6) 

gdzie: 
Twa -temperatura wody chłodzonej wypływającej z agregatu chłodniczego, °C 
Twb - temperatura wody wpływającej do chłodnicy powietrza, °C, 
11T1 - różn ica między średnimi temperaturami powietrza w wyrobisku i wody 

w rurociągu, °C, 
k - współczynnik wymiany ciepła między powietrzem płynącym przez wyrobisko, 

a wodą w rurociągu, kW/(m2K), 
F - pole powierzchni wymiany c iepła, m2

. 

Wyznaczono również straty ciepła Q2 w rurociągu z wodą powrotną między chłodnicami 
powietrza, a agregatami chłodniczymi: 

(3.7) 

W przypadku rurociągu izolowanego termicznie współczynnik wymiany ciepła wynosi 
k = 1,5 W/(m2K), natomiast dla rurociągu nieizolowanego k = 30 W/(m2K). Wartość współ
czynnika k = 1,5 W/(m2K) w przybliżeniu odpowiada współczynnikowi przenikalności ciepl

nej A.= 0,07 W/m. 
Całkowita moc chłodnicza Q0 układu klimatyzacyjnego jest sumą mocy chłodnic powietrza 

Qch oraz strat ciepła na drodze wody chłodzonej : 

(3.8) 
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gdzie: 
L: Q.,.1, - suma strat ciepła na drodze przepływu wody chłodzonej, kW. 

Izolowane termicznie rurociągi z zimną wodą biegną z prądem świeżego powietrza przez 
wyrobiska korytarzowe do miejsc lokalizacji chłodnic powietrza. Tworzą sieć przewodów, 
w których przepływ wymuszony jest za pomocą pomp. Przy sporządzaniu łącznego bilansu 
strat ciepła uwzględnia się sumaryczne pole powierzchni wymiany ciepła oraz średnią wartość 
różnicy temperatur. Przy określaniu przybliżonych wartości przyrostów temperatur zakłada się 
stałość parametrów fizycznych czynników przenoszących ciepło. 

W tablicy 3.2 przedstawiono wyniki obliczeń strat ciepła w preizolowanych rurociągach 
doprowadzających wodę chłodzoną do chłodnic powietrza. Obliczenia są wykonane dla 
średnic rurociągów podanych w poprzednich tablicach i odnoszą się do układu o sumarycznej 
mocy chłodniczej 3,0 MW. W przedostatniej kolumnie zamieszczono straty ciepła przenikające 
przez rurociąg do powietrza w wyrobisku. Natomiast ostatnia kolumna zawiera zmiany 
temperatury spowodowane stratami ciepła. Znak "+" oznacza, że kierunek przepływu ciepła 
jest od wody w rurociągu do powietrza w wyrobisku, natomiast znak "-" oznacza odwrotny 
kierunek przepły"vv"u ciepła. 

Temperatura wody opuszczającej agregat chłodniczy wynosi 3,0°C. Natomiast maksymalna 
temperatura wody przed chłodnicami powietrza w rejonach wentylacyjnych osiągnie 4,6°C. 

Z powyższych obl iczeń wynika, że przyrost temperatury pomiędzy agregatami chłodni
czymi a chodnicami powietrza wynosić będzie nie więcej niż 2°C, a sumaryczne straty ciepła 
dla układu o mocy 3,0 MW będą wynosić 125 kW. Natomiast przyrost temperatury wody w ru
rociągu nieizolowanym wynosi nie więcej niż 6°C. 

Rozmieszczenie rurociągów obiegu wody chłodzonej 

Rozmieszczenie rurociągów w obiegu wody chłodzonej (od agregatów chłodniczych do 
chłodnic powietrza) do rejonów eksploatacyjnych przedstawiono na rys 3.2). W tablicy 3.3 
zestawiono projektowane rozmieszczenie rurociągów. 

Lokalizacja układów pomiarowych obiegu wody chłodzonej 

W celu prawidłowego rozdziału zimnej wody do rejonów eksploatacji oraz kontroli para
metrów pracy układu chłodniczego na odgałęzieniach do rejonów wydobywczych należy za
budować w pierwszym etapie trzy układy pomiarowe oraz w drugim etapie jeden układ pomia
rowy. Układ pomiarowy stanowi przepływomierz oraz przetworniki temperatury, które winny 
być dostosowane do parametrów instalacji. Układy pomiarowe w sieci rurociągów są przed
stawione na rysunku 3.3. 
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T ablica 3.2. Straty ciepła w rurociągach obiegu wody chłodzonej 
a e .. eat osses m ptpe mes o c 1 e water c c e T b! 3 2 H l . . r f h.ll d l 

Temperatura 
Średnia W spółczyn-

Masa Zmiana 
Długość Średnica temperatura nik Straty 

na wlocie do wody w tempera-Wyrobiska 
rurociągu 

rurociągu ruroc iągu powietrza w wymiany 
rurociągu 

ciepła 
tury wody L D wyrobi:;ku ciepła Q Twl 

TW)T k 
m ~t 

o c m m o c W/m2 K kg/s kW o c 
Do chłodnic powietrza 

przekop I południowy 3,00 650 0,2 18,0 1,5 42,0 9,2 0,05 

przekop F kołowy do p. G 3,05 480 0,2 20,0 1,5 42,0 7,7 0,04 

przekop F kulowy do p.H 3,10 400 0,2 22,0 1,5 33,6 7,1 0,05 

przekop F kołowy 3,15 680 0,15 24,0 1,5 21,0 10,0 0, 11 

tprzekop wznoszący 3,26 400 0, 15 26,0 1,5 21,0 6,4 0,07 

W rejonach wydobyw-
czy ch 

~artia B pokład 404/4 3,33 1550 0,1 28,0 1,5 8,4 18,0 0,51 

~hłodnica powietrza 3,85 

Partia F pokład 403/ l ·3,33 1100 0,1 28,0 1,5 12,6 12,8 0,24 

Chłodnica powietrza. 3,58 

Partia G pokład 409/3 3,10 1600 0,1 28,0 1.5 8,4 18,8 0,53 

Chłodnica powietrza 3,63 

Partia H paklad 409/3 3,33 1300 0,1 28,0 1,5 12,6 15,1 0,29 

Chłodnica powietrza. 3,62 

Do agregatu chłodni-

zego (powrót) 

Partia B pokład 404/4 13,85 1550 0,1 28,0 30,0 8,4 206,7 5,89 

Partia F pokład 403/1 13,58 1100 0,1 28,0 30,0 12,6 149,5 2,84 

Partia G pokład 409/3 13,63 1600 0,1 28,0 30,0 8,4 216,7 6,17 

Partia H pokład 409/3 13,62 1300 0,1 28,0 30,0 12,6 176,2 3,34 

przekop wznoszący 17,74 400 0,15 26,0 30,0 21,0 46,7 0,53 

przekop F kołowy 18,28 680 0,15 24,0 30,0 21,0 55,0 0,63 

przekop F kołowy do p.H 18,18 400 0,15 22,0 30,0 33,6 21,6 0,15 

przekop F kołowy do p. G 18,62 480 0,2 20,0 30,0 42,0 12,4 0,07 

przekop F kołowy do p.H 18,70 650 0,2 18,0 30,0 42,0 -8,5 -0,05 

Agregat ch łodniczy 18,6 
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Tablica 3.3. Projektowane rozmieszczenie rurociągów obiegu wody chłodzonej 

T bi 3 3 Pl d 1 r · r h"ll d · r a e .. anne oca 1satwn o c 1 e water PJpe mes 

Średnica 
Długość trasy 

Miejsce lokal izacji rurociągów układu 
rurociągów 

rurociągów rurociągów 

chłodzenia preizolowanych nieizolowanych 
[mm] [m] [m] 

etap I (2003 r.) 

Przekop południowy I wentylacyjny DN200PN40 650 650 

Przekop F kołowy do p. G DN200 PN40 480 480 

Przekop F kołowy do p. H DN200 PN40 400 400 

Razem: 1530 1 530 

Przekop F kołowy DN150PN40 680 680 

Przekop \vznoszący DN!50 PN40 450 450 

Razem: 1130 1130 

Partia B pokład 404/4 DNIOO PN40 l 550 l 550 

Partia F pokład 403/1 DN100PN40 l 100 l 100 

Partia G pokład 409/3 DNIOO PN40 l 600 I 600 

Razem: 4250 4 250 

etap II (2004 r.) 

Partia H pokład 409/3 DNIOOPN40 l 400 1400 

Razem: 1400 1400 

hłodnice powietrza 
Chłodzenie powietrza w rejonach eksploatacji realizowane będzie przez umieszczenie po

dynczej chłodnicy lub baterii chłodnic połączonych równolegle rurociągiem przed wlotem do 
iany w odległości nie większej niż 200 m. Wraz z postępem ściany chłodnice powietrza będą 
zebudowywane. 
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Rys. 3.3. Układy pomiarowe obiegu parownika wody chłodzącej 
Fig. 3.3. Meter system of cooling water cycle of evaporator 

W pierwszym etapie należy zainstalować siedem chłodnic powietrza o mocy 250 kW dla 
robót górniczych w partiach B, G i F dla ścian eksploatacyjnych i robót przygotowawczych 
wokół przekopów F. Natomiast w drugim etapie zainstalowane zostaną następne trzy chłodnice 
powietrza o mocy chłodniczej 250 kW dla robót w partii H. W tablicy 3.4 zamieszczono zes
tawienie chłodnic w poszczególnych rejonach eksploatacji . 

W przypadku zastosowania dwóch chłodnic powietrza jedna z nich powinna być zlokali
zowanajak najbliżej frontu ściany, natomiast druga w odległości nie większej niż 200m. 
W każdej chłodn icy w celu pokonania oporów przepływu powietrza przez układ wężownic 
należy zainstalować wentylator WLE-804B/l o parametrach Llp = 2550 Pa, V = 6,8 m3/s, 
N=22 kW. 

Do rejonów eksploatacyjnych woda chłodzona będzie doprowadzona rurociągami o śred
nicy 100 mm. Chłodnice powietrza będą podłączone za pomocą kilkumetrowego przewodu 
elastycznego o średnicy 50 mm lub przewodu 2xSTECKO 32 również o średnicy 50 mm. 

Uwzględniając konieczność kontroli parametrów pracy chłodnicy powietrza należy dla 
każdej chłodnicy zabudować układ pomiarowy w postaci przepływomierza oraz dwóch prze
tworników temperatury w rurociągu wody dopływającej do chłodnicy i wody powrotnej . Prze
pływomierz będzie zainstalowany na rurociągu o średnicy l 00 mm przy natężeniu przepływu 
wody równej 4,2 kg/s= 15,1 m3/h i prędkości 0,53 m/s . Mając na uwadze kontrolę wszystkich 
zainstalowanych chłodnic powietrza należy w pierwszym etapie zamontować siedem układów 
pomiarowych, a po zainstalowaniu agregatu chłodniczego w drugim etapie następne trzy 
układu pomiarowe. 

542 



School ofUnderground Mining l Szkoła Eksploatacj i Podziemnej 2004 

Tablica 3.4. Wyszczególnienie chłodnic powietrza d la rejonów wydobywczych 
T bl 3 4 S . a e .. ettmg up of air coolers for mini n g areas 

Etap I 

Chłodnice Moc chłodnic 
Masa wody dla chłodnic 

Partia /Pokład 
powietrza Q 

powietrza 
m 

kW kg/s mJ/h 

Etap I 

!Partia B pokład 404/4 ściana/rob . przyg. 2 x DV-290K 500 8,4 30,2 

Partia F pokład 403/1 ściana 2 x DV-290K 500 8,4 30,2 

Partia F pokład 403/1 rob. przyg. I x DV-290K 250 4,2 I5,1 

Partia G pokład 409/3 ściana l x DV-290K 250 4,2 15,1 

Partia G pokład 409/3 rob. przyg. l X DV-290K 250 4,2 15,1 

aikowiia moc chłodnic powietrza k'vV 1750 

Masa wody w układzie chłodniczym kg/s 29,4 

Etap II 

Chłodnice Moc 
Masa wody dla chłodn i c 

Partia /Pokład 
powietrza chłodnic 

powietrza 
m 

kW kg/s kg/s 

Partia H pokład 409/3 ściana 2 X DV-290K 500 8,4 30,2 

Partia H pokład 409/3 rob. przyg I x DY-290K 250 4,2 15,1 

alkowita moc chłodnic powietrza kW 750 

asa wody w układzie chłodniczym kg/s 42,0 

lbieg skraplacza (wody chłodzącej) 
Obieg wody chłodzącej stanow ią dwa rurociągi łączące skraplacze agregatów chłod

iczych z wyparnymi chłodnicami wody. W obiegu skraplaczy strumień wody chłodzącej przy 
10cy chłodniczej 3,0 MW wynosi: 91,7 kg/s= 330m3/h. Średnicę rurociągu dobiera się zakła
aj ąc, że średnia prędkość przepływu wody wyniesie l+ 2 m/s. Prędkość przepływu wody okre
la się z zależności (3.1) . Z obliczeń wynika, że dla przeniesienia ciepła skraplania średnica 
Jrociągu wynosić będzie 250 mm. Wówczas prędkość przepływu wynosi l ,86m/s. 

W oparciu o zależność (3.2) wyznaczono straty ciśnienia w obiegu skraplaczy wody 
hłodzącej . Wyniki obliczeń zostały zamieszczone w tab licy 3.5 . Sumaryczna strata ciśnienia 
rynosi 0,534 MPa (5,34 bar). 
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Tablica 3.5. Wyniki obliczeń strat ciśnienia w sieci rurociągów obiegu skraplacza 
b c l l Ta !e 3.5. a culation results o f pressure osses in pipe networks o f eondenser cyc! e 

Średnica Chropowatość 
Współczynnik Prędkość 

Liczba Strata ciśnienia oporów liniowych wody w 
Wyrobiska rurociągu bezwzględna Reynoldsa w rurociągu 

D k 
wg Nikuradse rurociągu 

Re 
Ą V 

m mm - mis - kPa Bar 

Poziom 900 m 0,25 3,0 0,040 1,86 3,7E+05 64,5 0,64 

Szyb I 0,25 3,0 0,040 1,86 3,7E+05 61,3 0,61 

Poziom 705 m 0,25 3,0 0,040 1,86 3,7E+05 41,0 0,41 

Wyparne chłodnice wody - 100,0 1,00 

Poziom 705 m 

Szyb I 0,25 3,0 0,040 1,86 3,7E+05 41,0 0,41 

Poziom 900 m 0,25 3,0 0,040 1,86 3,7E+05 61,3 0,61 

Agregat chłodniczy 0,25 3,0 0,040 1,86 3,7E+05 64,5 0,64 

!suma strat ciśnienia po stronie obiegu skraplacza 533,57 5,34 

Mając na uwadze wyznaczone straty ciśnienia w obiegu wody chłodzącej skraplacz należy 
zainstalować równolegle dwie pompy HC-150W, przy czym jedna będzie stanowić rezerwę. 

Straty ciepła obiegu wody chłodzącej 

W tablicy 3.6 zamieszczono wyniki obliczeń strat ciepła w rurociągach pomiędzy agrega
tami chłodniczymi na poziomie 900 m a wyparnymi chłodnicami wody na poziomie 705 m. 
Obliczenia są wykonane dla średnic rurociągów podanych w poprzednich tablicach. 
W przedostatniej kolumnie zamieszczono straty ciepła przenikające przez rurociąg do powie
trza w wyrobisku. Natomiast ostatnia kolumna zawiera zmiany temperatury spowodowane 
stratami ciepła. Znak"+" oznacza, że kierunek przepływu ciepła jest od wody w rurociągu do 
powietrza w wyrobisku, natomiast znak "-" oznacza odwrotny kierunek przepływu ciepła. 

Temperatura wody opuszczającej skraplacze agregatów chłodniczych wynosi 42,0°C. Ze 
względu na izolację rurociągów pomiędzy agregatami a wyparnymi chłodnicami oraz różnicę 
pomiędzy temperaturami wody w rurociągu i powietrza w wyrobisku straty ciepła są nieznacz
ne. Od chodnic wyparnych woda chłodząca przepływać będzie rurociągiem nieizolowanym. 
W szybie l rurociąg ten będzie preizolowany. 

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w przekopie do szybu I na poziomie 900 m przy
rost temperatury powietrza w wyrobisku nie przekroczy l °C. 
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Tablica 3.6. Straty ciepła w rurociągach obiegu c i epłej wody skraplacza 
T b! 3 6 H l . l l f a e eat osses tn pxpe xnesxn xpe mes o warm water cvcle o f eondenser 

Temperatura 
Średnia 

Współczynnik Masa Zmiana 
Długość Ś rednica temperatura Straty 

na wlocie do wymiany wody w temperatury 
Wyrobiska 

rurociągu 
ruroc i ągu rurociągu powietrza w 

c iepła rurociągu 
ciepła wody 

L D wyrobisku Q Twl 
TW)T 

k m t. t 

"C m m "C W/m2 K kg/s kW "C 

Jziom 900 m 42,00 220 0,25 16,0 1,5 93,6 -6,7 -0,02 

~yb I 41 ,98 209 0,25 12,0 1,5 93,6 -7,4 -0,02 

JZiom 705 m 41,96 140 0,25 25,0 1,5 93,6 -2,8 -0,01 

'ypame chłodnice 
41,96 - - - - - -

:xly 
l agregatu 
1lodniczego 

lziom 705 m 31,96 140 0,25 25,0 30,0 93,6 -22,9 -0,06 

:yb I 31,90 209 0,25 12,0 1,5 93,6 -4,9 -0,01 

Jziom 900 m 31,89 220 0,25 16,0 30,0 93,6 -82,3 -0,21 

gregat chłodniczy 31,68 - - - - - - -

) bieg czynnika chłodniczego 

Czynnik chłodniczy przenosi ciepło z obiegu wody chłodzonej (parownika) od obiegu 
JVody chłodzącej (skraplacza). W agregatach chłodniczych jako czynnik chłodniczy będzie 
:astosowany freon R22. Freon R22 w agregatach chłodniczych może być stosowany do roku 
~ 01 5 nawet po wejściu Polski do Unii Europejskiej . (Protokół Montrealski w sprawie substan
:j i zubażających warstwę ozonową z 16 września 1987 roku, Dz. U. z 1992 r. nr 98, poz. 490). 

W agregatach chłodniczych istnieje możliwość stosowania zamiennie innego czynnika 
:hłodniczego. Może nim być tzw. ekologiczny czynnik chłodniczy R507. Jednak wówczas 
"' agregacie chłodniczym zamiast oleju mineralnego należy stosować oleje syntetyczne, które 
.ą kilkakrotnie droższe od mineralnych. 

Odparowany czynnik chłodniczy w parowniku przy ciśnieniu 0,4 MPa ( 4 bar) jest przez 
. prężarkę śrubową zassany i sprężony do ciśnien ia l ,6 MPa (16 bar). Sprężony w ten sposób 
:zynnik wraz ze służącym do smarowania i uszczelnienia oraz chłodzenia olejem trafia do 
>ddzielacza oleju. W oddzielaczu olej zatrzymuje się na macie sitowej a czynnik chłodniczy 
rafia do skraplacza. Skraplanie czynnika chłodniczego następuje wskutek odebrania ciepła 

>rzez wodę chłodzącą. Będący w stanie ciekłym pod ciśnien iem czynnik chłodniczy dostaje się 
>rzez filtr osuszający do zaworu ekspansywnego, gdzie zostaj e rozprężony do ciśnienia 0,4 
vfPa (4 bar). Stąd czynnik chłodniczy trafia z powrotem do parownika. W parowniku następuje 
>dparowanie czynnika w wyniku przejęcia ciepła od wody chłodzonej, która jest doprowa
lzana z rejonów eksploatacyjnych. 

Sprężarki agregatów chłodniczych wymagają zainstalowania silników o mocy: 
- 630 kW- agregat o mocy 2,0 MW, 
- 400 kW- agregat o mocy 1,0 kW. 
napięciu 6000 V przy obrotach 3000 l /min. 
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4. Rozmieszczenie i instalacja urządzeń chłodniczych 

Schemat urządzeń i połączeń dla agregatów chłodniczych przedstawiono na rysunku 4.1. Ry
sunek zawiera elementy instalacj i (zawory, układy pomiarowe, filtry), agregaty chłodnicze (2,0 
MW i l ,O MW), pompy obiegu parownika, średnice i sposób połączeń rurociągów. Na rysunku 
podano równiez strumień objętościowy i temperaturę wody chłodzonej j ak równiez chłodzącej . 

Zarówno obieg wody chłodzonej i chłodzącej zaprojektowano jako obieg otwarty. Woda po
wracająca nieizolowanym rurociągiem DN200PN40 z rejonów eksploatacji wpływa do otwartego 
zbiornika wody chłodzonej (o pojemności 3,5 m3

) poprzez filtr zgrubny o średnicy oczka 10 mm. 
Do zbiornika będzie doprowadzony przewód DN32 z instalacj i ppoz. w celu automatycznego 
uzupełniania wody chłodzonej. Do zbiornika doprowadzone będą z kazdej pompy przewody ela
styczne o średnicy 50 mm odprowadzający wodę z tarcz odciążających pomp wody chłodzonej. 

LEGENDA 

l [9<J zawór kulowy 
1 

bJ zawór zwrotny 

~ zawór elektromagnetyczny 

EEJ czujnik przzepływu 

[g} przepływoJTierz 

CLJ filtr siatkowy 

~pompa 

9 manometr 

U przetwornik temperatury 

i6 ~~;:.,~:cj~~e;~ · 
przepływorrierzem 

elap II budov.'\' 

odplp1 wody 
l L1rc~: odciąi.ających 

50clasl 

zbiornik WQ(h 
chłodzonej · 

Rys. 4. l. Schemat połączeń instalacji w komorze agregatów chłodniczych- poz. 900 m 
Fig. 4. l. Scheme of connection in the chamber o f refrigerating systems - \e vel 900 m 

Z dolnej części zbiornika nieizolowanym rurociągiem DN200PN40 woda będzie doprowa
dzona do dwóch pomp OW - l OOB/4 pracujących w układzie równoległym. Trzecia z pomp 
stanowi rezerwę. Kazda pompa od kolektora będzie podłączona rurociągiem DN l OO. Na 
wyjściu z pompy zainstalowany będzie zawór zwrotny oraz manometr, natomiast na wejściu 
i wyjściu z pomp będą zawory kulowe. W pierwszym etapie inwestycji zainstalowane będą 
dwie pompy OW - l OOB/4 nr l i nr 2, z których jedna będzie stanowiła rezerwę. 
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Pompy po stronie tłocznej będą połączone z kolektorem zbiorczym DN200, w którym zabu
lcwany będzie filtr automatyczny (o dokładności 500 ).Lm). Ten automatyczny filtr samooczysz
:zający posiada odpływ do ścieku. Na wyjściu z filtra zabudowany jest manometr, a na wejściu 
1raz wyjściu z filtra zainstalowane są zawory kulowe. Kolektor zbiorczy jest połączony z agrega
ami o mocy 2,0 MW i 1,0 MW (II etap) DN150PN40. Rurociągi te wyposażone są w zawory 
::ulowe, przepływomierz i przetworniki temperatury. Woda po opuszczeniu parowników rurocią
~iem DN150PN40 doprowadzana jest do kolektora zbiorczego, który stanowi rurociąg 

) N200PN40 preizolowany. W rurociągach łączących parownik z kolektorem zabudowane są 
1rzetworniki temperatury. Przedłużeniem kolektora jest rurociąg preizolowany DN200PN40 pro
vadzący wodę do rejonów eksploatacyjnych. 

W obiegu skraplacza (wody chłodzącej) kolektor zbiorczy na wyjściu wykonany jest jako ru
ociąg DN250PN40 preizolowany. Wyloty skraplaczy agregatów 2,0 MW i l ,O MW połączone są 
: kolektorem rurami DN200PN40, w których zabudowano zawory kulowe i przetwornik tempe
atury. Kolektor zbiorczy na wyjściu ze skraplacza połączony jest z rurociągiem DN250PN40 
1reizolowanym prowadzącym wodę do wyparnych chłodnic wody na poziomie 705 m .. Wloty do 
:kraplaczy agregatów 2,0 MW i l ,O MW połączone są rurami DN200PN40, w którym zabudo
vany jest przepływomierz oraz przetwornik temperatury współpracujący z przepływomierzem . 
.Vlotowy kolektor zbiorczy połączony jest preizolowanym rurociągiem DN250PN40 prowadzą
:ym wodę z poziomu 705 m. 

Schemat urządzeń i połączeń z wyparnymi chłodnicami wody na poziomie 705 m został 
Jrzedstawiony na rysunku 4.2. Rysunek zawiera elementy instalacji (zawory, układy pomiarowe, 
'i ltry), wyparne chłodnice wody, pompy obiegu skraplacza, średnice i sposób połączeń rurocią
~ów. Na rysunku podano również strumień objętościowy i temperaturę wody chłodzącej. 

Również w tym przypadku zaprojektowany został układ obiegu wody chłodzącej z otwartym 
:biernikiem na poziomie 705 m. Rurociąg DN250PN40 preizolowany zabudowany w szybie I 
Jołączony jest rurociągiem DN250PN16 preizolowanym doprowadzającym wodę do zbiornika 
Jtwartego wody chłodzącej. Poziom wody chłodzącej w zbiornikujest uzupełniany automatycznie 
laprzez rurociąg DN32 i filtr z rurociągu ppoż. 

Do kolektora DN250PN16 za zbiornikiem podłączone są pompy HC- 150W w układzie rów
toległym. Jedna z nich stanowi rezerwę. Pompy połączone są z kolektorem rurociągiem 

) N I 50PN 16. Na wlocie i wylocie zabudowane są zawory kulowe, a po stronie tłocznej zabudo
.vane są zawory zwrotne i manometry. W kolektorze zbiorczym za pompami zabudowany jest 
Jrzepływomierz i przetwornik temperatury. Każda chłodnica wyparna połączonajest z kolektorem 
·urociągiem DNIOOPN16 poprzez zawór kulowy, filtr i czujnik przepływu. Wyloty chłodnic wy
Jarnych połączone są rurociągami DN100PN16 poprzez przepływomierz, przetwornik tempera
ury i zawór kulowy z rurociągiem DN250PN I 6 stanowiącym kolektor zbiorczy. Na przedłużeniu 
ego kolektora zabudowany jest rurociąg DN250PN16, który łączy go z rurociągiem DN250PN40 
Jreizolowanym zabudowanym w szybie L 

Wyparne chłodnice wody wyposażone są w wentylatory WLE-804B/l (dwa wentylatory 
.v każdej chłodnicy) o parametrach ilp = 2550 Pa, V= 6,8 m3/s, N= 22 kW. 

W pierwszym etapie zabudowane będą chłodnice nr l, nr 2 i nr 3 a w drugim etapie chłodnice 
tr 4 i nr 5. Dla odprowadzenia ciepła skraplania z wypranych chłodnic wody zabudowany jest 
Jbieg wody zraszającej. W obiegu tym znajduje się otwarty zbiornik wody wraz z automatycznym 
1zupełnianiem wody odparowanej. Do zbiornika będą dodawane typowe środki zmiękczające 
.vodę. Zbiornik ten posiada spływowy kolektor zbiorczy wykonany z rury DN200PN16. Do zbior
tika podłączone są dwie pompy zraszające typu OS-150/2, z których jedna stanowi rezerwę. Po 
:tronie tłocznej pomp w rurociągu zabudowane są: zawór zwrotny, manometr, filtr oraz czujnik 
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przepływu. Każda z pomp wyposażona jest w zawór kulowy. Po stronie tłocznej kolektor wody 
zraszającej wykonany jest z rur DN150PN16, z którego każda chłodnica wody rurami 
DN l OOPN 16 ma podłączony układ zraszania. W rurociągu łączącym dysze zraszające 
z kolektorem zabudowany jest zawór kulowy i przepływomierz. Dolna cześć wyparnych chłodnic 
wody, poprzez króciec DNI 50, połączonajest z kolektorem zbiorczym wody spływowej do zbior
nika. Kolektor zbiorczy wody spływowej wykonany jest z rur DN200PN16. 

LEGENDA 

[:9(1 zawór kulowy 

~ zo:twór zwrotny 

~ zawór elektromagnetyczny 

EB czuJnik przepływu 

lgj przeplywom:erz 

~fiHrs1ałkc..y 

@pompa 

<?> manometr 

\1, przetwornik temperatury 

Q :;~%~~~j~~;~· 
przeplywomerzem ------------ ------····------J..__:__:__:_ ___ __j _____________ __ 

Rys. 4.2. Schemat połączeń instalacji w komorze wyparnych chłodnic wody- poz. 705m. 
Fig. 4.2. S che me o f connection in the chamber o f evaporative water chillers - level 705 m 

5. Podsumowanie 

Z przeprowadzonej analizy uwarunkowań technicznych oraz efektywności ekonomicznej 
koncepcji klimatyzacji grupowej dla KWK ,,Zofiówka" wynika, że najkorzystniejsze rozwią
zanie zapewnia wariant przedstawiony powyżej. 

W wariancie tym ściany eksploatacyjne i roboty przygotowawcze w partii C, D i E klima
tyzowane będą za pomocą urządzeń chłodniczych klimatyzacji lokalnej. Dla ścian eksploata
cyjnych i robót przygotowawczych w partiach B, F, G i H przewiduje s ię klimatyzację gru
pową utworzoną poprzez zainstalowanie 2-ch agregatów chłodniczych o całkowitej mocy 
3,0 MW (agregaty o mocy 2,0 MW i 1,0 MW) w przekopie południowym I wentylacyjnym na 
poziomie 900 m. 

Z agregatów chłodniczych ciepło skraplania będzie odprowadzane do pięciu wyparnych 
chłodnic wody zainstalowanych w wyrobisku z zużytym prądem powietrza przy szybie wen-
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ylacyjny.m 5 na poziomie 705 m. Zimna woda zostanie rozprowadzona izolowanymi rurocią
;ami do dzies ięciu wodnych chłodnic powietrza o mocy 290 kW każda zlokalizowanych 
v rejonach eksploatacyjnych. Chłodnice powietrza powinny być instalowane w świeżym prą
lzie powietrza, w maksymalnej odległości 200 m przed wlotem do ściany. 

Z analizy wynika, że przyjęty do realizacji wariant umożliwia: 
uzyskanie najn iższych kosztów eksploatacyjnych, 
większą e lastyczność w dysponowaniu mocą chłodniczą (agregaty chłodnicze zlokalizowa
ne w jednym miejscu umożliwiają dystrybucję mocy chłodniczej do odpowiednich partii 
złoża), 

etapowe instalowanie mocy chłodniczej zgodnie z harmonogramem eksploatacji (w pierw
szym roku realizacji inwestycji- 2,0 MW, a w drugim -1,0 MW), 
usytuowanie agregatów chłodniczych w istniejących wyrobiskach, które wymagająjedynie 
adaptacj i (rezygnacja z drążenia nowych kosztownych wyrobisk), 
eksp loatację agregatów chłodniczych, przy założonej mocy chłodniczej, do końca istnienia 
kopaln i (bez konieczności zmiany lokalizacji tych agregatów), 
zapewnienie właściwych parametrów termodynamicznych powietrza w wyrobisku z zabu
dowanymi chłodnicami wyparnymi, 
zrzut ciepła skrapiania z agregatów chłodniczych bezpośrednio do szybu wentylacyjnego 
z pominięciem innych wyrobisk . 
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olution of group air-conditioning in Zofiowka Coal Mine 

bstract 

Using a group air-conditioning system in underground excavations in Zofiowka Colliery 
tables mining at 900 m level. At present mining is conducted between 705 m and 900 m le
:ls. In this area the original rock temperature ranges from 28 to 44°C. An increase in mining 
:pth results in worsening climatic conditions during mining works. 
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Therefore, after analysing many concepts, the Board of Directors of Jastrzebie Coal Company 
decided to install a group air-conditioning. The location of air-conditioning system is going to 
include mining works in the mining areas exposed to the greatest climatic hazard in parts B, F, 
G and H. Self-contained air-conditioning units are going to be used in the remaining parts C, D 
and later on in E, which are used at the moment by the colliery. 
The assumed concept of group air-conditioning will consist in using factory assembled refrig
erating systems, of total cooling power of 3 MW, located at level 900 m. Refrigerating systems 
are going to be built in at level 900 m and evaporative water chillers at level 705 m. The sys
tems will be connected by means o f pipelines through s haft I. 
Due to the development of mining areas the whole investment was divided into two stages. In 
the first stage until the end of 2003 a refrigerating system of power 2 MW together with indis
pensable equipment will be installed. In the second stage until the end of 2004 the installation 
o f the second refrigerating system o f cooling power l MW i s planned. 

Artykuł został zrealizowany w ramach prac statutowych AGH nr 11.11.100. 663. 

Recenzent: prof dr hab. inż. JózefWacławik 
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Zagrożenie klimatyczne w wyrobiskach górniczych w KWK "Zofiówka" 
i możliwości jego zwalczania 

Słowa kluczowe 

klimatyzacja - bezpieczeństwo - wentylacja 

Streszczenie 

W wyniku pogarszania się warunków klimatycznych w wyrobiskach eksploatacyjnych 
przygotowawczych w KWK "Zofiówka" podjęto działania zmierzające do zapewnienia właś

; iwych warunków pracy. Na poziomie 900 m panują trudne warunki geotermiczne, a w warun
<ach istniejącej struktury sieci wentylacyjnej istnieją ograniczone możliwości poprawy 
; ieplnych warunków pracy poprzez zwiększenie intensywności przewietrzania wyrobisk. 
W stanie aktualnym moc lokalnych urządzeń chłodniczych wynosi bl isko 1,9 MW. 

Pogarszanie się warunków geotermicznych spowoduje konieczność stosowania chłodzenia 
jJa każdej eksploatowanej ściany oraz drążonego chodnika. Takie nagromadzenie urządzeń 
;hłodniczych przy koncentracji wydobycia zwłaszcza w rejonie przekopów F spowoduje trud-
10ści w odprowadzeniu ciepła skraplania wyparnych chłodnic wody. Dlatego też mając na 
Jwadze konieczność stosowania urządzeń chłodniczych, wydaje się, że dla miejsc gdzie eks
J!oatacja będzie intensywna i skoncentrowana, należałoby wytwarzać w całości moc chłodni
;zą w rejonie szybów głównych i przesyłać ją tam gdzie prowadzone są roboty górnicze wy
nagające chłodzenia powietrza. Takie rozwiązanie pozwala na odprowadzenie ciepła skrapla-
1ia a także większe możliwości w zapewnianiu poprawnych warunków pracy i elastyczność 
N stosowaniu chłodn ic powietrza. 

L. Wstęp 

W wyniku pogarszania się warunków klimatycznych w wyrobiskach eksploatacyjnych 
przygotowawczych w KWK "Zofiówka" podjęto działania zmierzające do zapewnienia właś

;iwych warunków pracy. Zejście z eksploatacją na piętro eksploatacyjne pomiędzy 705 a 900 
netrów spowodowało, że poziom 900 m staje się poziomem podstawowym wydobywczym, 
1 poziom 705 m przejmuje funkcję wentylacyjnego. Na poziomie 900 m panują trudne warunki 
~eotermiczne a w warunkach istniejącej struktury sieci wentylacyjnej istnieją ograniczone 
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możliwości poprawy cieplnych warunków pracy poprzez zwiększenie intensywności przewie
trzania wyrobisk. Również ze względu na sposób prowadzenia i przewietrzania ścian eksploa
tacyjnych a co za tym idzie przyjęty sposób odstawy urobku w świeżych prądach powietrza 
istnieją ograniczone możliwości organizacyjne istotnego zmniejszenia skali zagrożenia tempe
raturowego. W celu utrzymania poprawnych warunków kopalnia już w trakcie eksploatacji 
niektórych ścian oraz przy drążeniu wyrobisk stosuje się lokalne urządzenia chłodnicze. 

W stanie aktualnym moc lokalnych urządzeń chłodniczych wynosi blisko 1,9 MW. Jednak 
w celu utrzymania wydobycia na aktualnym poziomie w najbliższych latach konieczne stanie 
się stosowania urządzeń chłodniczych w rejonach eksploatacji oraz drążonych wyrobisk. 
Pogarszanie się warunków geotermicznych spowoduje konieczność stosowania chłodzenia dla 
każdej eksploatowanej ściany oraz drążonego chodnika. Takie nagromadzenie urządzeń chłod
niczych przy koncentracji wydobycia zwłaszcza w rejonie przekopów F spowoduje trudności 
w odprowadzeniu ciepła skraplania wyparnych chłodnic wody. Dlatego też mając na uwadze 
konieczność stosowania urządzeń chłodniczych, wydaje się, że dla miejsc gdzie eksploatacja 
będzie intensywna i skoncentrowana, należałoby wytwarzać w całości moc chłodniczą na 
przykład w rejonie szybów głównych i przesyłać ją tam gdzie prowadzone są roboty górnicze 
wymagające chłodzenia powietrza. Takie rozwiązanie pozwala na odprowadzenie ciepła skra
plania a także większe możliwości w zapewnianiu poprawnych warunków pracy i elastyczność 
w stosowaniu chłodnic powietrza. 

2. Rozkład robót eksploatacyjnych w aspekcie klimatyzacji. 

Zgodnie z harmonogramem wydobycia, eksploatacja będzie prowadzona z poziomu 900 m. 
W stanie aktualnym zaczyna on pełnić funkcję poziomu doprowadzającego świeże powietrze 
do oddziałów wydobywczych w partiach B, C, D, E, F, G i H. Niemniej jednak cieplne warun
ki pracy w oddziałach wydobywczych ulegną pogorszeniu w związku z doprowadzaniem 
świeżego powietrza do rejonów eksploatacji z poziomu 900 m, gdzie występuje wysoka tempe
ratura pierwotna skał. 

Na rys. 2.1 przedstawiono rozłożenie partii eksploatacyjnych w KWK "Zofiówka" 
z zaznaczeniem wyrobisk głównych na poziomie 900m. Analizując rozłożenie eksploatacji 
w obszarze górniczym należy stwierdzić, że w sposób ciągły będzie prowadzona eksploatacja 
ścian w partiach C, F, G i H. Eksploatacja została podjęta w 2002 roku w partii E. Jednocześ
nie okresowo będzie prowadzona eksploatacja w partiach B i D. Takie rozproszenie eksploata
cji wynika z trudnych warunków górniczo-geologicznych niemniej jednak jednocześnie eks
ploatowanych będzie 4 do 5 ścian. 
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Rys.2.1 . Rozłożenie partii eksploatacyjnych z poziomu 900 m do 20 li 
Fig. 2.1. Distribution o f mining areas from Ievel 900 m to 2011 

Zapotrzebowanie mocy chłodniczej dla ścian eksploatacyjnych. 

Prace udostępniające złoże z poziomu 900 m prowadzone są w warunkach, gdzie tempera
tra pierwotna skał waha się od 36 do 44°C. Stopniowe przenoszenie ciężaru eksploatacji 
~dzie skutkowało pogarszaniem się warunków klimatycznych. Wykorzystując wyniki pro
nozy temperatury dla wyrobisk eksploatacyjnych, możliwe jest określenie zapotrzebowania 
tocy chłodniczej dla rejonów wentylacyjnych z podziałem na okresy kwartalne w poszczegól
ych partiach. Podana wielkość mocy chłodniczej określa ilość ciepła, jaką należy odebrać 
· rejonie ściany na drodze dopływu świeżego powietrza, by zachować właściwe warunki 
limatyczne określone przepisami. Na rys. 3 .l zamieszczono całkowite zapotrzebowanie mocy 
1łodniczej dla ścian oraz robót przygotowawczych. Całkowita moc chłodnicza kopalni w roz
łtrywanym okresie do 2011 zmienia się cd 2500 kW do blisko 4000 kW. Średnia moc 
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chłodnicza dla ścian eksploatacyjnych w rozpatrywanym okresie wynosi 2050 kW. Natomiast 
dla robót przygotowawczych jest równa 1180 kW. 

----------------------·------------------------------------------------

Rys. 3 .l. Całkowite zapotrzebowanie mocy chłodniczej dla ścian i robót przygotowawczych 
w KWK "Zofiówka" 

Fig. 3.1. Total demand of cooling power for longwalls and development operations 
in "Zofiówka" Coal Mine 

4. Koncepcje klimatyzacji wyrobisk dołowych KWK "Zofiówka" 

Mając na uwadze przedstawione zapotrzebowanie mocy chłodniczej, dla ścian eksplo
atacyjnych w poszczególnych partiach KWK "Zofiówka" opracowano układ klimatyzacji 
w trzech wariantach: 
l. Dla ścian eksploatacyjnych i robót przygotowawczych w partii C, D i E klimatyzacja odby

wać się może za pomocą lokalnych urządzeń chłodniczych . Dla ścian eksploatacyjnych 
i robót przygotowawczych w partiach B, G i H przewiduje się agregat chłodniczy o mocy 
2,0 MW. Natomiast dla śc ian eksploatacyjnych i robót przygotowawczych w partii F 1,0 
MW mocy chłodniczej może zostać pozyskany z centralnego układu chłodzenia KWK 
,,Pniówek". 

2. Ściany eksploatacyjne i roboty przygotowawcze w partii C, D i E klimatyzowane będą za 
pomocą lokalnych urządzeń chłodniczych jak w wariancie l. Ściany eksploatacyjne i roboty 
przygotowawcze w partiach B, F i G chłodzone będą przy pomocy agregatu chłodniczego 
o mocy 2,0 MW. Natomiast dla ścian eksploatacyjnych i robót przygotowawczych w partii 
H przewiduje się zainstalowanie agregatu chłodniczego o mocy 1,0 MW. 
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3. W tym wariancie podobnie jak w wariancie I i II ściany eksploatacyjne i roboty 
przygotowawcze w partii C, D i E klimatyzowane będą za pomocą lokalnych urządzeń 
chłodniczych. Dla ścian eksploatacyjnych i robót przygotowawczych w partiach B, F, G i H 
przewiduje się dwa agregaty o sumarycznej mocy chłodniczej 3,0 MW Ueden agregat 
chłodniczy o mocy 1,0 MW i jeden agregat o mocy chłodniczej 2,0 MW). 
We wszystkich proponowanych wariantach przewiduje się zastosowanie lokalnych urzą

dzeń chłodniczych dla ścian eksploatacyjnych oraz robót przygotowawczych w partiach C i D 
oraz w partii E, której eksploatacja rozpocznie się od 2005 roku. Zastosowanie indywidualnego 
chłodzenia w wymienionych partiach wynika z rozłożenia eksploatacji w obszarze górniczym 
jak i rozkładu czasowego. Pokrycie zapotrzebowania mocy chłodniczej w wymienionych par
tiach jest możliwe poprzez lokalne urządzenia, które aktualnie są w dyspozycji kopalni. Kopal
nia dysponuje mocą chłodniczą równą l 880 kW, natomiast w szczytowym okresie zapotrze
bowanie na moc chłodniczą ścian wynosi l 500 kW. 

W trzecim wariancie przewiduje się, że klimatyzacja ścian eksploatacyjnych i robót przy
gotowawczych prowadzonych z przekopów F i H w partiach B, F, G i H realizowana będzie 
przez zastosowanie agregatu chłodniczego o mocy 3,0 MW. Na rys . 4.1 zamieszczono zapo
trzebowanie na moc chłodniczą dla ścian przewidzianych do eksploatacji. Z wykresu wynika, 
że pokrycie zapotrzebowania na moc chłodnicząjest wystarczające, przy czym okresowo do
chodzi do przekroczenia spowodowanego wzrostem natężenia robót górniczych oraz eksploa
tacją ścian w partii B, która wymaga dużego zapotrzebowania mocy chłodniczej . 
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Rys. 4.1. Sumaryczne zapotrzebowanie mocy chłodniczej dla ścian i robót przygotowawczych 
w partiach B, F, G i H 

Fig. 4.1. To tal demand o f cooling power for longwalls and development operations in areas B, F, G and H 
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5. Układ klimatyzacji dla ścian eksploatacyjnych KWK "Zofiówka" 

Klimatyzacja ścian eksploatacyjnych i robót przygotowawczych w partiach C, D i E będzie 
prowadzona lokalnymi urządzeniami chłodniczymi. Natomiast ściany eksploatacyjne i roboty 
przygotowawcze w partiach B, F, G i H będą klimatyzowane za pomocą agregatów chłodni
czych o sumarycznej mocy chłodniczej 3,0 MW. Ze względu, że w stanie aktualnym niezbędna 
moc chłodnicza wynosi 2,0 MW dla partii B, G i F natomiast zainstalowanie mocy chłodniczej 
1,0 MW dla partii H może być opóźnione, co wynika z planowanego biegu ścian. W tym roz
wiązaniu proponuje się zainstalowanie agregatu chłodniczego o mocy 3,0 MW. Jednak agregat 
chłodniczy o mocy 3,0 MW aktualnie nie jest produkowany i mógłby być tylko wykonany na 
specjalne zamówienie, co podniosłoby nakłady inwestycyjne. Dlatego też proponuje się zain
stalowanie dwóch agregatów chłodniczych o mocy 2,0 MW oraz l ,O MW w postaci bloku 
o sumarycznej mocy chłodniczej 3,0 MW. 

Uwzględniając prowadzenie eksploatacji w partiach B, F, G i H możliwe jest zastosowanie 
agregatów chłodniczych o sumarycznej mocy 3,0 MW na podszybiu poziomu 900 m. Rurocią
gi w głównych wyrobiskach na poziomie 900 m należy zabudować jako izolowane do rejonów 
eksploatacyjnych oraz nieizolowane powrotne do agregatu chłodniczego o średnicy 200 mm: 
- W przekopie południOVv)Til I na poz. 900 m, O długośc i 730 m, 
- w przekopie F kołowym na poziomie 900 m, o długości 800 m, 
a o średnicy 150 mm: 
- w przekopie F kołowym na poziomie 900 m, o długości 650 m, 
- w przekopie wznoszącym z poziomu 900 m, o długości 800 m. 

Sumaryczna długość rurociągów o średnicy 200 mm wynosi 1530 m, a o średnicy 150 mm 
wynosi 1450 m. Natomiast w rejonach wentylacyjnych należy dla doprowadzenia zimnej wody 
do chłodnic powietrza zabudować rurociągi o średnicy l 00 mm. Długość poszczególnych ruro
ciągów w rejonach eksploatacji będzie odpowiednio wynosić: 
- partia B w pokładzie 404/4, ściana B-3a, 1550 m, 
- partia F w pokładzie 403/1, ściana F-17, 1100 m, 
- partia G w pokładzie 409/3, ściana E-7, 1600 m, 
- partia H w pokładzie 409/3, ściana H-2a, 1400 m. 

Sumaryczna długość rurociągów o średnicy l 00 mm zabudowanych w rejonach eksploata
cyjnych będzie wynosić 5650 m. Od agregatu chłodniczego do wyparnych chłodnic powietrza 
na poziomie 705 m należy poprowadzić izolowane rurociągi zasilające i powrotne o średnicy 
250 mm o całkowitej długości 1300 m. W tablicy 5.1 zestawiono projektowane rozmieszczenie 
rurociągów. 

Dla robót eksploatacyjnych oraz naprzemiennie dla robót przygotowawczych w partii B 
należy zainstalować dwie chłodnice powietrza o mocy 290 kW. Dla ściany eksploatacyjnej 
oraz robót przygotowawczych w partii G należy zainstalować po jednej chłodnicy powietrza 
o mocy 290 kW. Natomiast dla ścian eksploatacyjnych w partiach F i H należy zainstalować po 
dwie chłodnice powietrza o mocy 290 kW, a dla robót przygotowawczych w tych partiach po 
jednej chłodnicy powietrza również o mocy chłodniczej 290 kW. W sumie agregaty chłodnicze 
o sumarycznej mocy chłodniczej 3,0 MW będą zasilały zimną wodą dziesięć chłodnic powie
trza. 

Ciepło skraplania będzie odprowadzane na poziom 705 m do wyparnych chłodnic powie
trza zlokalizowanych w rejonie szybu wentylacyjnego 5. Wymagany strumień powietrza powi
nien wynosić 4500 m3/min, przy czym temperatura powietrza nie powinna przekraczać 32°C, 
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1 wilgotność względna 75%. Od agregatu chłodniczego do wyparnych chłodnic wody należy 
>oprowadzić izolowane rurociągi zasilające i powrotne o średnicy 250 mm i całkowitej 
Iługości 3200 m. W tablicy 5.2 zestawiono projektowane rozmieszczenie ruroc iągów. Rozpro
vadzanie rurociągów oraz lokalizacja chłodnic powietrza, agregatu chłodniczego i wyparnych 
hłodnic powietrza dla klimatyzacji została przedstawiona na rysunku 5 .l. 

Tablica 5.1 . Projektowane rozmieszczenie rurociągów 
Ta e an oca tsatwn o D!Pe mes bl 5 l Pl l l' f . l' 

Miejsce lokalizacji ruroc iągów centra lnego Średnica Długość trasy Długość trasy 
c h łodzenia na poziomie900 m rurociągów rurociągów rurociągów 

(m] izolowanych nieizolowanych 
[m] [m] 

do chłodnic powietrza 

Przekop poludniowy l 0,20 730 730 

Przekop F kołowy 0,20 830 830 

Razem: l S60 l 560 

Przekop F kołowy 0, 1 s 620 620 

Przekop wznoszący 0,1 s 800 800 

Partia B, ściana B-3a, pokład 404/4 0,10 l S50 l 550 

Partia H, ściana H-2a, pokład 409/3 0,10 l 400 l 400 

Partia F, ściana F- 17, pokład 403/1 0,10 l 100 l 100 

Partta G, ściana E-7, pokład 409/3 0,10 l 600 l 600 

Razem: s 6SO s 650 

do wyparnych chladnie wody 

Szyb I + wyrobiska przyszybowe 0,25 l 300 o 
Razem: l 300 o 

Tablica 5.2. Projektowane rozmieszczenie ruroc iągów. 

Agregaty chłodnicze o sumarycznej mocy 3,0 MW 
Ta b Ie 5.2. Plan localisation o f pipe lines. Refrigerating systems with coolin : power of 3,0 M w 

Miejsce lokalizacj i rurociągów centralnego Średnica Długość trasy D ługość trasy 
chłodzenia na poziomie900 m rurociągów rurociągów rurociągów 

[m] izolowanych nieizolowanych 
[m] [m] 

do chłodnic powietrza 

Przekop F kołowy 0,20 500 500 

Razem: 500 500 

Przekop F kołowy 0,15 620 620 

Przekop wznoszący 0,15 800 800 

Razem: l 420 l 420 

Partia B, ściana B-Ja, pokład 404/4 0,10 l 550 l 550 

Partia H, ściana H-2a, pokład 409/3 0,10 l 400 l 400 

Partia F, ściana F-17, pokład 403/1 0,10 l 100 l 100 

Partia G, ściana E-7, pokład 409/3 0, 10 l 600 l 600 

Razem: 5 650 5 650 

do wyparnych chłodnic wody 

Szyb l + wyrobiska przyszybowe 0,25 3 200 o 

Razem: 3 200 o 
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Rys.5.1. Rozprowadzenie rurociągów oraz lokalizacja chłodnic powietrza, agregatu chłodniczego 
i wyparnych chłodnic powietrza 

Fig. 5.1. Pipe lines, air coolers, refrigerating system and evaporative water chillers localisation 

6. Wnioski 

l. Zejście z eksploatacją na piętro eksploatacyjne pomiędzy 705 a 900 metrów spowodowało, 
że poziom 900 m staje się poziomem podstawowym wydobywczym, a poziom 705 m 
przyjmuje funkcję wentylacyjnego. Na poziomie 900 m panują trudne warunki klimatycz
ne, a w warunkach istniejącej struktury sieci wentylacyjnej istnieją ograniczone możliwości 
ich poprawy poprzez zwiększenie intensywności przewietrzania. 

2. W stanie aktualnym, w celu utrzymania właściwych warunków klimatycznych, kopalnia 
stosuje lokalne urządzenia chłodnicze w wybranych ścianach i ślepych wyrobiskach. Na 
stan dzisiejszy kopalnia posiada lokalne urządzenia chłodn icze o sumarycznej mocy 1,9 
MW. 

3. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że w kopalni, dla zapewnienia zgodnych z obowią
zującymi przepisami warunków pracy, brakuje mocy chłodniczej w wysokości 3,0 MW. 
Uwzględniając harmonogram biegu ścian przyjęto do realizacji klimatyzację wyrobisk 
górniczych polegającą na tym, że ściany eksploatacyjne i roboty przygotowawcze w partii 
C, D i E klimatyzowane będą za pomocą lokalnych urządzeń chłodniczych. Dla ścian 
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eksploatacyjnych i robót przygotowawczych w partiach B, F, G i H przewiduje się klimaty
zację grupową utworzoną poprzez zainstalowanie 2-ch agregatów chłodniczych o całko
witej mocy 3,0 MW (agregaty o mocy 2,0 MW i 1,0 MW) w przekopie południowym I 
wentylacyjnym na poziomie 900 m. 

L Z agregatów chłodniczych ciepło skraplania będzie odprowadzane do pięciu wyparnych 
chłodnic wody zainstalowanych w wyrobisku z zużytym prądem powietrza przy szybie 
wentylacyjnym 5 na poziomie 705 m. Zimna woda zostanie rozprowadzona izolowanymi 
rurociągami do dziesięciu wodnych chłodnic powietrza o mocy 290 kW każda zlokalizo
wanych w rejonach eksploatacyjnych. Chłodnice powietrza powinny być instalowane 
w świeżym prądzie powietrza, w maksymalnej odległości 200 m przed wlotem do ściany. 

,. Nakłady na klimatyzację w pierwszym roku inwestycji wyniosłyby 8,91 mln zł, a w roku 
następnym 3,46 mln zł, co wynika z faktu, że zasadniczy zakres robót będzie wykonany 
przy instalacji mocy chłodniczej 2,0 MW. W przypadku zblokowania agregatów chłodni
czych unika się powtarzania niektórych robót. Całkowite nakłady inwestycyjne wyniosłyby 
12,37 mln zł, przy czym udział robót montażowych dochodziłby do 1,48mln zł . 

,. Przeprowadzona ocena efektywności ekonomicznej przedstawionych wariantów klimatyza
cji grupowej w oparciu o średni jednostkowy koszt oddziałów wydobywczych pracujących 
bez stosowania klimatyzacj i grupowej oraz z klimatyzacją grupową wykazała, że średni 
koszt oddziałów wydobywczych będzie niższy w przypadku stosowania klimatyzacji . 

• iteratura 

[l] Praca zbiorowa pod kierunkiem Szlązaka N., 2000: Koncepcja klimatyzacji na poziomie 900 m 
Kopalni "Zofiówka". 

[2] Szlązak N., Nawrat S., Jakubów A., 2000: Pierwsza klimatyzacja centralna w KWK "Pniówek" 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.. Przegląd Górniczy, nr l O. 

[3] Szlązak J. Szlązak N., Obracaj D., Borowski M., 2001: Wykorzystanie ciepła odpadowego w sko
jarzonym układzie energetyczno-chłodniczym. Kwartalnik AGH Górnictwo, rok 25, z. 2, Kra
ków. 

[4] Szlązak N., Obracaj D., Borowski M., 2001: Przykład wykorzystania chłodnic absorpcyjnych 
w skojarzonym układzie energetyczno-chłodniczym. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, 
Wydawnictwo "Masta", nr 6-7. 

;o I Climatic hazard and possibilities of i ts improvement in underground 
~xcavations in "Zofiówka" Colliery 

lbstract 

As a result of worsening climatic conditions in longwall excavations and development he
dings in ,Zofiówka" Colliery some steps were taken in order to ensure proper work condi
ions. There are difficult geothermic conditions at level 900 m and for the existing ventilation 
.etwork there are limited possibilities of improving climatic wark conditions by increasing 
entilation intensity in excavations. At present the cooling power of !ocal coolers is nearly 1.9 
t1W. 
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Warsening geothermic conditions result in the necessity of using a cooling system for each 
Iongwall and drilled heading. Such a concentration of coolers during excavation concentration, 
particularly in the area of drifts F will lead to difficulties in taking out latent heat of concentra
tion in evaporative water chillers. Therefore, while remembering the necessity of using cooling 
systems, it seems that for areas with intensive and concentrated mining the whole cooling 
power should be generated close to the main shafts and transmitted to the areas with working 
requiring air cooling. Such a solution allows for a discharge of latent heat o f condensation and 
creates better possibilities of ensuring proper work conditions and flexibility in installing air 
coolers. 

Artykuł został zrealizowany w ramach prac statutowych AGH nr ll.ll.J00.663. 

Recenzent: prof dr hab. inż. JózefWacławik 
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łozwój systemów monitorowania zagrożeń gazowych 
\' polskich kopalniach 

iłowa kluczowe 

bezpieczeństwo - monitorowanie zagrożeń - systemy gazometrii automatycznej - nadzór 
dyspozytorski 

:treszczenie 

Tragiczne zdarzenia, które miały miejsce w ostatnich latach w polskich kopalniach po
wierdziły istotny wpływ zagrożeń naturalnych na bezp ieczeństwo załóg górniczych oraz cią
,łość wydobycia. Stopień tych zagrożeń wzrasta z eksploatacją pokładów zalegających na 
oraz większej głębokości oraz koncentracją wydobycia. 

Jest oczywistym, że n iezależnie od rozwijania metod profilaktyki i zwalczania zagrożeń 
rodkarni wentylacyjnymi konieczne są niezawodne systemy monitorowania i kontroli zagro
eń. Znaczny postęp, jaki nastąpił w ostatnich latach w wyposażeniu kopalń w najnowsze roz
• iązan ia w zakresie gazometri i automatycznej nie uchronił kopalń przed zapaleniami i wybu
hami metanu czy pożarami podziemnymi. Rozwój funkcjonalny wraz z integracją systemów 
ontroli zagrożeń ma na celu poprawę skuteczności ich działania. 

Wstęp 

Zmiany zachodzące w polskim górnictwie w kierunku koncentracji wydobycia przy coraz 
·udniejszych warunkach eksploatacji powodują, że zagrożenia metanowe, pożarowe 

tąpaniami mają dziś decydujący wpływ na bezpieczeństwo załóg i ciągłość ruchu zakładów 
órniczych. W ciągu ostatnich dwóch Jat zanotowano zjawiska wcześniej raczej niespotykane 
1 warunkach polskich kopalń jak wybuchu pyłu bez obecności metanu (KWK ,,Jas-Mos" rok 
002) czy wyrzut metanu (KWK ,,Pniówek" 2002 rok). Niepokojąco wzrosła liczba zapaleń 
1etanu w ścianach lub w zrobach ścian zawałowych (KWK "Ryduhowy" w 2002 roku oraz 
1 KWK "Bielszowice", KWK ,,Brzeszcze", KWK ,,Zofiówka" oraz KWK "Sośnica" w roku 
003). Spowodowały one zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, a po rozwinięciu s ię w pożar 
, zrobach również znaczne koszty związane ze wstrzymaniem wydobycia oraz utratą drogiego 
1yposażenia ścian. 

Analizy przyczyn i okoliczności zdarzeń pokazująjak wiele czynników może mieć związek 
tymi tragicznymi zdarzeniami. Skuteczne zwalczanie zagrożeń wymaga stosowania właści

'Ych technologii i systemów eksploatacji, wprowadzania i przestrzegania odpowiednich prze
isów, a także wyposażenia technicznego umożliwiającego wczesne wykrywanie i zwalczanie 
agrożeń . Często decydujące znaczenie ma tzw. czynnik ludzki np. błędy w organizacji pracy, 
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brak prawidłowego rozpoznania zagrożenia, a co za tym idzie świadomości niebezpieczeństw, 
a nawet jego lekceważenia. Analizy pokazują również, że nawet najlepsze przepisy oraz naj
nowocześniejszy sprzęt będą niewystarczające w przypadku braku pełnej świadomości dozoru 
i załóg górniczych o istniejącym zagrożeniu. Ponieważ ostatnie zdarzenia w naszym górnictwie 
miały miejsce w ścianach o macznym postępie i kluczowym znaczeniu dla wydobycia kopalń 
to coraz częściej stawiane jest pytanie czy istnieje granica pomiędzy stopniem zagrożeń a po
ziomem wydobycia. W dyskusjach i analizach dotyczących katastrof podnoszone są dziś rów
nież problemy znacznych kosztów likwidacji skutków zdarzeń w porównaniu z nakładami 
ponoszonymi na wykrywanie zagrożeń i profilaktykę. 

Dokonując porównań i oceny zmian zachodzących w wyposażeniu kopalń w czujniki i sys
temy służące zabezpieczeniu i zwalczaniu zagrożeń gazowych, a w szczególnośc i metanowych 
czy pożarowych należy pamiętać o zmianach, jakie zaszły w polskim górnictwie w ostatnich 
latach (tab. 1.1). Tylko od 1995 roku z dwukrotnym zmniejszeniem liczby kopalń nastąpiło 
zmniejszenie liczby eksploatowanych ścian i przodków, tzn. najważniejszych obiektów wyma
gających zabezpieczenia. Równocześnie należy zauważyć, że przy spadku ogólnego wydoby
cia w tym okresie metanowość całkowita nie zmniejszyła s ię , a pozostaje na zbliżonym pozio
mie. Ten wskaźnik ma bardzo istotny wpływ na poziom zagrożenia metanowego i bezpieczeń
stwo w działalności górniczej. 

Tablica I . l . Niektóre efekty restrukturyzacji w górnictwie węgla kamiennego 
a e omee ects o restructurmg m ar coa mmmg m ustrv T b! l S fi' f . . h d l . . . d 

Wielkość Wymiar 1995 2002 

Wydobycie mln ton 135,3 102,1 

Liczba czynnych ścian sztuk 414 110 

Liczba przodków sztuk 637 160 

Długość drążonych wyrobisk korytarzowych km 766 480 

Długość czynnych wyrobisk tys km 150 98 

Metanowość całkowita mln m3CHJrok 748,0 753,3 

Po wyrzucie metanu w kopalni "Pniówek" a także po zapaleniu metanu i pożarze w kopalni 
"Budryk" w strefach wysokiego zagrożenia metanowego znalazło się wielu górników. Okazało 
się, że tylko dzięki przytomnośc i, właściwej ocenie zagrożenia oraz szybkiemu zadziałaniu 
prżez dyspozytora oraz służby dozoru udało się szczęśliwie wyprowadzić załogi i uniknąć 
tragedii. Zdarzenia te pokazały potrzebę technicmego wspomagania takich działań. W celu 
ostrzegania załóg o występujących zagrożeniach, a także ich ratowania w stanach katastrof, 
proponuje się integrację systemów monitorowania zagrożeń naturalnych z systemami alarmo
wo-rozgłoszeniowymi oraz lokalizacji załóg górniczych. Pierwsze takie rozwiązanie powstało 
w kopalni "Bogdanka" przez wdrożenie systemu ST ARSMP-Z, który integruje system monito
rowania zagrożeń metanowo-pożarowych typu SMP z systemem alarmowo-rozgłoszeniowym 
typu STAR. Rozwijając integrację systemów kontroli zagrożeń naturalnych opracowano 
i wdrożono w kopalni "Bielszowice" system wyłączania energii elektrycznej po wystąpieniu 
wstrząsu o odpowiedniej energii. Rozwiązanie to jest efektem zaleceń Komisji WUG po tra
gicmym tąpnięciu w roku 1996 w ścianie N-303 w kopalni ,,Bielszowice", a powstało przez 
integrację systemu kontroli zjawisk sejsmicmych ARAMIS/ARES oraz systemu metanowo
pożarowego typu SMP-NT. 
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2. Historyczny rozwój systemów gazometrycznych 

Analizy prowadzone w kopalniach pokazują (Wasilewski 1997, 2003) tendencje rozwoju 
systemów gazometrii automatycznej związane ze zmianami technologicznymi, rozwojem me
trologii i elektroniki oraz regulacjami prawnymi w okresie kilkudziesięciu lat. 

W latach 60. kiedy większość zapaleń i wybuchów metanu miało związek z robotami 
przodkowymi, a w szczególności robotami strzałowymi kontrola metanu była prowadzona 
głównie przez okresowe pomiary przyrządami ręcznymi. 

W latach 70. zdecydowanie zwiększył się udział zapaleń metanu w zrobach czynnych ścian 
zawałowych. Równocześnie następowało porządkowanie stanu przepisów i regulacji praw
nych, rozszerzające formy zabezpieczeń metanometrycznych przez: 
- wprowadzenie klasyfikacji pokładów w polach metanowych, 
- wprowadzenie metanometrii automatycznej, 
- utworzenie we wszystkich kopalniach stosujących zabezpieczenia metanometryczne odpo-

wiednich służb dyspozytorskich, 
- wprowadzenie obowiązku zabezpieczeń metanometrycznych również w polach II i III 

kategorii zagrożenia metanowego, po wypadku w kopalni "Silesia" w 1974 roku. 
W tym czasie zabezpieczenia metanometryczne realizowano początkowo w oparciu 

o metanomierze ROW-3a, a po zakupie licencji firmy OLDHAM zaczęto systematycznie 
wprowadzać systemy CTT63/40U wraz z czujnikami metanu typu CMI-677 o działaniu cy
klicznym z 4-minutowym czasem repetycji i układami wyłączającym typu CRA. Strukturę 

takich systemów pokazano na rys. 2.1. 

Funkcje cen trali 

zasilanie 
komutacja linii, 
przetwarzanie sygnałów 
sygnalizacja 
rejestracja 
wyłączenie energii 

Rys. 2. I. Gwiaździsta struktura systemów o działaniu cyklicznym 
Fig. 2.1. Star-shaped structure o f cyclic action systems 

Lata 80. to szybki rozwój krajowej metanometrii automatycznej zarówno w zakresie stacji 
powierzchniowych, jak i bazy czujnikowej . Powstają pierwsze polskie centrale CTT63/40Up 
na licencji OLDHAM oraz rozwiązania własne typu CMM-20m. Równocześnie opracowano 
i wprowadzono do kopalń pierwszą cyfrową centralę metanometryczną typu CMC- I, którą 
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opracowano na bazie CTT63/40U, zastępując mechaniczny komutator i analogowy rejestrator 
sterowaniem cyfrowym przez minikomputer PRS-4 oraz zachowując standardy transmisji 
i układów wejścia/wyjścia jak w systemach analogowych. Na bazie tego rozwiązania powstała 
również pierwsza cyfrowa centrala dla wczesnego wykrywania pożarów typu SWWP. Wszyst
kie te systemy posiadały strukturę gwiaździstą pokazaną na rysunku 2.1. Mimo tak znacznego 
rozwoju systemów gazometrycznych oraz stosowania przez służby (w tym wentylacyjne) spe
cjalnych systemów przewietrzania i zabezpieczeń nie udało się uniknąć tragicznych wybuchów 
metanu. Zdarzenia i wypadki pokazały, że miejscem szczególnego zagrożenia są naroża ścian 
prowadzonych od granic systemem "U" z zawałem stropu w pokładach zagrożonych tąpaniami 
narażone na gwałtowne wydzielanie metanu. Analizy zapisów metanomierzy potwierdziły ' 
dużą dynamikę i gwałtowne zmiany stężenia metanu w okresie poprzedzającym zapalenie i wy
buch metanu. Nieskuteczne okazały się próby stosowania nawet kilku metanomierzy w jednym 
punkcie przy przesuniętym czasie odczytu w centrali w celu skrócenia okresu próbkowania, 
powszechne w miejscach o szczególnym zagrożeniu metanowym. 

Wybuchy metanu, szczególnie ten z czerwca 1980 roku w kopalni ,,Pokój" oraz kopalni 
"Wawel" z 1987 roku pokazały ograniczone możliwości zabezpieczeń metanometrycznych 
przy pomocy systemów o pomiarze cyklicznym 4-minutowym. Po tych zdarzeniach - zalece
niem WUG w kopalniach tąpiących eksploatujących pokłady II, III i IV kategorii zagrożenia 
metanowego - wprowadzono tzw. "szybkodziałającą meianomeirię" o czasie wyłączania ener
gii elektrycznej krótszym niż 50 sekund. Jednak pod koniec lat 80 . z uwagi na brak systemo
wych rozwiązań (powstały jedynie metanomierze MIS-3a, MW-l) takie zabezpieczenia nie 
znalazły szerszego zastosowania. 

Trzy tragiczne wybuchy metanu miały miejsce na początku lat 90. w kopalni "Halemba" 
(19 ofiar), w kopalni "Śląsk" ( 4 ofiary) i w kopalni "Victoria" (3 ofiary), przy liczbie poszko
dowanych w tych wypadkach 89 górników, zdarzyły się pomimo podwyższonych rygorów 
zabezpieczeń metanometrycznych zastosowanych w tych ścianach. Szczegółowe badania pro
wadzone w kopalni ,,Halemba" po katastrofie w 1990 roku, potwierdziły wyższość i większą 
skuteczność zabezpieczeń metanometrycznych o działaniu ciągłym, niż w systemach cyklicz
nych w warunkach eksploatacji pokładów silnie zagrożonych tąpaniami z gwałtownymi wy
pływami metanu. 

W systemach metanometrycznych o pomiarach cyklicznych, w przypadku stężeń prze
kraczających wartości progowe, centrala z powierzchni uaktywnia urządzenia wyłączające 
CRA, które sterują urządzeniami IZZO. Wyłączenie jest więc realizowane przez stację 
powierzchniową (sygnał do góry do centrali i z powrotem na dół do CRA). Przy takim 
sposobie wyłączeń występują znaczne opóźnienia od momentu wystąpienia zagrożenia 
w wyrobisku kopalni do wyłączenia energii elektrycznej. W systemach metanometrycznych 
nowej generacji przyjęto odmienną filozofię działania. Pomiar stężenia metanu w zakresie 
O+ l 00% CH4 jest realizowany w sposób ciągły, a w przypadku stwierdzenia przekroczenia 
wartości progowej następuje natychmiastowe wyłączenie energii bezpośrednio na dole bez 
konieczności komunikowania się z centralą na powierzchni. Zgodnie z najnowszymi przepi
sami wyłączenie energii elektrycznej musi nastąpić w czasie krótszym niż 15 sekund. Centrala 
odczytuje wartość mierzoną przez metanomierz i stan urządzenia wyłączającego, co kilka se
kund, stąd informacja o zaistnieniu stanu zagrożenia i zadziałaniu zabezpieczeń dociera na 
powierzchnię z pewnym opóźnieniem. Strukturę takiego systemu pokazano na rysunku 2.2. 
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SOL 

zasilanie 
komutacja linii, 
transmisja sygnałów 
przetwarzanie 
alarmowanie 
wyłączenie energii 

Rys. 2.2. Mieszana struktura systemu SMP-NT 
Fig. 2.2. Mixed structure ofthe SMP-NT system 

SEMP 

przetwarzanie 
sygnalizacja 
alarmowanie 
archiwizacja 
raportowanie 
matryca wyłączeń 

Doświadczenia kopalni "Halemba", gdzie w roku 1990 do zabezpieczenia wyrobisk o dużej 
ynamice wydzielania metanu z powodzeniem zastosowano pierwszy system o działaniu cią
łym typu CMC-3 potwierdziły jego skuteczność oraz wyższość nad systemami cyklicznymi. 
todatkowo zalecenia Prezesa WUG po katastrofie w kopalni "Śląsk" oraz wprowadzenie 
· nowych przepisach (§ 298) obowiązku stosowania dla zabezpieczeń miejsc o szczególnie 
'Ysokim zagrożeniu metanowym, w pokładach tąpiących, systemów o działaniu ciągłym znacz
i e przyspieszyło ich wdrażanie do polskich kopalń. Chociaż w większości systemy te trakto
·ano jako uzupełnienie systemów cyklicznych, to jednak poszukiwano nowoczesnego rozwią
mia, które w przyszłości mogłoby zastąpić te wyeksploatowane systemy analogowe o działa
iu cyklicznym. 

Warunki systemów metanometrii automatycznej o działaniu ciągłym spełniają m. in. : 
system metanometrii ciągłej typu CMC-3 (rozwinięty do systemu kontroli zagrożeń meta
nowo-pożarowych typu SMP), 
uniwersalny dyspozytorski system nadzoru produkcji i bezpieczeństwa typu VENTU-
RON/ZEFIR. 
Od początku lat 90. sukcesywnie wprowadzano do kopalń urządzenia nowej generacji two

:ące tzw. systemy metanometrii ciągłej, np. typu SMP (wcześniej CMC-3) oraz VENTU
ON/ZEFIR, którego strukturę pokazano na rysunku 2.3. 
Ważnym momentem, który zadecydował o rozpowszechnieniu systemów typu SMP był 

ewątpliwie wybór w roku 1994 przez Jastrzębską Spółkę Węglową SA tego systemu jako 
)owiązującego w zakresie metanometrii ciągłej dla kopalń tej Spółki. Obecnie wszystkie 
)palnie JSW S.A. (z wyjątkiem KWK "Borynia") stosują rozwiązania oparte na bazie syste
u SMP. Kopalnia "Pniówek" z tej Spółki, jedna z kopalń o najwyższym w Polsce zagrożeniu 
etanowym, poszła najdalej w modernizacji systemów metanometrii, wprowadzając pełną 
ymianę starych systemów urządzeniami o działaniu ciągłym w ramach systemu SMP. Była to 
erwsza kopalnia w Polsce, w której system o działaniu ciągłym zastosowano jako jedyne 
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zabezpieczenie metanometryczne w kopalni. W następnej kolejności decyzje o wprowadzeniu 
systemów o działaniu ciągłym typu SMP, traktowanych jako niezbędne uzupełnienie istnieją
cej cyklicznej metanometrii automatycznej, podjęły w drugiej połowie lat 90. Spółki: Rybnic
ka, Rudzka oraz Gliwicka. 

ZEFIR 

przetwarzanie 
sygnalizacja 
alarmowanie 
ar chiwizowani e 
raportowanie 

Rys. 2.3. Magistralowa struktura systemu VENTURON 
Fig. 2.3. Bus structure o f the VENTURON system 

FED 

komutacja linii 
transmisja sygnałów 
sygnalizacja 

W zasadzie jedynie kopalnie byłej Spółki Bytomskiej (z wyjątkiem KWK "Miechowice") 
i Nadwiślańskiej wybrały rozwiązanie oparte na systemie angielskim VENTURON oferowa
nym i rozwijanym przez firmę MICON. Natomiast kopalnie Katowickiego Holdin
gu Węglowego podzieliły się i część z nich przyjęła rozwiązania na bazie systemu SMP 
("Śląsk" , "Staszic", Kazimierz-Juliusz"), a kopalnia ,,Mysłowice" wykorzystuje system VEN
TURON. Z technicznego punktu widzenia, ciekawe rozwiązanie powstało w kopalni "Wieczo
rek" oraz w kopalniach łączonych "Katowice-Kleofas" i ,,Bobrek-Miechowice", gdzie oba te 
systemy funkcjonują równocześnie i są przyłączone do systemu ZEFIR. Coraz częściej obser
wuje się również wymienne stosowanie przez kopalnie czujników parametrów powietrza, mię
dzy tymi systemami, których wspólne standardy umożliwiają taką współpracę. 

W ostatnim czasie obserwuje się duże zainteresowanie kopalń modernizacją dotychczaso
wych systemów metanometrycznych. Prowadzi ona początkowo do zachowania części dołowej 
systemów cyklicznych starej generacji z wymianą na nowoczesne rozwiązania wyposażenia 
powierzchniowego i są to: 

Komputerowe systemy pomiarowe typu KSP-1 i KSP-2, 
System telemetryczny typu CST -40, 
System kontroli parametrów bezpieczeństwa typu MICON-2P, 
Centrala telemetryczna CMC-3MS z modułem zasilająco-transmisyjnym MZT-8 
w systemie SMP-NT. 
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Każde z tych rozwiązań może obsługiwać istniejące czujniki i urządzania dołowe (w tym 
)wnież wyłączające) realizując cykliczne pomiary oraz zachowując filozofię systemów analo
owych typu CTT63/40U czy CMM-20 (rys. 2.1). Ponadto charakteryzują się one: 

centralnym zasilaniem urządzeń dołowych z powierzchni, 
gwiaździstym układem sieci telemetrycznej o konfiguracji "punkt - punkt", tzn. brakiem 
zwielokrotnienia linii pomiarowych, 
pracą cykliczną, komutowaną cyfrowo o programowanym okresie odczytu poniżej 240 s 
(w rozwiązaniach CST-40 i MZT-8 nawet od 5 s), 
częstotliwościową transmisją sygnałów, 

centralnym przetwarzaniem sygnałów i wyłączaniem energii z powierzchni, 
cyfrową rejestracją i archiwizacją (wizualizacja i raportowanie), 
programowaniem linii w zakresie podłączonych czujników oraz konfiguracją wyłączeń. 
po modyfikacji części dołowej przez wymianę czujników na nowocześniejsze możliwe jest 
skrócenie okresu próbkowania nawet do 5 sekund. 
Modernizacja systemów zmierza również w kierunku dostosowania ich części dołowej tj. 

wjników i układów wyłączających do wymogów umożliwiających pomiary ciągły. 

Aktualny stan nadzoru bezpieczeństwa w kopalniach 

Monitorowanie i kontrola zagrożeń gazometrycznych (metanowych i pożarowych) w pol
eich kopalniach prowadzona jest w systemach dyspozytorskiego nadzoru (Wasilewski 2003). 
omimo znacznego rozwoju systemów w dalszym ciągu brak jest jednolitych standardów oraz 
tnieje duża różnorodność stosowanych rozwiązań kontroli i zabezpieczeń gazometrycznych, 
wybór konfiguracji zależy od kopalń. Systemy automatycznych zabezpieczeń metanome

ycznych stosowane dziś w polskich kopalniach można podzielić na cztery grupy w zależności 
d metod i filozofii działania: 

metanornetria cykliczna 4-minutowa z centralnym systemem wyłączeń (centrale CCT 
63/40U, CMM-20 i CMC-1/2), 
szybka metanornetria zapewniająca wyłączenia urządzeń elektrycznych w czasie nie dłuż
szym niż 60 sekund, 
ciągła metanornetria zapewniająca c iągły pomiar w zakresie O+ 100% CH4 i automatyczne 
wyłączenia energii elektrycznej bezpośrednio na dole kopalni z metanomierzy wyłączają
cych, stacji dołowych, a także z powierzchni , poprzez matryce wyłączeń, 
zmodernizowane lub nowe systemy metanometrii o działaniu cyklicznym z regulowanym 
czasem odczytu od 5 do 240 sekund i wyłączeniem energii elektrycznej z powierzchni. 
Monitorowanie i kontrolę zagrożeń pożarowych, gazowych i klimatycznych prowadzi się 

• kopalniach przez podłączenie do systemów metanometrii automatycznej czujników parame
ów fizykochemicznych powietrza, np . czujników tlenku i dwutlenku węgla, dymu, tlenu, 
:mperatury powietrza czy temperatury górotworu. Filozofia systemów, a także sposoby 
rzetwarzania, archiwizacji i wizualizacji danych nie różnią się w stosunku do standardowej 
bsługi systemów metanometrycznych i nie uwzględniają specyfiki innych zagrożeń, np. poża
)Wych. 

Stanowisko dyspozytora bezpieczeństwa obsługuje komputerowa stacja, wyposażona 
• program nadzoru dyspozytorskiego, który zapewnia pełną kontrolę nad urządzeniami 

cłowymi wchodzącymi w skład systemu i umożliwia: 
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wizualizację aktualnego stanu urządzeń dołowych czujników w postaci tablic sche
matów, 
sygnalizację alarmową- wizualną i akustyczną, 

- raportowanie w cyklu zmianowym i dobowym oraz archiwizację danych pomiarowych, 
łącznie z tekstowymi komunikatami rejestrującymi polecenia operatorskie i ważniejsze zda
rzenia (przekroczenia, awarie urządzeń itp.), 
konfigurowanie sieci pomiarowej (urządzeń dołowych i czujników) oraz automatycznych 
wyłączeń energii (lokalne i globalne matryce wyłączeń), 

- sterowanie pracą urządzeń dołowych i elementami systemu wyłączeń, 
- przesył danych pomiarowych do systemów nadrzędnych poprzez sieć komputerową. 

Liczba danych z systemów gazometrycznych, która napływa do dyspozytora jest bardzo 
duża. Dyspozytor często musi odbierać i reagować na sygnały z kilkuset czujników odpytywa
nych przez systemy w cyklu kilkusekundowym. Tak duża liczba danych przekracza możliwo

ści ich obsługi przez jednego dyspozytora stąd wprowadzono do kopalń system wspomagania 
dyspozytora metanometrii typu SWp.P. Dane gromadzone w stacji dyspozytora bezpieczeństwa 
mogą być rozpowszechniane na wyższy poziom zarządzania i nadzoru (ZEFIR, SD2000) po
przez kopalnianą sieć komputerową. 

Systemy monitorowania i kontroli zagrożeń gazowych w ostatnich latach podlegają stałemu 
rozwojowi funkcjonalnemu. Obecne systemy te pozwalają na: 
- ciągły pomiar stężenia metanu w wyrobiskach i realizację szybkich automatycznych 

zabezpieczeń metanowych, 
- ciągły pomiar wybranych parametrów powietrza umożliwiających wczesne wykrywanie 

i sygnalizację objawów wystąpienia pożaru podziemnego, 
ciągły pomiar parametrów fizycznych i składu powietrza pod kątem bieżącej analizy stanu 
wentylacji i prowadzenia działań profilaktycznych, 

- monitorowanie stanu urządzeń wentylacyjnych (tam, wentylatorów głównych i pomocni
czych), 
monitorowanie warunków klimatycznych w wyrobiskach i stanu urządzeń klimatyzacyj
nych, 
wspomaganie służb w czasie ratowania załóg górniczych w stanach krytycznych, 
monitorowanie potencjałów aerodynamicznych, 
monitorowanie rurociągów odmetanowania i nadzór stacji odmetanowania. 

4. Systemy wspomagania i nadzoru dyspozytorskiego 

4.1. System SWJLP-3 wspomagania dyspozytora metanometrii 

System wspomagania dyspozytora metanometrii typu SWJLP-3 w zamierzeniu był 
komputerową rozbudową analogowych systemów cyklicmych (CTT63/40U oraz CMM-20), 
rozszerzając ich funkcje w zakresie wizualizacji, raportowania i archiwizacji danych. Wraz 
z rozwojem systemów gazometrycmych zarówno tych o działaniu ciągłym (SMP) jak i no
wych zmodernizowanych z programowanym cyklem pomiarowym (CST -40) istnieje możli
wość ich bezpośredniego podłączenia do systemu SWf.lP. Należy jednak pamiętać, że wszyst
kie funkcje związane z pomiarem i zasilaniem urządzeń dołowych oraz sterowaniem wyłącza
niem energii elektrycznej są realizowane przez układy central analogowych lub cyfrowych 
niższego poziomu. 
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Zadaniem systemu SW)-IP jest prowadzenie w kontrolowanych centralach analogowych, 
t także cyfrowych, ciągłej rejestracji danych ze wszystkich zainstalowanych czujników analo
~owych i dwustanowych, ich wizualizacja i archiwizacja z możliwością tworzenia raportów, 
>raz sygnalizacją przekroczeń zadanych progów alarmowych. Zatem system realizuje typowe 
linkeje nadrzędne wspomagające działania dyspozytora metanometrii zapewniając mu pełny 
>rzegląd i nadzór nad stanem bezpieczeństwa kopalni nawet przy obsłudze kilkuset linii po
niarowych. Najnowsza wersja systemu SWflP-3 umożliwia rejestrację danych, co I sekundę. 

~.2 . System ZEFIR nadzoru procesów technologicznych i stanu bezpieczeństwa 

System ZEFIR w zakresie kontroli stanu bezpieczeństwa stanowi komputerową rozbudowę 
.utonomicznych systemów zbierania danych typu flHADES, metanometrii cyklicznej typu 
>W).lP czy metanometrii ciągłej, np. typu SMP lub VENTURON. Z założenia ZEFIR podobnie 
ak system SWflP jest systemem powierzchniowym i nie ma bezpośredniego połączenia z urzą
lzeniami dołowymi systemów podległych. ZEFIR nadzoruje na bieżąco aktualny stan 
:ontrolowanego procesu i dotychczasowy jego przebieg oraz rozpowszechniane dane o stanie 
1rocesu. 

Oprócz ciągłej akwizycji danych z różnych modułów pomiarowych oraz prezentacji zbie
anych informacji system ZEFIR daje dodatkowe możliwośc i m.in. w zakresie bezpośredniego 
,rzetwarzania danych oraz złożonych funkcji kontrolnych. 

W systemie zabezpieczeń metanometrycznych system umożliwia wysyłanie ze stanowiska 
.yspozytora metanometrii poleceń sterujących do stacji wyłączania energii elektrycznej w za
. rożonych rejonach i do uprawnienia odblokowania zezwolenia załączenia urządzeń elek
-ycznych po wyłączeniu przez zabezpieczenia metanometryczne (w systemie VENTURON). 

System ZEFIR w wersji DOS (dotychczas stosowany przez wiele kopalń) archiwizuje dane 
; cyklu co I. minutę. Obecnie jest rozpowszechniana wersja ZEFIR NT, która pracuje w śro

wisku Windows NT i umożliwia archiwizację danych w cyklu co I sekundę . 

. 3. System dyspozytorski SD2000 

System ma strukturę zdecentralizowaną, hierarch iczną w zakresie monitorowania, sposo
ów prezentacji oraz wizualizacji stanu i parametrów procesu, a także uprawnień oraz dostępu 
o danych monitorowanego procesu. Dane z serwera technologicznego oraz stacji STAR 
SMP przekazywane są do serwera bazodanowego systemu centralnego. Z założenia SD2000 
odobnie jak systemy SWflP oraz ZEFIR jest systemem powierzchniowym i nie ma bezpo
redniego połączenia z urządzeniami dołowymi systemów podległych. System centralny sta
owi zespół serwerów, stacj i roboczych i urządzeń wspomagających. Zastosowane rozwiąza
ia techniczne w zakresie konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania komputerów pozwoliły 
zyskać wysoką funkcjonalność, wydajność przetworzenia oraz niezawodność i bezpieczeń
:wo danych. 

Jako element prezentacji stanu procesu w dyspozytorni w kopalni "Bogdanka" wykorzy
:ano ścianę graficzną, a w przypadku kopalni "Murcki" zestaw wielomonitorowy. Należy 
:dnak pamiętać, że nowoczesny system dyspozytorski spełnia nie tylko cel wizualizacji i bie
ącego nadzoru nad procesem technologicznym, ale również zarządzania zasobami tech
icznymi kopalni. Takie wymagania spełniać może system wykorzystujący relacyjną bazę 
anych typu SQL utworzoną na centralnym serwerze systemu zintegrowanym z serwerem 
:chnologicznym. 
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5. Integracja systemów bezpieczeństwa 

Monitorowanie i kontrola zagrożeń naturalnych oraz ostrzeganie załóg o występujących za
grożeniach dotychczas odbywało się jedynie w autonomicznych podsystemach kontroli . Prze
bieg zdarzenia po gwałtownym uwolnieniu znacznych ilości metanu po tąpnięciu w kopalni 
,,Bielszowice", wyrzucie metanu w kopalni "Pniówek" oraz zapaleniu metanu i pożarze w ko
palni "Budryk", kiedy w strefach wysokiego zagrożenia metanowego znalazło się wielu górni
ków, pokazują potrzebę technicznego wspomagania dyspozytora w ratowaniu zagrożonych 
górników. Skuteczność kontroli stanu bezpieczeństwa oraz ostrzegania załóg o występujących 
zagrożeniach, a także ich ratowania w stanach katastrof można dziś uzyskać przez integrację 
systemów monitorowania zagrożeń naturalnych z systemami alarmowo-rozgłoszeniowymi 

(Krzystanek i in. 2000) oraz lokalizacji załóg górniczych. 

5.1. Integracja systemów SMP-ST AR 

Bezpieczeństwo pracy górników pod ziemią wymaga automatycznego wykrywania zagro
żenia, wyłączenia energii elektrycznej w zagrożonym rejonie oraz ostrzegania górników o wy
stępujących zagrożeniach, np. w wyniku pożaru czy przemieszczających się domieszek gazo
wych. Poprawa skutecZI!ości systemu ratowania zagroL:onej załog i j est możliwa przez szybką 
reakcję na powstałe zagrożenie i błyskawiczne przekazanie komunikatów słownych oraz sy
gnałów ewakuacyjnych. Funkcje takie realizuje zintegrowany system typu STARSMP-Z (rys. 
5 .l) wdrożony po raz pierwszy w kopalni ,,Bogdanka". Wykrycie stanu zagrożenia umożliwia 
automatyczne wyłączenie energii elektrycznej, a także uruchomienie dołowych sygnalizatorów 
i transparentów wskazujących załodze bezpieczny kierunek ewakuacji z zagrożonych rejonów 
kopalni. Istniejące w systemie STAR sygnalizatory alarmowe ZITG przystosowano do współ
pracy z transparentami optycznymi, które za pomocą komunikatów słownych i sygnałów ewa
kuacyjnych informują o zagrożeniu i drogach wskazujących kierunki wycofYwania załogi. 

5.2. Integracja systemów SMP-ARAMIS/ARES 

Wstrząsy podziemne, zwłaszcza te o dużej energii, powodują naruszenie struktury góro
tworu i zjawiska gazodynamiczne z gwałtowną emisją metanu. Po tragicznym tąpnięciu w roku 
1996 w ścianie N-303 w kopalni "Bielszowice" w wyniku zalecenia Komisji WUG opra
cowano i wdrożono w tej kopalni system wyłączania energii elektrycznej po wystąpieniu 
wstrząsu o odpowiedniej energii. Rozwiązanie to powstało (Mróz, Isakow 2003) przez integra
cję systemu kontroli zjawisk sejsmicznych ARAMIS/ARES oraz systemu metanowo-pożaro

wego typu SMP-NT (rys. 5.2). 
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C-3M j 

SYSTEM STARS MP-Z 

Rys. 5.1. Zintegrowany system monitorowania i kontroli bezpieczeństwa oraz łączności 
alarmowo-rozgłoszeniowej 

Fig. 5.1. Integrated system o f safety monitoring and eontroi and warning-alarm!broadcasting 
communication 
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Rys. 5.2. Struktura zintegrowanego systemu SMP-ARAMIS-ARES 
Fig. 5.2. Structure ofthe integrated SMP-ARAMIS-ARES system 
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Istotą działania zintegrowanego systemu jest wykrycie wstrząsu i ocena jego energii, a tak
że lokalizacja w systemie ARAMIS/ARES oraz przekazanie informacji o wstrząsie wraz z jego 
lokalizacją do systemu SMP-NT, który natychmiast, automatycznie wyłącza energię elek
tryczną w rejonie wstrząsu, ew. na zagrożonych drogach przepływu powietrza oraz uruchamia 
sygnal izację alarmową. 

6. Podsumowanie 

Bezpieczna eksploatacja we współczesnych kopalniach wymaga stosowania nowoczesnych 
i niezawodnych systemów gazometrycznych . Kopalniane systemy metanometryczne oparte 
o pomiary cykliczne są dziś sukcesywnie zastępowane systemami o pomiarach ciągłych. Jest 
to, wymuszony przez najnowsze przepisy, krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa w warun
kach występujących zagrożeń gazowych, przy eksploatacji pokładów tąpiących, ale także wy
daje się to konieczne w warunkach wysokiej koncentracji wydobycia. 

Zintegrowane systemy nadzoru dyspozytorskiego z funkcjami wspomagania dyspozytora 
pozwalają na skuteczną kontrolę stanu bezpieczeństwa kopalni oraz ostrzegania załóg o wystę
pujących zagrożeniach, a także ich ratowania w stanach katastrof. 

Rozwój gazometrycznych systemów dyspozytorskich w ostatnich latach jest wyraźny, ale 
jego skuteczność wymaga od służb kopalnianych wysokiej dyscypliny w zakresie użytkowania 
i serwisawania urządzeń oraz oprogramowania. Należy również pamiętać, że nawet najlepsze 
przepisy oraz wyposażenie techniczne kopalń w urządzenia i systemy nie zabezpieczą górni
ków, jeśli nie będą prawidłowo stosowane. 
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>evelopment of Gas-Hazards Monitoring Systems in Polish Mines 

lbstract 

Tragic events, which had taken place in polish mines in the recent years, have confirmed 
significant impact of natura! hazards on safety of mining personnel and continuity of output. 

l Ie vel o f the hazards continues to increase because o f bigger and bigger depth o f underground 
1ining and concentration of coal faces. 

It is generally believed today that regardless of development of current preventive treat
Jents and hazards fighting with ventilation methods, the implementation of reliable hazards 
10nitoring and eontroi systems is essential. Being observed in the recent years a considerable 
!chnological progress within fitting the mines with up-to-date automatic gas monitoring sys
!ms has preserved the mines neither from ignitions of methane, methane explosions nor un
erground fires. Functional development and integration of hazards monitoring and eontroi 
ystems is aimed at improvement o f their effectiveness. 

Recenzent: dr inż. Dariusz Obracaj 
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Wpływ kierunku eksploatacji na zagrożenie tąpaniami 
N kopalniach LGOM 

iłowa kluczowe 

tąpania - wstrząsy górnicze - system eksploatacji - geomechanika 

itreszczenie 

W kopalniach LGOM eksploatacja (ściślej prowadzenie robót rozcinkowych) w kierunku 
:robów, obszarów upodatnionych lub wiązek wyrobisk korytarzowych do tej pory miała cha
akter lokalny, a taki kierunek był wymuszany: zagrożeniem zawałowym, wystąpieniem tąp
t i ęć lub zastaną sytuacją górniczą (konkretnie istniejącym układem zrobów lub wykonanymi 
vcześniej wyrobiskami korytarzowymi). Dotychczasowe zawansowanie eksploatacji w posz
zególnych kopalniach LGOM oraz projektowany na najbliższe lata zakres robót górniczych 
prawia, iż problem prowadzenia eksploatacji w sytuacji występowania przed frontami robót 
ozcinkowych obszarów upodatnionych, czy też zrobów, będzie się sukcesywnie nasilał. Stąd 
eż praca koncentruje się na ocenie wpływu kierunku prowadzenia robót rozcinkowych na 
.ształtowanie się wielkości zagrożenia tąpaniami. 

Wprowadzenie 

Ogólnie rzecz biorąc w kopalniach LGOM eksploatacja, ściślej prowadzenie robót rozcin
owych, w kierunku zrobów, obszarów upodatnionych lub wiązek wyrobisk korytarzowych do 
~j pory miała charakter incydentalny, a taki kierunek wymuszany był: 

zagrożeniem zawałowym, 

wystąpieniem tąpnięć, 

sytuacją górniczą, a konkretnie istniejącym układem zrobów lub wykonanymi wcześniej 
wyrobiskami korytarzowymi. 

rmymi słowy w momencie projektowania eksploatacji nigdy nie zakładano, iż będzie ona 
rowadzona w kierunku zrobów, czy też wcześniej upodatnionych stref. 

O wpływie kierunku prowadzenia robót na wielkość zagrożenia tąpaniami świadczą między 
mymi dane ilustrujące wielkość zagrożenia tąpaniami i odprężeniami; ze względu na subiek
rwny podział zjawisk na tąpnięcia bądź odprężenia oraz z uwagi na ich geomechaniczną toż
aroość zjawiska te będą rozpatrywane łącznie. Kształtowanie się zagrożenia ilustrują dane 
awarte w tablicy 1.1, gdzie przedstawiono ilości tąpnięć i odprężeń, jakie w okresie 2000 + 

002 miały miejsce w kopalniach LGOM [l]+ [4]. 
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Tablica 1. 1. Ilości tąpn i ęć i odprężeń w kopalniach LGOM 
a e . . mount o roc ursts m L T b! l l A f k b . GO M capper mines 

Całkowita ilość Jazda "na zroby" 

Rok tąpnięć i odprężeń lub obszary upadafnione 

Wszystkie Sprowokowane Wszystkie Sprowokowane 

2000 12 5 8 l 

2001 14 7 10 4 

2002 19 9 11 7 

Razem 45 21 29 12 

Z danych tych wynika, że na przestrzeni ostatnich trzech lat na ogólną ilość 45 zdarzeń, aż 
około 65% miało miejsce przy prowadzeniu robót rozcinkowych w kierunku zrobów lub ob
szarów upodatnionych; trzeba podkreślić, że dla analizowanego okresu ilość oddziałów prowa
dzących rozcinkę w takim kierunku jest niewielka. Na marginesie warto zauważyć, że z geo
mechanicznego punktu widzenia natura tąpnięć i odprężeń samoistnych lub sprowokowanych 
jest identyczna, a fakt sprowokowania zdarzenia z jednej strony dowodzi o swego rodzaju 
przygotowaniu górotworu do wystąpienia takiego procesu, z drugiej zaś świadczy o udanym 
zastosowaniu profilaktyki tąpaniowej (aktualnie w kopalniach LGOM są to grupowe strzelania 
przodków oraz odpowiednio długie czasy wyczekiwania). 

Dotychczasowe zawansowanie eksploatacji w poszczególnych kopalniach LGOM oraz 
planowany na najbliższe lata zakres robót górniczych pozwala postawić tezę, że problem pro
wadzenia eksploatacji w warunkach występowania przed frontami robót rozcinkowych obsza
rów upodatnionych, czy też zrobów, będzie sukcesywnie narastał, a zasadniczą przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest stopień sczerpania złoża w poszczególnych kopalniach LGOM. 

Analizując problem prowadzenia robót rozcinkowych w kierunku zrobów (żargonowo 
,jazda na zroby lub na strefY upodatnione") odniesiemy się do dwóch kwestii: 
- co jest powodem, że z geomechanicznego punktu widzenia kierunek ten trudno uznać za 

korzystny, 
- jakie warunki muszą być spełnione, by wyjątkowo i to w pewnych ściś le określonych 

sytuacjach świadomie wybierać taki kierunek prowadzenia robót. 
Wielkość zagrożenia tąpaniami jest pochodną stanu naprężenia w sukcesywnie zmniejsza

jącym się filarze oraz zagrożenia wstrząsowego (zdarzeniami wysokoenergetycznymi) wywo
łanego procesami pękania zachodzącymi w utworach wstrząsogennych. Dla oceny stanu na
prężenia wykorzystano rozwiązanie analityczne [5], [6] opisujące zagadnienie płaskie; wal
cowe ugięcie wielowarstwowej płyty stropowej leżącej na odkształcalnych elementach sys
temu: calizna, zroby, strefa upodatniona, rozcinany filar, strefa otwarcia, zroby - rys. 1.1. 
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Rys. 1.1. Schemat układu charakteryzującego prowadzenie robót rozcinkowych w kierunku strefy 
upodatnionej i zrobów 

Fig. 1.1. Geomechanical model o f considered system 

Na podstawie rozwiązania definiującego rozkłady przemieszczeń pionowych możliwym 
est określenie wpływu czynników górniczych charakteryzujących prowadzenie rozcinki w kie
unku zrobów lub stref upodatnionych na wielkość zagrożenia tąpaniami; do tego celu wy
:orzystamy: 

rozkłady naprężeń pionowych w sukcesywnie - wskutek prowadzenia robót rozcinkowych -
zmniejszającym się filarze, 
rozkłady naprężeń zginających w utworach stropowych. 
Pomimo, że rozważania oparte będą o rezultaty symulacji numerycznej, to jednak analizę 

wiadomie ograniczymy do przedstawienia jakościowej strony zagadnienia, zajmując się ogól
tymi prawidłowościami charakteryzującymi wpływ kierunku prowadzenia robót górniczych na 
tan naprężenia, a w konsekwencji na stan zagrożenia tąpaniami. 

.. Prowadzenie robót rozcinkowych w kierunku strefy upodatnionej 

Ogólnie rzecz biorąc zagrożenie tąpaniami jest pochodną stanu naprężenia w filarze oraz 
tanu naprężenia w utworach stropowych, skutkiem czego rozważania bazować będą na dwóch 
v ielkościach dla sukcesywnie zmniejszającej się szerokości filara: 

na rozkładzie współczynnika koncentracji naprężeń pionowych na froncie rozcinki: 

(2.1) 
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- na rozkładzie współczynnika koncentracji maksymalnego momentu zginającego w utwo
rach stropowych: 

M maxi 
k - g 2Lr 

Mg - maxi 
Mg 

2Lr~oo 

(2.2) 

Ponieważ wartości er z j
2

L oraz M g l odnoszą się do rozcinki prowadzonej w kie-
r~oo 2Lr~oo 

runku calizny, toteż oba współczynniki charakteryzować będą wpływ prowadzenia rozcinki 
w kierunku zrobów lub stref upodatnionych, przy czym jeżeli: 

to tak zwana ,jazda na zroby lub obszary upodatnione" stwarza większe zagrożenie tąpaniami. 
Możliwość ograniczenia analizy do wymienionych współczynników wynika z bilansu opi

sującego możliwość wystąpienia tąpnięcia [7], [8]: 

gdzie: 

At =Az +Act -A~ax 

At > O 

(2.3) 

At - energia odpowiadająca za skutki tąpnięcia (za wyrzut mas skalnych do 
wyrobiska); energia At przekształcając się w energię kinetyczną cha
rakteryzuje ruch spękanych mas skalnych do wyrobiska, 

Az - energia zewnętrzna określająca między innymi wpływ rodzaju wyrobi-
ska, 

Act - energia kinetyczna; jej wartość jest funkcją sejsmicznej energii wstrząsu 
oraz odległości hipocentralnej ogniska, 

A max - odpowiadająca danemu mechanizmowi (przeskok lub utrata nośności) 
P; maksymalna wartość energii, która pochłaniana jest w procesie znisz

czenia calizny. 
Wyko~zystując powyższy bilans można wykazać, że: 
- wpływ naprężeń pionowych na wartości poszczególnych rodzajów energii opisują następu

jące nierówności: 

dA dAmax dA 
__ z >O oraz __ P_< O, czyli __ t > O 
dcrz dcrz dcrz 

co oznacza, że wzrost wartości naprężeń na froncie rozcinki skutkuje wzrostem zagrożenia 
tąpnięciem, a także wywołuje wzrost wielkości skutków tąpnięcia (za wielkość skutków 
odpowiedzialna jest energia tąpnięcia At), 
wartość momentu zginającego opisuje możliwość uaktywnienia się utworów wstrząsogen
nych, czyli charakteryzuje potencjalne zagrożenie wysokoenergetycznymi wstrząsami; 
w pewnym stopniu decyduje też o wartości energii kinetycznej Ad, a tym samym o moż
liwości wystąpienia tąpnięcia. 
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Trzeba zaznaczyć, że prezentowane rezultaty obliczeń numerycznych (odnoszą się do ty
,owych dla kopalń LGOM warunków geomechanicznych oraz geometrii stosowanych syste
nów) miały na celu jakościowe scharakteryzowanie wpływu kierunku prowadzenia robót roz
:inkowych na wielkość zagrożenia tąpaniami; ilościowe relacje zależeć będą od konkretnej 
ytuacji geologiczno-górniczej . 

~. 1 . Wpływ szerokości strefy upodatnionej 

Pierwszym z analizowanych czynników jest wpływ szerokości strefy upodatnionej Lu 
wartość Lu = O odpowiada prowadzeniu robót rozcinkowych w kierunku calizny), do której 
wskutek systematycznego zmniejszania się szerokośc i filara 2 Lf ---7 O) zbliża się front robót 
ozcinkowych; dla analizowanego przypadku Lz = O. Na wstępie trzeba zaznaczyć, że zawarta 
v tym miejscu analiza dotyczy powszechnie stosowanego w kopalniach LGOM systemu z sze
okim otwarciem; zostanie później wykazane, że dla tego systemu eksploatacji przy szerokości 

•twarcia L0 ~ 200 m wpływ zrobów - zawałowych lub podsadzkowych - na stan naprężenia 
v filarze można traktować jako pomijalnie mały. 

Z przedstawionych rozkładów momentu zginającego (rys. 2.1 i rys. 2.2) w funkcji szeroko-
ci strefY upodatnionej wynika, iż: 

wzrost szerokości strefy upodatnionej powoduje wzrost wartości maksymalnego momentu 
zginającego nad rozcinanym filarem, 
dla systemu z szerokim otwarciem (przy szerokości otwarcia: L0 ~ 200 m) maksymalny 
moment zginający znajduje się nad strefą otwarcia i jest większy od maksymalnego mo
mentu zginającego nad filarem; tym samym nad szerokim otwarciem lokalizują się obszary, 
w których możliwe jest wystąpienie procesów zniszczenia utworów wstrząsogennych, a w 
ślad za tym wystąpienie wysokoenergetycznych wstrząsów, 
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Rys. 2.1. Rozkład momentu zginającego w 
utworach stropowych 

Fig 2.1. Distribution o f bending moment in roof 
rocks 

Lu= 50 m, 2 Lr= 60 m, La= 200m 
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Rys. 2.2. Rozkład momentu zginającego w 
utworach stropowych 

Fig. 2.2. Distribution of bending moment in roof 
rocks 

Lu = 200 m, 2 Lr = 60 m, Lu = 200 m 

przesunięcie maksimum momentu zginającego nad szerokie otwarcie, co skutkuje wzros
tem odległości hipocentralnej ~. wyraża się zmniejszeniem zagrożenia tąpaniami na fron
cie robót rozcinkowych, gdyż: 
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Rys. 2.3. Rozkład współczynnika k" 
Fig. 2.3. Distribution ofk" 
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Rys. 2.4. Rozkład współczynnika kM~ (nad strefą otwarcia) 
Fig. 2.4. Distribution ofkM~ (above opening area) 

Odnosząc się do wpływu szerokości strefY upodatnionej na wartości rozpatrywanych 
współczynników można zauważyć, że (rys. 2.3 i rys. 2.4): 

w sytuacji prowadzenia rozcinki w kierunku strefY upodatnionej wartości poszczególnych 
współczynników spełniają nierówności: 

oraz kM >l 
g 

co jednoznacznie świadczy o niekorzystnym wpływie takiego kierunku (w porównaniu 
z klasycznym prowadzeniem robót w kierunku nieupodatnionej calizny), 
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wzrost szerokości strefy upodatnionej powoduje wzrost wartości analizowanych 
współczynników, gdyż: 

dk dkM 
- 0- > O oraz __ P > O 
dLu dLu 

przy czym dla szerokości upodatnienia Lu ~ 200 m ich wartości, praktycznie rzecz biorąc, 
pozostają stałe, 

wzrost wartości naprężeń na froncie robót rozcinkowych pociąga za sobą wzrost wielkości 
zagrożenia tąPaniami (zwłaszcza zdarzeniami o naprężeniowym charakterze), gdyż: 

dA dAmax dA 
__ z >O oraz __ P_< O, czyli __ t > O 
dk 0 dk 0 dk 0 

prowadzenie robót rozcinkowych w kierunku obszaru upodatnionego o małej szerokości 
co prawda skutkuje wzrostem zagrożenia tąpaniami, lecz wzrost ten może nie być zna
czący, gdyż wzrost wartości energii zewnętrznej zależy między innymi od naprężeń pio
nowych: 

.2. Wpływ szerokości otwarcia 

Kolejnym czynnikiem, który decyduje o stanie naprężenia w caliźnie oraz we wstrząsogen
ych utworach stropowych jest szerokość otwarcia L0 (wartość L0 =O odpowiada hipotetycznej 
rtuacji, gdy linia zrobów sąsiaduje z frontem robót rozcinkowych w filarze). Przedstawione 
>zkłady momentu zginającego w utworach stropowych (rys. 2.5 i rys. 2.6) wskazują, że: 

w przypadku wąskiego otwarcia wartości momentu zginającego nad filarem są większe niż 
nad szerokim otwarciem, co wynika z oddziaływania na filar utworów stropowych zalega
jących zarówno nad otwarciem, jak też nad zrobami, 
z punkty widzenia kształtowania się wpływu aktywności sejsmicznej na stan zagrożenia 
tąpaniami wąskie otwarcie należy uznać za niekorzystne, gdyż odległość hipocentralna 
ognisk wysokoenergetycznych wstrząsów przy wąskim otwarciu będzie mała, a w konsek
wencji wartość energii kinetycznej A.! docierająca do przodków będzie duża; pociąga to za 
sobą oczywisty wzrost zagrożenia tąpaniami, 
w miarę jak szerokość otwarcia rośnie wartości momentu zginającego nad filarem 
sukcesywnie maleją, natomiast nad otwarciem rosną; w rezultacie ogniska potencjalnych 
wysokoenergetycznych wstrząsów odsuwają się od frontu robót rozcinkowych i efekcie 
wartość energii kinetycznej A.! maleje- wzrasta bowiem odległość hipocentralna. 
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Rys. 2.5. Rozkład momentu zginającego 
Fig. 2.5. Distribution ofbending moment 

Lu = 200 m, 2 Lr = 60 m, L., = 50 m 

Rys. 2.6. Rozkład momentu zginającego 
Fig. 2.6. Distribution of bending moment 

Lu = 200 m, 2 Lr = 60 m, L0 = 200 m 
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Rys. 2.7. Rozkład współczynnika k" 
Fig. 2.7. Distribution ofk0 
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Rys. 2.8. Rozkład współczynnika kM~ (nad filarem) 
Fig. 2.8. Distribution ofkM~ (above pillar) 
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Charakteryzując wpływ szerokości otwarcia na wielkość zagrożenia tąpaniami można 

wierdzić, iż: 

ze wzrostem szerokości otwarcia maleją wartości naprężeń na froncie robót rozcinkowych, 
co siłą rzeczy powoduje zmniejszenie się wielkości zagrożenia tąpaniami, gdyż: 

ze wzrostem szerokości otwarcia maksimum momentu zginającego w utworach stropowych 
przemieszcza s ię nad strefę otwarcia, 
przy szerokości otwarcia Lo ;?: 200 m wpływ zrobów - zawałowych lub podsadzkowych -
na wielkość zagrożenia tąpaniami w obszarze filara można traktować jako pomijalnie mały . 

. 3. Wpływ odkształcalności filarów w strefie otwarcia 

Kolejnym z czynników, który (pomijając szerokość otwarcia) wpływa na stan naprężenia 
:st moduł odkształcenia filarów znajdujących się w strefie otwarcia E0 (ponieważ wartość E0 

0,05 Ec w przybliżeniu odpowiada odkształcalności zrobów, toteż zamieszczone wykresy 
harakteryzujące wpływ modułu odkształcalności filarów znajdujących się w strefie otwarcia 
orównujemy do wpływów systemu z szerokim otwarciem i klasycznego systemu zawało
tego) . 
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Rys. 2.9. Rozkład współczynnika koncentracji naprężeń ko 
Fig. 2.9. Distribution of k0 

Lu = 200 m, 2 Lr = 60 m, Lo = 200 m 

EJ c 

0.5 

Ogólnie rzecz biorąc moduł odkształcenia jest funkcją odkształcalności skał, wymiarów fi
łrów technologicznych oraz ich wysokości.; trzeba podkreślić że ze wzrostem wysokości 
r10duł maleje. Z rozkładów wartości współczynników ka i kM~ wynika, że ze wzrostem modułu 
·dkształcenia filarów znajdujących się w strefie otwarcia: 
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- maleją wartości naprężeń pionowych na froncie robót rozcinkowych, co siłą rzeczy wywo
łuje zmniejszenie wielkości zagrożenia tąpaniami, 

- maleją wartości maksymalnego momentu zginającego nad filarem, co ogranicza możliwość 
występowania wstrząsów o ogniskach znajdujących się nad rozcinanym filarem. 
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Rys. 2.1 O. Rozkład współczynnika maksymalnego momentu zginającego kM~ (nad filarem) 
Fig. 2.10. Distribution of kM~ (above pillar) 

Lu = 200 m, 2 Lr = 60 m, L0 = 200 m 

Mówiąc o wpływie modułu odkształcenia filarów znajdujących się w strefie otwarcia trzeba 
również zwrócić uwagę na położenie maksimum momentu zginającego nad filarem (rys. 2.1 I 

i rys. 2.12). Można bowiem wykazać, że w odniesieniu do położenia tego maksimum x Mg'"'"' 

zachodzą następujące relacje: 

jeżeli E 0 >E u to wówczas L f < x Mgmax < 2Lf, 

jeżeli: E 0 < Eu toteż O< XMgm"' < Lf. 

20 40 60 80 10( 
Rys. 2.11. Rozkład momentu zginającego nad 

filarem 
Fig. 2.11 . Distribution i f o f beneling moment 

(above pillar) 
Eo > Eu, Lu = 200 m, 2 Lr = l 00 m, Lo = 200 m 
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Rys. 2.1 2. Rozkład momentu zginającego nad 

filarem 
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Z lokalizacji maksimów momentu zginającego nad filarem wynika, że działania zmierza
ące do prowokowania wstrząsów robotami strzałowymi wykonywanymi w utworach stropo
.vych (kontrolowane inicjowanie pęknięć) winny być tak projektowane, by otwory strzałowe 
;ięgały obszarów, gdzie występują maksymalne momenty zginające - maksymalne naprężenia 
~ginające. Jednocześnie (ponieważ im mniejsza wysokość furty eksploatacyjnej tym moduł 
)dkształcenia większy) nasuwa się sugestia, by rozcinkę w filarze prowadzić na mniejszą wy
;okość, a następnie w etapie likwidacji (poprzez spągowanie) wybrać pełny profil okruszcewa
lej furty. Trzeba jednak zaznaczyć, że taki sposób wymaga dysponowania maszynami o małej 
.vysokości. 

2.4. Wpływ szerokości filara 

Z punktu widzenia kształtowania się stanu naprężenia prowadzenie robót rozcinkowych 
.v filarze skutkuje sukcesywnym zmniejszaniem się jego szerokości, co w rezultacie prowadzi 
jo systematycznego wzrostu wartości naprężeń na froncie robót rozcinkowych (rys. 2.13 ). 

0.5 

0+-----------,-----------.-----------.-----------. 
o 

2.5. Uwagi 

50 100 

Rys. 2.13 . Rozkład współczynnika ka 
Fig. 2. 13. Distribulion ofk0 

E0 = Eu, Lu = 200 m, Lo = 200 m 

150 200 

W miarę postępu robót rozcinkowych zagrożenie tąpaniami w filarze rośnie, przy czym 
.vielkość tego wzrostu (między innymi określona wartością współczynnika k0 ) jest funkcją: 
- szerokości filara (2 Lf), która w miarę rozwoju robót systematycznie maleje, 
- szerokości otwarcia (L0 ) oraz modułu odkształcenia (E0 ) filarów znajdujących się w strefie 

otwarcia, 
- szerokości strefY upadamionej (Lu) oraz modułu odkształcenia (Eu) filarów znajdujących 

się w strefie upodatnionej. 
Oceniając wpływ przeanalizowanych czynników na wielkość zagrożenia tąpaniami można 

muważyć, że w pewnych przypadkach (pomimo wzrostu zagrożenia) możliwe jest świadome 
)rowadzenie rozcinki w kierunku strefY upodatnionej (zwłaszcza, gdy jej szerokość nie jest 
j uża), a nieunikniony wzrost zagrożenia wywołany takim kierunkiem prowadzenia robót może 
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być zniwelowany dzięki zastosowaniu odpowiedniej profilaktyki tąpaniowej. Świadome pro
wadzenie takiej rozcinki wymaga jednak szczegółowych analiz uwzględniających konkretne 
warunki geotechniczne oraz adekwatne do prognozowanego wzrostu zagrożenia działania 
z obszaru profilaktyki tąpaniowej. 

3. Prowadzenie robót rozcinkowych w kierunku zrobów 

Ogólnie rzecz biorąc kształtowanie się stanu naprężenia w przypadku prowadzenia robót 
rozcinkowych w kierunku zrobów jest jakościowo identyczne jak w przypadku prowadzenia 
rozcinki w kierunku strefy upodatnionej. Ponieważ między modułami odkształcenia strefy 
upodatnionej i zrobów zachodzi następująca ogólna relacja: 

toteż można stwierdzić, że w przypadku tak zwanej ,Jazdy na zroby": 
- wartości naprężeń pionowych na froncie rozcinki zawsze będą większe (porównując z pro

wadzeniem robót w kierunku strefy upodatnionej) 

k >k cr zrohy a upodal. 

i w miarę postępu frontu (czyli zawężania się szerokości filara) będą sukcesywnie rosły, 
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Rys. 3. l. Rozkład momentu zginającego 
Fig. 3.1. Distribution i f ofbending moment 

Lu = O m, 2 Lr = 150 m, L0 = 200 m 

l 

Rys. 3.2. Rozkład momentu zginającego 
Fig. 3.2. Distribution i f ofbending moment 

Lu = O m, 2 Lr = 60 m, L0 = 200 m 

- wartości maksymalnych momentów zginających nad rozcinanym fi larem będą większe, niż 
nad strefą otwarcia (rys. 3. 1 i rys. 3.2) i w miarę postępu frontu również będą sukcesywnie 
rosły, 

- w odróżnieniu do kierunku prowadzenia rozcinki na strefy upodatnione, gdzie przy szero
kim otwarciu maksymalne momenty zginające lokalizowały się w strefie robót likwidacyj
nych, w przypadku ,Jazdy na zroby" maksymalne momenty lokalizują się nad rozcinanym 
filarem - hipocentralna odległość potencjalnych ognisk będzie zatem mała, co oznacza że 
wielkość zagrożenia tąpaniami będzie znacznej większa. 

Trzeba zatem mówić o wzroście zagrożenia tąpaniami, co wiąże się zarówno z stanem naprę
żenia w filarze, jak też z lokalizacji ewentualnych wysokoenergetycznych wstrząsów (ich ogni-
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;ka znajdować się będą nad filarem - w pobliżu frontu robót rozcinkowych). Tym samym tak 
~wana ,jazda na zroby" tąpaniowo jest bardziej niekorzystna niż prowadzenie rozcinki w kie
·tmku strefy upodatnionej . 

3.1. Uwagi o kształtowaniu się stanu naprężenia w sąsiedztwie zrobów zawałowych 

Potrzeba odniesienia się do zagadnienia kształtowania się stanu zagrożenia tąpaniami w są
;iedztwie zrobów zawałowych wynika między innymi z faktu, że w przyszłości z takimi przy
Jadkarni nierzadko będziemy się spotykać. Chodzi przede wszystkim o eksploatację w obsza
·ach sąsiadujących ze zrobami zawałowymi (z zawałem wymuszanym robotami strzałowymi); 
.akie sytuacje towarzyszyć będą wybierania filarów ochronnych lub oporowych. W celu ana
izy wpływu dwustronnego otoczenia zrobów na stan naprężenia w sąsiadujących ze zrobami 
;a!iznach rozpatrzmy sytuację schematycznie przedstawioną na rys. 3.3. 

ZROBY 
_L/ __ LI_/ ,U J __ /__{.,.. X 

/~ ' l l 
/J ,, 

' "l·lAf) l : ~11 AR 
/ ': l 1\ l l ' '·~" 

~ . j 
/ -- - - ---- _ j ' - -- - -· 

~ ::-J l~'~ i 
Y.., 

Rys. 3.3. Schemat układu filarów znajdujących się w dwustronnym otoczeniu zrobów 
Fig. 3.3. System ofpillars in two-sided vicinity of goaf 
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4 

lO 

20 lO 

40 o 
Rys. 3.4. Rozkład naprężeń pionowych (odniesionych do Pz) 

Fig. 3.4. Distribution o f vertical stresses 
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Rozkłady naprężeń pionowych w "Filarze I" znajdującym się w dwustronnym otoczeniu 
zrobów przedstawia rys. 3.4 (pominięto dodatkowy wpływ wyrobisk korytarzowych okontu
rowujących poszczególne filary). Przedstawione rozkłady wskazują: 

- na wzrost wartości naprężeń w strefach sąsiadujących ze zrobami, przy czym czynnikiem 
powodującym dodatkowy wzrostjest zjawisko "zawisania zrobów", 

- zasięg strefy oddziaływania zrobów (gdzie dochodzi do istotnego wzrostu naprężeń) jest 
rzędu 20 m, co oznacza że w tych strefach przodki drążonych wyrobisk (komory lub pasy) 
znajdować się będą w tąpaniowo bardzo niekorzystnych warunkach -w tym również ze 
względu na zagrożenie tąpaniami o naprężeniowym charakterze. 
Potrzeba zwrócenia uwagi na tąpania o naprężeniowym charakterze wynika z faktu, że ten 

mechanizm był charakterystyczny wówczas, gdy kopalnie LGOM prowadziły eksploatacje 
systemami dwuetapowymi (z "wąskim otwarciem przestrzeni roboczej"); z chwilą przejściem 
na systemy jednoetapowe (z "szerokim otwarciem") dominują tąpnięcia wywołane wysoko
energetycznymi wstrząsami związanymi z uaktywniania się utworów wstrząsogennych lub 
zaburzeń uskokowych. 

Warunki wystąpienia tąpnięcia o mechanizmie naprężeniowym można sformułować w na
stępujący sposób: 
l. Układ, na który składąją się: utwory stropowe- calizna- utwory spągowe, jest skłonny do 

przeskoku, jeżeii spełnionajest nierówność [8], [9]: 

gdzie: 

Estr ·E sp 
M l' >---....:..._ ca1zny E +E 

str sp 

M calizny - moduł pozniszczeniowy, 

Estr - moduł sprężystości skał tworzących strop bezpośredni, 

Esp - moduł sprężystości skał spągu. 

(3 .1) 

2. Wskutek drążenia wyrobiska w filarze zarówno w czole przodka, jak też w jego ociosach, 
dochodzi do redystrybucji i do wzrostu naprężeń pionowych. 

3. Wykonywanie wyrobiska w środku filara, który znajduje się w dwustronnym otoczeniu 
zrobów, skutkuje zmniejszeniem smukłości YJ calizn filara sąsiadujących z wyrobiskiem: 

(3.2) 

gdzie: 
a c - szerokość calizny; w trakcie prowadzenia wyrobiska w filarze jej wiel-

kość zmniejsza się, 
h w - wysokość wyrobiska. 

Zmiana, a konkretnie sukcesywne zmniejszanie ( YJ ~O) smukłości, wyraża się: 

dR 
- zmniejszeniem się wytrzymałości calizny, gdyż: __ c >O, 

dYJ 

dMcalizny O ( 3 5) 
- wzrostem wartości modułu pozniszczeniowego, gdyż: < rys . . . 

dYj 
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W sytuacji, gdy wytężenie (w czole drążonego przodka lub w ociosach) osiągnie wartość 
krytyczną, wówczas wystąpi proces zniszczenia w cal iźnie, czemu towarzyszyć będzie 
wstrząs o ognisku znajdującym się w małej odległości od wyrobiska (mała odległość hipo
centralne). 

q 
~- --- ~ --/ .......... 

l 
2Rc l 

l - l'1o <1'11 < ... <'f\u .. .. 
l / ..... .. 

• ' ,, . .. 
Re ' 1'11 .. 

'7 • 

f1r 
Rys. 3.5. Pełna charakterystyka dla trójosiowego stanu naprężenia 

Fig. 3.5. Characteristic for three dimensional stress state 

W przypadku, gdy ilość zakumulowanej w układzie (utwory stropowe - calizna - utwory 
spągowe) energii będzie większa od maksymalnej energii jaka może być pochłonięta 
w procesie tworzenia się strefY spękań w caliźnie, wówczas dojdzie do wyrzucenia mas 
skalnych do wyrobiska, czyli do tąpnięcia . 

Przedstawione warunki wskazują, iż przy rozcinaniu filarów znajdujących się w dwustron
•m otoczeniu zrobów (zwłaszcza zrobów zawałowych z lat siedemdziesiątych, gdzie należy 
< liczyć z tak zwanym "zawisaniem stropu"), należy się liczyć ze znaczącym wzrostem za
ożenia tąpaniami o naprężeniowym charakterze. 

Podsumowanie 

Zawarte w pracy rozważania, które przedstawiały fizykalną stronę zjawisk towarzyszących 
owadzeniu eksploatacji w kierunku stref upodatnionych lub zrobów można zrekapitulować 
następujący sposób: 
Prowadzenie robót rozcinkowych w kierunku zrobów lub stref upodatnionych jest zawsze 
tąpaniowo niekorzystne, przy czym większy wzrost zagrożenia charakteryzuje tak zwaną 
,jazdę na zroby". 
Wielkość wzrostu zagrożenia tąpaniami jest funkcją: budowy geologicznej (geomechanicz
nych własności utworów stropowych i spągowych), geometrii systemu eksploatacji (szero
kość otwarcia, szerokość sukcesywnie zmniejszającego się filara, szerokość upodatnienia, 
itp.) oraz geomechanicznych własności elementów systemu. 
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3. Dotychczasowe doświadczenia kopalń LGOM w zakresie prowadzenia robót rozcinkowych 
w kierunku zrobów lub obszarów upadamionych nie dają podstaw dla sfmmułowania tezy, 
iż taki kierunek prowadzenia rozcinki może przyczynić s i ę do ograniczenia wielkości za
grożenia tąpaniami. 

4. W sytuacjach wyjątkowych (wymuszonych warunkami górniczymi) decyzja o ewentual
nym prowadzeniu rozcinki w kierunku "stref upodatnionych lub zrobów" winna zostać po
przedzona odpowiednimi analizami geomechanicznymi, mającymi na celu i lościowe odnie
sienie się do wzrostu wielkości zagrożenia tąpaniami i na tej podstawie do doboru ade
kwatnej profilaktyki tąpaniowej. 

5. Wzrost zagrożenia tąpaniami oraz czasami nieuniknione prowadzenie robót w kierunku 
obszarów upodatnionych lub zrobów sprawia, że oprócz doboru właściwej aktywnej profi
laktyki tąpaniowej znacznie większy nacisk winien być położony na eliminowanie stano
wisk pracy wymagających styczności górników z górotworem (np.: odpowiednio wytrzy
małe kabiny ochronne, automatyzacja robót przodkowych, itp.). 
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rlfluence of mining direction on rock burst hazard in LGOM copper 
tines 

bstract 

In LGOM capper mines mining in direction to: goaf, susceptible area or bundle of entries 
' far was very random, and a choice of such direction was caused by rock bursts or roof falls . 
n age of LGOM capper mines and planned mining makes that in nearest future mining in 
1ch direction will be much more frequent. 

The pa per tri es to estimate the influence o f mining direction on the rock burs t hazard. 

Artykuł jest wynikiem prac wykonanych w ramach działalności statutowej AGH, temat: 
5ystem eksploatacji a wielkość zagrożenia wstrząsowego i tąpaniowego w kopalniach 
'JOM". Umowa Nr: 11.11.100.662. 

Recenzent: praf dr hab. inż. Stanisłmv Piechota 
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,odsadzanie wyrobisk wielkogabarytowych odpadami niebezpiecznymi 
ako przykład ich gospodarczego wykorzystania 

iłowa kluczowe 

wyrobiska wielkogabarytowe - niebezpieczne odpady -podsadzanie 

itreszczenie 

Zmiana regulacji prawnych w Unii Europejskiej w dziedzinie utylizacji odpadów wykazuje, 
:e powstałe w procesie technologicznym odpady należy przede wszystkim wykorzystać gos
•odarczo. Spektakularnym przykładem gospodarczego wykorzystania odpadów niebezpiecz
tych jest kopalnia soli kamiennej "Kohendorf' - RFN, gdzie zostały one wykorzystane do 
•odsadzania wielkogabarytowych komór poeksploatacyjnych. Sumaryczna objętość pustek do 
•odsadzania wynosi ok. 12 mln m3

• W kopalni soli potasowej "Gltickauf' - RFN, która po 
:likwidowaniu została sprywatyzowana do podsadzania odpadami niebezpiecznymi (w tym 
. i ekłymi) wytypowana w 1-szym etapie ok. 4,5 mln m3 wyrobisk. Właściwe przeprowadzenie 
ikwidacji komór poeksploatacyjnych uchroni powierzchnię przed szkodami górniczymi (tąpa

ti a, obniżenie powierzchni, zapadliska) oraz przed katastrofą ekologiczną (możliwość wdarcia 
i ę wód z rzeki "Wippec" do podziemnych wyrobisk) . 

. . Wprowadzenie 

Podziemne górnictwo niemieckie jako pierwsze w świecie [Barchański 1993, Bohnenber
;er 1994, 1996] opracowało i wdrożyło na skalę przemysłową dwie metody utylizacji odpadów 
pecjalnych. (niebezpiecznych): 
\ . Metoda podziemnego składowania odpadów specjalnych (np. "Herfa-Neurode", Multidepo

nie "Heilbronn" - RFN), 
3. Metoda gospodarczego wykorzystania odpadów specjalnych w charakterze materiału do 

podsadzania wyrobisk poeksploatacyjnych. 
Okolicznościami sprzyjającymi w procesie gospodarczego wykorzystania odpadów do pod

:adzania wyrobisk górniczych w kopalni "Kochendorf' i "Gltickauf'były następujące fakty: 
. Część z 300 mln m3 pustek poeksploatacyjnych (wyrobisk górniczych) stanowi zagrożenie 

dla środowiska (szkody górnicze). Decyzją Urzędów Górniczych w/w wyrobiska muszą 
być podsadzone zgodnie z zasadami prawa górniczego (Barchański 1994; Bundesbergge
setz 1980). 

I. Rozwój spalania odpadów jako metody ich utylizacji spowodował bardzo korzystne zmiany 
w zakresie zmniejszania się objętości powierzchniowych składowisk odpadów (Barchański 
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1995). Po spalaniu np. odpadów komunalnych tylko 374 % pozostałości musi być kiero
wana do podziemnych składowisk (np. Multideponie ,,Heilbronn", "Herfa-Neurode"). Po
została część odpadów pozostałych w wyniku spalania odpadów komunalnych, w tym pyły 
z oczyszczania gazów spalinowych mogą być wykorzystane gospodarczo między innymi 
do podsadzania wyrobisk poeksploatacyjnych (Barchański 1995; Barchański 1996; Insti
tut...1992; Czech 1994). 

Uwarunkowania dotyczące kopalni soli kamiennej "Kochendorf' 
Kierownictwo kopalni soli "Kochendorf', decyzją Urzędu Górniczego (Bundesberggesetz 

1980; LANDESBERGAMT 1992) zostało zmuszone do podsadzenia ok. 12 mln m3 wyrobisk. 
W roku 1990 rozpoczęto badania nad możliwością dopuszczenia również niegórniczych mate
riałów podsadzkowych do podsadzania w/w wyrobisk poeksploatacyjnych (Bohnenberger 
1990). 

Uwarunkowania dotyczące kopalni soli potasowej "Gliickauf' 
Zaprzestanie eksploatacji soli potasowej w 1993 w kopalni "Gltickauf', zagrożenie tąpa

niami, oraz osiadanie terenów na powierzchni było powodem decyzji Urzędu Górniczego na
kazującej Kierownictwu Kopalni rozpoczęcie podsadzania nąjbardziej zagrożonych wyrobisk 
poeksploatacyjnych (rys . 1.1). 

. 10 

5 .. 

. ..................... 8 /·<' 
q/ 

7 

6 

Rys. 1.1. Rejony kopalni "Gliickauf' przeznaczone do podsadzania w pierwszej kolejności [27] 
1 -szyb Ludwigshall, 2- szyb Irnmennde, 3 -tama, 4- podsadzka w polu zachodnim, 5 -podsadzka w polu 
południowym, 6 - podsadzka częściowa w polu południowym, 7 -podsadzka w polu wschodnim, 8 -szyb I, 

9- szyb V, 10- podsadzone podszybia I i V 
Fig. 1.1 The areas of the "Gliickauf' mine which are to be backfilled first [27] 

1 _ the Ludwigshall shaft, 2- the Jmmennde shaft, 3 - the dam, 4- the filling in the western field, 5 - the fillingin the 
soulhem field, 6 -partia! fillin g in the s outhem field, 7 - the fillin g in the e a s tern field, 8 -s haft I, 9- s haft V, 

l O- shaft bottoms I and V that have been backfilled 
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Podsadzanie wyrobisk poeksploatacyjnych w kopalni soli "Kochendorr' materiałami 
podsadzkowymi niegórniczego pochodzenia 

. l . Wprowadzenie 

Sytuacja geologiczno-górnicza w kopalni "Kochendorf' przedstawia się następująco. Prze
rój geologiczny obrazuje rys . 2.1, a typową komorę eksploatacyjną przedstawia rys. 2.2. Do
ływy solanki i obwały stropu, (rys. 2.3), które opanowano dużym nakładem środków, dopro
·adziły do zasadniczego zakwestionowania bezpieczeństwa ruchu w kopalni soli "Kochen
orf', w wyniku, czego władze nadzoru górniczego zleciły wykonanie odpowiednich ekspertyz 
' dziedzinie geologii i mechaniki górotworu. (Bohnenberger 1990; GEOLOGISCHES .. . 1995; 
fatau 1990). Z tych ekspertyz wynikło w ostateczności, że można wprawdzie zapewnić bez
i eczeństwo kopalni w fazie eksploatacji złoża przez zastosowanie właśc iwych środków, jed
akże nie można wykluczyć, że w fazie poeksploatacyjnej wystąpią negatywne skutki na gęsto 
łbudawanej powierzchni z powodu możliwości wystąp ienia zawałów stropu i dopływu sa
mki do niezabezpieczonych wyrobisk kopalnianych o kubaturze około 12 mln m3

• Władze 
adzoru górniczego zarządziły na podstawie tych ekspertyz wprowadzenie podsadzki w całej 
opalni, która po 95 latach zakończyła w 1994 r. eksploatację soli kamiennej . 

Om 

169m 

210m 

1 1m pia sek 

24 m glina + łupki 

76 m wapień 

17m dolomit 

32 m a nhydryt 

9 m glina 

3 warstwy 
7m utworów 14~ 

solnych 
20m 

2m anhydryt 

Rys. 2.2. Profil geologiczny kopalni 
.,Kochendorf' [12] 

;ig.2.2. Geological profile of "Kochendorf' salt 
mine [12] 

Rys. 2.3. Typowa komora w kopalni soli .,Kochendorf' 
[1 1]. 

Fig.2.3. Typical chamber in "Kochendorf' salt mine 
[11 ]. 

Kierownictwo kopalni postawiło sobie zadanie spełnienia obowiązku stosowania podsadzki 
, kopalni "Kochendorf' zgodnie z zasadami ekonomiki przedsiębiorstwa przez wykorzystanie 
·dpadów zawierających szkodliwe substancje. Musiano przy tym dostarczyć na żądanie odno-
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śnych władz dowody na to, że techno logia podsadzania i materiały podsadzkowe są do tego 
celu zdatne pod względem higieny pracy, mechaniki górotworu i ekologii.(Gesetz ... 1990; 
Bohenberger i Natau 1992; Natau 1990) 

Podjęty w roku 1992 w kopalni "Kochendorf' projekt pilotowy (Bohnenberger 1996) miał 
na celu udowodnienie, że stosowanie do podsadzki wybranych odpadów, zawierających szko
dliwe substancje, a tym samym wykorzystanie podziemnych wyrobisk górniczych do depono
wania tych odpadów, jest ekologicznie i ekonomicznie uzasadnione. Pozytywne doświadczenia 
z deponowaniem odpadów, zawierających szkodliwe substancje, w składowisku w kopalni 
"Heilbronn" miały przy tym stanowić cenną pomoc (Barchański 2003). Zakres i wyniki niek
tórych badań przedstawiono w niniejszym referacie. 

Z uwagi na konieczność podsadzania znacznej ilości komór Kierownictwo kopalni "Ko
chendorf' zaprojektowało a następnie wdrożyło dwie metody do równoczesnego dostarczania 
materiałów podsadzkowych (300 tys . Mg/rok) do podziemnych wyrobisk. 

Metoda I - Podsadzanie komór za pomocą odpadów mieszczących się w pojemnikach 
(workach) "Big-Bags" (rys. 2.4) [11] . 

Metoda II-ga- Podsadzanie komór za pomocą luźnych materiałów podsadzkowych dostar
czanych do podziemnych wyrobisk za pomocąrurociągów i taśmociągów (rys. 2.3) [II]. 

1-.....------ 15m -------1 

Rys. 2.3. Schemat obwału stropu w jednej 
z komór solnych [12] 

l -obrys obwału, 2- strop komory 
Fig. 2.3. Embankment o f roof diagram in one 

of the salt chambers [12] 
l - outline of the embankment, 

2 - chamber roof 

Rys. 2.4. Warstwowe układanie "Big-Bagsów" na 
całej długości podsadzanej komory [2] 

Fig. 2.4. Stratified laying of "Big-Bags" on the 
whole Iength o f the filled chamber [2] 
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!.2. Podsadzanie komór za pomocą odpadów mieszczących się w pojemnikach "Big-Bags" 

Pozytywne doświadczenia, zebrane w bliźniaczej kopalni "Heilbronn" w przeciągu ponad 
>i ęciu lat składowania odpadów z oczyszczania gazów spalinowych dały podstawę do tego, 
tby przy wyborze materiałów, które trzeba było przebadać pod względem ich przydatności do 
>odsadzki, uwzględnić między innymi odpady, powstające przy oczyszczaniu gazów spalino
.vych w zakładach spalania odpadów komunalnych. 

W ramach projektu pilotowego przebadano dla przykładu szczególnie intensywne odpady, 
>owstałe przy oczyszczaniu gazów spalinowych w zakładzie spalania odpadów komunalnych 
Ne Frankfurcie nad Menem- tab.2.1. 

Tablica 2 . 1.Skład odpadów uzyskanych w trakcie oczyszczania gazów spalinowych powstałych 
w procesie spalania odpadów komunalnych w spałami Frankfurt nad Menen [ 11] 

T able 2.1. Composition of was te obtained in the process o f purification o f the exhaust fumes originated 
fr h . . l . l . F kf a/M . [11] om t e mumc1pa waste mcmerat10n p ant m ran urt e m 

Sucha substancja (Ss) % 64,1 
Aluminium M <;tka Ss 16000 Magnez Mg/kgSs 6800 
Antymon M <;tka Ss 170 Mangan Mg/kg Ss 400 
Arsen Mglka Ss 6,5 Sód Mg/I'g Ss 13200 
Bar Mg/kgSs 850 Nikiel Mg/kgSs 33 
Beryl Mg/kg Ss 0,3 Rtęć Mg/kg S s 2,8 
Ołów Mg/kg Ss 1300 Srebro Mg/kg Ss 18 
Kadm Mg/kg Ss 68 Krzem w postaci SiOz Mg/kg Ss 52000 
Wapno Mg/kgSs 37000 Tal Mg/kg Ss 0,03 
Chrom Mg/kg S s 71 Cynk Mg/kg Ss 4500 
Żelazo Mg/kg Ss 6700 Cyna Mg/kg Ss 330 
Potas M <;!kg Ss 13000 Związki chlorków Mg/kg Ss 68900 
Kobalt M<;/kg Ss 6,7 Bezwodny siarczan sodu M<;/kg Ss 3760 
Miedź M <;tka Ss 370 Związki siarczków Mg/kp Ss 9740 

Technologia podsadzania 
Pojemniki z odpadami (worki) ,,Big-Bags" układane są poziomo obok siebie (rys.2.4). 

Przestrzeń między workami "Big-Bags" jest następnie wypełniana solą kamienną lub odpa
j ami z zakładu przeróbczego, po czym nakładana jest warstwa wierzchnia tego materiału i za
gęszczana ładowarkami czerpakowymi rys. 2.5 . Na powstałym w ten sposób poziomie ukła

j ana jest nowa warstwa worków i tak dalej aż do niemal całkowitego wypełnienia wybranej 
komory (rys. 2.6). Pozostała wolna przestrzeń jest aż do stropu komory wypełniana podsadką 
miotaną w postaci odpadów z zakładu przeróbczego lub solą kamienną. (rys. 2. 7). 

Dopuszczenie w/w technologii podsadzania wyrobisk było obwarowane koniecznością wy
konania badań dla wykazania przydatności wybranych odpadów pod względem geomechaniki, 
higieny pracy i ochrony środowiska. 

2.2.1. Badania dotyczące bhp 

4nalizy chemiczne 
Zawartość szkodliwych substancji w materiale podsadzkowym musi być znana dla jego 

charakterystyki o oceny pod względem wymaganych środków ochronnych z punktu widzenia 
higieny pracy. Odpady poddano w tym celu przed ich zastosowaniem do podsadzki, obszernej 
analizie chemicznej w specjalistycznych laboratoriach. 
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Rys. 2.5. Uszczelnianie przestrzeni pomiędzy 
pojemnikami "Big-Bags" [l] 

Fig. 2.5. Sealing the space between "Big-Bags" [ l ] 

Rys. 2.6. Schemat podsadzania komory pojemnikami "Big-Bags" [2] 
l -wyrobisko wentylacyjne, 2- połączenie komory z głównymi wyrobiskami transportowymi, 3- nasyp (rampa), 

4- pojemnik "Big-Bags", 5- odpady z podsadzki soli, 6- warstwa podsadzki miotanej (gruz solny) 

Fig. 2.6. Stawing the chamber with "Big-Bag" containers diagram [2] 
l - ventilation working, 2- connection of the chamber with the main transporring worki n g, 3- bank (ramp), 

4- "Big-B ag" eontai ner, 5- salt treatment wastes, 6- hurled stowage layer (salt debris) 

600 

Rys. 2.7. Podsadzka miotana [l] 
Fig. 2.7. Hurled stowage [l] 
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'omiary zapylenia 
Badania zapylenia w projekcie pilotowym stosowania podsadzki w "Kochendorf' wyka

ały, że nie występują istotne emisje. 

'omiary gazów 
Pomiary gazów, przeprowadzone w ramach przemysłowej próby podsadzania wyrobisk 

dpadarni wykazały, że dzięki wymaganemu przewietrzaniu następuje wystarczające razcień
zenie wszystkich emisji w postaci gazowej. 

tedycyna pracy 
Dodatkowe badania kontrolne pracowników kopalni "Kochendorf' zatrudnionych przy de

onowaniu odpadów lub przy stosowaniu ich do podsadzki, wykazały z punktu widzenia me
ycyny pracy, że zdrowotnej szkodliwości nie można u zatrudnionych stwierdzić ani laborato
yjnie, ani klinicznie . 

. 2.2. Ustalenie wymagań geomechanicznych 

Podsadzka powinna spełniać zadanie podparcia warstw stropowych na krótkim odcinku 
zapobieżenia w sposób niezawodny powstawaniu w nich spękań, sięgających aż do horyzon
>w wodonośnych. Podsadzka ta powinna ponadto wyraźnie zmniejszać konwergencje, a tym 
łmym także osiadanie terenu. Sól spełnia te wymagania przy podsadzaniu wyrobisk. Zatem 
odsadzka, którą należało zastosować, powinna była być równowartościowa z podsadzką z tak 
wanego grysu solnego, przy czym za parametr porównawczy powinna służyć ściśliwość ob
;tościowa stosowanego materiału przy maksymalnym ciśnieniu górotworu. 
Współczynnik ściśliwości objętościowej wynosi w komorach niepodsadzonych E = l. Dla 

omór całkowicie zapełnionych grysem solnym zakłada się współczynnik E = O, 22. 
Z tego wynika, że osiadanie terenu można istotnie zmniejszyć przez zupełne podsadzenie 

ryrobisk materiałami o ściśliwości równej lub mniejszej od 22%. 

'adania laboratoryjne 
Dla określenia zmian objętościowych, zachodzących pod obciążeniem w różnych materia

tch, przewidzianych do podsadzki bądź to w stanie sypkim, bądź też w stanie częściowo 

wiązanym, wybrano metodę badań laboratoryjnych tak zwanym edometrem. Próby przepro
,adzono na wybranych odpadach każdorazowo z cyklem obciążania i odciążania w zakresie 
d 0,2 MPa do 4,8 MPa. Razem przeprowadzono edometrem 36 prób z materiałami lub mie
!:<łninami materiałów, przewidzianymi do podsadzki. Dla prognozy osiadania długofalowego 
rzeprowadzono ekstrapolacje wartości pomiarowych z zastosowaniem odpowiednich funkcji 
~gresji. 

W tym zestawieniu można wyodrębnić trzy następujące grupy materiałów: 
Materiały o ściśliwości objętościowej do 13%. 
Materiały te nadają się znakomicie do celów podsadzkowych, ponieważ są mało ściśliwe, 
przez co zmniejszają długotrwałe osiadanie terenu do wartości poniżej 0,9 m przy przecięt
nej wysokości komory do 11,4 m. 
Materiały o ściśliwości objętościowej do 22%. 
Materiały te także nadają się do podsadzki, ponieważ mają ściśliwość równą lub niższą od 
wartości dopuszczalnej, określonej przez władze górnicze, co prowadzi do wyraźnego 
zmniejszenia końcowego osiadania terenu do możliwej do przyjęcia wartości 1,5 m. 
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3. Materiały o ściśliwości objętościowej powyżej 22%. 
Materiały te uznaje się za niezdatne do podsadzania nimi wyrobisk kopalni "Kochendorf', 
ponieważ przez ich zastosowanie nie można wystarczająco zmniejszyć przewidywanych 
przeciętnych wartości osiadania terenu. 

Badania in situ 
Badania obciążonąpłytą 

W technologii podsadzania, dobranej dla kopalni "Kochendorf', stosowana jest kombinacja 
dwóch materiałów, mianowicie napełnione odpadami worki "Big-Bags" oraz sól kamienna lub 
odpady z przeróbki soli kamiennej dla wypełniania przestrzeni między workami i utworzenia 
warstw pośrednich. Dla wykazania geomechanicznej przydatności tego systemu podsadzko
wego były potrzebne dodatkowe badania, mimo że znano przydatność każdego z tych mate
riałów z osobna lub wykazano ją badaniami edometrycznymi .. 

W pracy (Bohenberger, Natau 1992) zaproponowano w tym celu tak zwane badanie obcią
żoną płytą w ramach projektu pilotowego w kopalni "Kochendorf' jako próbę in situ (rys.2.8). 

W wyniku tego stwierdzono, że system zespolony w postaci worków "Big-Bags" z wypeł
nieniem przestrzeni między nimi i solą i z warstwami przekładkowymi z soli zasadniczo nadaje 
się jako podsadzka z geomechanicznego punktu widzenia. 

2 

s 

Rys. 2.8. Schemat pomiaru "in situ" ściśliwości podsadzki (z pojemników "Big-Bags") z wykorzystaniem 
tzw. badania obciążoną płytą [9] 

I - wyrobisko wentylacyjne, 2 - stanowisko badawcze do pomiaru obciążoną płytą zainstalowane w stropie komory, 
3 - stanowisko badawcze do pomiaru obciążoną płytą zainstalowane w spągu komory 

Fig. 2.8. Diagram of "in situ" measurement of compressibility o f stowage (made o f "Big B ag" 
containers) making the use of so-called loaded slab tests [9] 

I - ventilation working, 2 - research station for measurements loaded with a slab installed on the chamber roof, 
3 - research station for measurements loaded with a slab installed in in the chamber bottom 

Pomiary długookresowe 
W ramach naukowego programu badawczego, towarzyszącego projektowi pilotowemu 

podsadzania wyrobisk kopalni "Kochendorf', zainstalowano- oprócz urządzeń do badań obcią
żoną płytą - szereg dalszych urządzeń do pomiarów geomechanicznych. Obejmują one w szcze
gólności: 12 stanowisk do pomiarów konwergencji (rys. 2.9), 2 stanowiska pomiarowe z eks
tensometrami, jedno stanowisko do pomiaru naprężeń w filarach solnych i jedno stanowisko do 
pomiaru naprężeń w podsadzce. Pomiary te są kontynuowane. (Barchański 1993). 
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?. 2.3. Badania dla oceny skutków ekologicznych 

'Jadania laboratoryjne 
Władze zażądały zbadania możliwego długotrwałego oddziaływania materiałów podsadz

<owych na wodę gruntową, ponieważ ze względów ekonomicznych trzeba było zastosować do 
Jodsadzki materiały, z których woda może wypłukiwać szkodliwe substancje. W tym celu 
Jrzeprowadzono najpierw obszerne badania laboratoryjne, które okazały się niewystarczające. 

" o 

6 -----

r 
Badania in situ 

5 

1 

1 

2 

3 

Rys. 2.9. Schemat konwergencji w wybranych 
komorach [ 11] 

l -kotew wklejana, 2- strop komory, 3 -spąg 
komory, 4- żerdź pomiarowa (wolno wisząca), 
5 - stropowa część stanowiska pomiarowego, 
6 - spągowa część stanowiska pomiarowego 

Fig. 2.9. Convergence measurement in selected 
chambers [ II] 

l - resin anchored bal t, 2 - roof o f the chamber, 
3 - floor, 4 - measuring (loosely hanging) rod, 

5 - roof part of the measuring position, 6 - floor part 
of the measuring position 

Kierownictwo kopalni zaproponowało i spowodowało przeprowadzenie następującego ba
dania in situ zwanego później próbą kontenerową: W miejsce worków "Big-Bags" postawiono 
kontenery (rys. 2.10) o pojemności około 0,6 m3

, zaopatrzone w kilka warstw piasku filtracyj
nego o różnym uziarnieniu, a następnie zapełnione kondycjonowanymi odpadami z oczyszcza
nia gazów spalinowych zakładu spalania odpadów komunalnych we Frankfurcie. Po sześcioty
godniowym okresie twardnienia odpadów poddano zwartość kontenerów działaniu solanki. 
Kontenery zaopatrzono w rury, umożliwiające obserwowanie przepływu solanki przez odpady 
i w zawory spustowe do poboru wypłukanego materiału. 

Z zawartości kontenerów pobrano rdzenie wiertnicze i zbadano ich skład mineralogiczny, 
aby potwierdzić przypuszczalne przyczyny niewielkiej mobilizacji metali ciężkich . Przepro
wadzone badania wykazały, że na skutek kondycjonowania odpadów i przepływu solanki pow
stał szereg nowych minerałów, przy czym utworzyły się zwłaszcza siarczany wapnia i glinu 
(etryngit) oraz chlorki . Metale ciężkie, szczególnie ołów zostają w wyniku tych reakcji wytra-
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cania i powstawania nowych minerałów związane, co zapobiega ich przedostawaniu s ię do 
przesączającej wody. 

Ponadto określono współczynnik przepuszczalności Kr tych rdzeni wiertniczych. Wyzna
czona wartość tego współczynnika równa 3,4 xl0-7 m/s oznacza, że taka podsadzka jest zali
czana do "słabo przepuszczalnej" według normy DIN 18 130, część l, co jest wyjaśnieniem dla 
długiego czasu przepływu w toku próby kontenerowej. 
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Rys. 2.10. Schemat pomiaru przepływu solanki przez odpady powstałe przy oczyszczaniu gazów spali
nowych w spalarni odpadów komunalnych - Frankfurt /M [8] 

l -kontener ok. 0,6 m3
, 2- badany odpad, 3- warstwa badanego odpadu ostrożnie układana na warstwie piasku, 

4- trzy warstwy piasku o różnym uziarnieniu, 5- zawór spustowy do pobierania eluatu, 6- rurka wskażnikowa do 
pomiaru poziomu solanki w kontenerze 

Fig. 2.1 O. Measurement o f the brine flow diagram through wastes arisen in flue gas-cleaning in a 
municipal waste incineration plant [8] 

l - eontainer (approx. 0.6 m3
), 2- Waste under investigation, 3- Waste layer carefully deposited on a layer of sand, 

4- three layers of sand of different grain-size distribution, 5- outlet valve for the eluat intake, 6- indicator pipefor 
the brine level measurement in the eontainer 

Kolejnym ważnym elementem badania in situ był pomiar sorpcji. Wody, które wnikały do 
przestrzeni wypełnionej porowatą podsadzką i zawierają metale ciężkie, mogą w najgorszym 
wyobrażalnym przypadku (worst case scenario) ulec wytłoczeniu z podsadzki pod działaniem 
ciśnienia konwergencji i przetłoczeniu do wyższych warstw skalnych. Przenikają one przy tym 
początkowo przez odpady z przeróbki soli kamiennej, zalegające jako wypełnienie przestrzeni 
między kondycjonowanymi odpadami i warstwami między nimi, zanim osiągną warstwy dol
nego siarczanu i dolomitu pośredniego . 

Szkodliwe substancje mogą na tej długiej drodze osadzać się w przenikanym górotworze 
w wyniku różnych procesów, na przykład przez reakcje wytracania z wody i adhezję. 

Zbadano zatem zarówno odpady z przeróbki soli kamiennej, jak też próbki skał dolnego 
siarczanu i dolomitu pośredniego pod względem ich zdolności sorpcji metali ciężkich w celu 
dokonania oceny ilościowej . 

Na wstępie należy przyjąć jako wynik ilościowy, że wszystkie badane próbki miały zdol
ność wchłaniania dużej ilości ołowiu, przy czym zdolność sorpcyjna była wyższa w środowi
sku zasadowym, którego należy się spodziewać w podsadzonej przestrzeni, niż w środowisku 

obojętnym . 
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2. 4. Ocena wyników badań 

Wyniki badań fizykochemicznych trzeba ocenić z punktu widzenia możliwości stworzenia 
warunkach kopalni "Kochendorf' systemu kilku barier zapobiegających migracji szkodli

ych substancji, zwłaszcza w fazie poeksploatacyjnej, co jest koniecznym wymaganiem dla 
>palń, w których wykorzystywane są w charakterze podsadzki odpady zawierające szkodliwe 
tbstancje wykorzystywane w charakterze podsadzki. 

eologiczno-geomechaniczny model długotrwały 
Odpowiedź na pytanie, z jaką wielkością dopływu solanek z dolomitu pośredniego należy 

~ liczyć po całkowitym podsadzeniu kopalni, jest zasadniczą sprawą dla oceny bezpieczeń
wa w fazie poeksploatacyjnej kopalni. Przebieg konwergencj i w fazie poeksploatacyjnej i okre
enie zależnej od tego końcowej kubatury wyrobisk kopalni jest ważnym pytaniem, na które 
tł eży odpowiedzieć. Trzeba przy tym na wstępie wyjść z założenia, że na początku fazy 
>eksploatacyjnej, to jest za około 50 lat kopalnia będzie całkowicie podsadzona, a konwer
:ncja w największej części już wystąpiła. Kubatura, która pozostanie wtedy jeszcze do zaci
i ęcia będzie jednak odpowiadała ściśliwości objętościowej podsadzki, wypełniającej calko
icie \VOlną przestrzeń . Przy założonej '.Vielkości dopłJ."~x.n..l i u\:vzględn ieniu kon\vergencji ob
teściowej wynika z obliczeń, że wyrobiska z końcową kubaturą będą całkowicie zapełnione 
lanką po około l 000 latach. 
Za 1000 lat, zatem zaczęłoby się przenikanie solanki do nadkładu początkowo w ilości 85 

3/rok, przyjmując, że początkowa kubatura kopalni "Kochendorf' wynosiła 12,1 x 106 m3 i za
adając, że prędkość konwergencji objętościowej E= 7 x 10·6/rok. To przenikanie solanki do 
.dkładu spadałoby następnie wzdłuż osi czasu wraz ze spadkiem konwergencji objętościowej 
mkończyłoby się wraz z zanikiem konwergencji. Potem zapanuje w górotworze ponownie 
m równowagi geostatycznej, to znaczy wszystkie pustki będą w kopalni "Kochendorf' 
ciśnięte w wyniku działania konwergencji i osiadłego terenu. Scenariusz w/w zależności 
'stał przedstawiony na rys. 2.11 . 

·ocesy wymywania 
W rozdziale 2.2.3. przedstawiono i opisano próbę kontenerową in situ, służącą do określe

a wydobywania się szkodliwych składników z odpadów, przewidzianych jako materiał pod
dzkowy. Z tych badań wynika, że mobilizacja wszystkich metali ciężkich z wyjątkiem oło
u z odpadów komunalnych we Frankfurcie mieści się w skrajnie niekorzystnych warunkach 
Joratoryjnych poniżej krytycznego zakresu stężenia z punktu widzenia oddziaływania na 
Jdowisko. 

Z próby kontenerowej, która najbardziej odpowiada realnym warunkom, wynika ponadto, 
potencjalnie rozpuszczalne składniki ołowiane, zawarte w materiale stałym, są w dużej 

ierze unieruchamiane na skutek powstawania nowych materiałów i reakcji wytrącania, a tym 
mym nie będą podlegały mobilizacji. 

Trzeba ponadto uwzględnić różną wodoprzepuszczalność materiałów podsadzkowych. Dla 
!padów z oczyszczania gazów spalinowych w zakładzie spalania odpadów komunalnych we 
ankfurcie nad Menem wyznaczono wartość współczynnika przepuszczalności Kr = 3,4 X 10-7 

's, natomiast dla odpadów z zakładu przeróbki soli, które otaczają worki "Big-Bags", wartość 
wynosi Kr = 4 x 10·5 m/s. To oznaczałoby w razie zawilgocenia kopalni przy trwającej jesz
e konwergencji, że zjawiska hydrauliczne przebiegałyby przeważnie w odpadach z przeróbki 
li kamiennej, a tym samym mobilizacja szkodliwych składników następowałaby w odpadach 
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z oczyszczania gazów spalinowych w mniejszym stopniu, niż w próbie kontenerowej. Odpady 
tworzą, zatem w wyniku ich kondycjonowania wewnętrzną barierę hydrauliczną. 
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Zakończenie ' · 
konwergencji 
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Faza III 

Rys. 2.11. Scenariusz wpływu całkowitego 
podsadzania wyrobisk poeksploatacyjnych na 

wygaśnięcie konwergencji i zaniknięcie migra~ji 
solanki w kopalni "Kohendorf' [11] • 

Faza I- Wnikanie solanki z warstw nadległych do 
materiału podsadzkowego 

Faza II- Wyciskanie solanki z materiału 
podsadzkowego do warstw nadległych 

Faza III- Zakończenie migracji solanki i wygaśnięcie 
konwergencjijako efekt całkowitego podsadzenia 

wyrobisk poeksploatacyjnych 
Fig. 2.11 . Tne impact of a complete backt1lling o f 
workings on the elimination o f convergence and 

brine migration in the "Kochendorf' salt mine 
[ 11] 

Stage I· the penetration of brine from the overlying 
strata to the backfilling material 

Stage II- the extrusion of brine from the backfilling 
material to the overlying strata 

Stage III- The completion of the brine migration and 
the elimination of convergence as the results of a fuli 

backfilling of workings 

Reasumując można, zatem stwierdzić, że kondycjonowane odpady z oczyszczania gazów 
spalinowych w zakładzie spalania odpadów komunalnych we Frankfurcie nad Menem wpro
wadzane do podsadzanej przestrzeni opisanym sposobem jako zwięzłe bryły o niewielkiej 
wodoprzepuszczalności, mają wewnętrzną barierę hydraul iczną i geochemiczną, która w dużej 
mierze zapobiega mobilizacji zawartych w nich metali ciężkich. 

Procesy sorpcji 
Opisanymi w rozdziale 2.2.3 . badaniami zdołano wykazać, że odpady z przeróbki soli ka

miennej, które otaczają materiał podsadzkowy mają zdolność związania dużej ilości metali 
ciężkich. 

W celu stwierdzenia, czy zdolność sorpcji szkodliwych substancj i przez stosowany materiał 
na przykład przez odpady z przeróbki soli kamiennej, wystarcza na pewno do unieruchomienia 
szkodliwych substancji, które mogą być wypłukane, przeprowadzono wieJowariantowe symu
lacje. Stosując odpowiednie wzory i uzyskane wyniki doświadczalnych badań można na przy
kładzie odpadów z oczyszczania gazów spalinowych w zakładzie spalania odpadów komunal
nych we Frankfurcie nad Menem wykazać, że ołów zostaje jako szkodliwa substancja zatrzy
many na pewno w podsadzonej przestrzeni. 
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stem barier 
Geochemiczny system kilku barier dla szkodliwych substancji zawartych w podsadzce w ko

lni "Kochendorf' przedstawia się następująco (rys. 2.12). 

3. ?odsadzanie komór za pomocą odpadów luźnych (sypkich) 

Przedstawiona w punkcie 2.2 technologia podsadzania komór pojemnikami "Big-Bags" 
łącznej masie około 70 tys. Mg/rok pokrywa około 25% rocznego zapotrzebowania na mate
tły podsadzkowe w kopalni "Kochendorf' (Bohenberger 1996; Jahn 1998). 
Barierą l są same odpady, ponieważ poprzednie ich kondycjonowanie spowodowało 
zatrzymanie szkodliwych substancji w nich samych. 
Barierą 2 są odpady z przeróbki soli kamiennej lub inne materiały ze zdolnościami 

sorpcyjnymi, stanowiące wypełnienie pustych przestrzeni i warstwy pośrednie. 
Barierę 3 stanowią naprzemianległe warstwy dolnego siarczanu w postaci anhydrytu, gipsu 
i łupków, które mają zdolności sorpcyjne. 
Bariera 4 jest zbudowana ze skał dolomitu pośredniego. 
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A.ł"ĄA.A.ĄA ,.,.,.,..,..,..A 
A A A A A A A ~--------------~~--------~ 

Kondycjonowane 
odpady 

Rys. 2.12. WieJobarierowy system zabezpieczeń geochemicznych [ 11] 
Fig. 2.12. Geochemical multi-barrier security system [11] 

To ogromne zapotrzebowanie na materiały podsadzkowe zmusiło kierownictwo kopalni do 
/Stąpienia do kompetentnych władz o zgodę na wykorzystanie prostszej technologii podsa
ania komór poprzez wykorzystanie odpadów nadających się do transportu luzem. Zgodę taką 
yskano dla ograniczonej grupy odpadów. Odpady te są znacznie mniej szkodliwe od odpa
•W transportowanych w "Big-Bagsach". Do tej grupy odpadów należą między innymi żużle, 
łski z form odlewniczych, gruz budowlany, pozostałości z przebudowy dróg, skażone gleby, 
!mia z robót budowlanych( wykopy pod fundamenty) (Jahn 1998; Bohenberger i inni 2000; 
inderausschu/3 ... 1994). Ta grupa odpadów musi spełniać wszystkie warunki stawiane przez 
powiednie regulacje prawne (Gesetz.. . 1990; Wasserhaushaltsgesetz 1986; Asfallgezetz 
·86; Bundesberggesetz 1980) związane z procedurą dopuszczenia odpadów do gospo
rczego ich wykorzystania w charakterze podsadzki. Ponadto musi mieć gwarancje ciągłych 
•staw (około 230 tys. Mg/rok)- (Jahn 1998). Przyjęcie tak znacznych ilości odpadów (kolej 
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i samochody ciężarowe) umożliwia specjalna hala z pojemnikiem (bunkrem) o pojemności 200 
m3

. Przed załadowanie odpadów do skipu (400 Mg/godz.) są one ważone oraz pozbawiane 
części metalowych rys. 2 .13 . Uziarnienie odpadów nie może przekraczać 0 70 mm. Odpady 
opuszczone skipem na poziom 3, są przeładowywane na taśmociąg (łączna długość około 3,5 
km), a następnie wysypywane przed wlotem do podsadzanej komory (rys. 2.14.). W podsadza
nej komorze odpady za pomocą ładowarki układa się w warstwy (około 3 m grubości) prze
dzielone kilkudziesięciocentyrnetrową warstwą gruzu solnego. Gruz ten służy również do suk
cesywnego wykonywania nasypu oraz wypełniania warstwy przystropowej (podsadzka mio
tana- vide rys. 2.7). 

1 2 3 4 

Rys. 2. i3. Plac do przygotowywania podsadzki z odpadów luźnych (ok. 100 tys. Mg/rok) w kopalni 
"Kochendorf' [19] 

l - Rozładunek samochodów i wagonów kolejowych, 2 -transport przygotowanej podsadzki luźnej na nadszybie, 
3- punkt przeróbki odpadów l uźnych, 4- załadunek podsadzki luźnej do samochodów ciężarowych 

Fig. 2. 13. Preparation gro u n d where backfilling consisting o f loose was te is prepared ( approx. l 00 000 
Mg/year)- Kochendorfmine [19] 

l - Unloading the trucks and railway cars, 2- Transportatian of the backfilling to the shaft top 3 - Loose waste 
processing (treatment) plant 4 - Loading the loose backfilling onto trucks 

Rys. 2.14. Schemat podsadzania komory odpadami luźnymi [l] 
l - rozładunek odpadów, 2- przeładunek odpadów do skipu, 3- przeładunek odpadów "skip-taśmociąg", 

4 - warstwa odpadu, 5 - nasyp i podłoże jezdne wykonane z odpadów po przeróbce soli, 6 - warstwa podsadzki 
miotanej (gruz solny) 

Fig. 2.14. Diagram o f chamber filling with Ioose was te [l] 
l - Waste unloading, 2 -Was te reloading to the skip hoi s t, 3 - Skip hoist-belt conveyor was te reloading, 4 - Was te 
layer, 5 - Embankment and subgrade made from rock salt processing waste, 6 - Layer of thrown filling (rock salt 

debris) 
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Cała linia technologiczna związana z transportem odpadów (zarówno na powierzchni jak 
pod ziemią) jest wyposażona w instalacje odpylające i zraszające. Konieczność obniżenia 
,sztów podsadzania komór (głównie metody z pojemnikami "Big-Bags") była podstawową 
zyczyną rozpoczęcia w 1996 r. (Geologisches ... 1995) badań nad hydraulicznym transportem 
!padów w postaci pyłów (proszków). Od 1998 r. w skali półtechnicznej dwie komory są pod
dzane odpadami w postaci zawiesiny. Zawiesinę tworzą słone wody odpadowe wymieszane 
specjalnym mieszalniku z pylastymi odpadami w stosunku l: l . Powstałą zawiesinę zatłacza 
t do 3 rurociągów zainstalowanych w szybie. Z rejonu podszybia zawiesina jest zatłaczana na 
ll egłość ok. 500 m do podsadzanej komory (rys. 2.15). Na całej długości rurociągi są oczu} 
kowane (pomiar ciśnienia w rurach, temperatury oraz składu atmosfery kopalnianej) . 

Komora podsadzania odpadami w postaci zawiesiny jest odcięta od reszty kopalni szczelną 
mą. W tamie znajdują się dreny, którymi wypływa nadmiar wody z zawiesiny podsadzkowej . 
'oda ta jest odpompowywana na powierzchnię i ponownie wykorzystana do uzyskania zawie
ny podsadzkowej. Docelowa wydajność hydraulicznej instalacji do podsadzania komór po
:sploatacyjnych ma wynosić l 00 000 m3 podsadzanych pustek/rok. 

tys. 2.15. Schemat podsadzania komory pojemnikami "Big-Bags" (z lewej) i zawiesiną transportowaną 
rurociągami (z prawej) (2] 

- podsadzka z "Big-Bagsów", 2- podsadzka zawiesinowa, 3- hala do przygotowywania podsadzki hydraulicznej 
(zawiesiny), 4- hala do napełniania "Big-Bagsów" 

Fig. 2.15. Diagram of chamber filling with Big-Bag Containers (on the left) and the suspension 
transported by pipelines (on the right) [2] 

- Big-B ag fillin g, 2- Suspension filling, 3 - Room for the preparation of hydraulic filling (suspension), 4- Room for 
filling the Big-Bags 
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3. Podsadzanie wyrobisk poeksploatacyjnych w kopalni soli potasowej "Gliickaur• 

3.1. Wprowadzenie 

Eksploatacja soli potasowej w kopalni "G!Uckauf' w Sondershausen rozpoczęto w roku 
1896. Do zaprzestania eksploatacji w 1991 r. wydobyto około 100 mln Mg soli potasowej 
z zawartością około 11,5-20 % potasu. Z około 20 mln m 3 wyrobisk około 9,8 mln m3 jest 
obecnie dostępnych. Obszar górniczy wynosi około 30 km2

, grubość pokładu (Straf3furt) soli 
potasowej waha się w granicach 7-35 m, nachylenie 5-9 gon, głębokość zalegania 550-1100 m, 
liczne zaburzenia tektoniczne. Przy kopalni powstała jedna z największych w południowym 
Harzu hałd na powierzchni około 65 ha, 125m wysokości , objętość około 27 mln m3 (60-70 % 
zawartości NaCI). Skłonność pokładu Straf3furt do tąpań stanowi bardzo poważne zagrożenie. 
Spektakularnym przykładem jest tąpnięcie jakie miało miejsce 11.09.1996 r. w kopalni Teu
schenthal [Bodensteon 1998]. W wyniku tąpnięcia na głębokości 620-770 m wystąpił pełny 
zawał wszystkich wyrobisk (około 2,5 km2

) . Na powierzchni nastąpiło gwałtowne osiadanie 
terenu.( około 0,5 m) niezabudowanego (rolniczego). Szczęśliwym zbiegiem okoliczności nie 
było ofiar w ludziach. W wypadku wystąpienia podobnego tąpnięcia w kopalni "Gltickauf' 
konsekwencje mogły by być tragiczne, ponieważ znaczna cześć wyrobisk eksploatacyjnych 
znajduje się pod miastem Sondershausen, pomiędzy kopalnią a hałdą znajduje się rzeka 
Wipper. Razszczelnienie górotworu mogłoby być przyczyną zatopienia kopalni przez wody 
rzeki Wipper, co byłoby katastrofą ekologiczną. 

3.2. Utworzenie spółki z o.o. - GSES Sondershausen 

Zaprzestanie w 1993 r. eksploatacj i soli potasowej kopalni "Gltickauf', odnotowane w tym 
czasie osiadania terenu 27 cm/rok w ciągu 3 lat, zagrożenie skutkami ewentualnych tąpn ięć 

spowodowało konieczność (decyzja Urzędu Górniczego) rozpoczęcia podsadzania najbardziej 
zagrożonych wyrobisk (vide rys. 1.1). W tym celu zlikwidowaną kopalnię sprywatyzowano. 
Majątek kopalni via urząd Powierniczy (Treuhandt) przejęło Konsorcjum składające się z 5-ciu 
udziałowców . W 1995 rozpoczęła działalność spółka z o.o. - GSES-Sondershausen, której 
podstawowymi obowiązkami było rozpoczęcie podsadzania wyrobisk poeksploatacyjnych oraz 
rekultywacja przykopalnianej hałdy (około 27 mln m3 odpadów z procesu przeróbki soli pota
sowej) . Opracowane w miedzy czasie prognozy przewidywały, że w ciągu kilkudziesięciu lat 
osiadanie terenu może osiągać 3,6 m. Prognozy te były silnym bodźcem do szybkiego rozpo
częcia podsadzania wyrobisk. W pierwszej kolejności rozpoczęto podsadzanie rejonów najbar
dziej zagrożonych (vide rys. 1.1 ) o objętości około 4,5 mln m3

. Do podsadzenia około 2 mln 
m3 użyto soli specjalnie urabianej w dziewiczych partiach zalegających w pobliżu podsadza
nych wyrobisk. 

Aby móc wykorzystać zapis o gospodarczym wykorzystaniu odpadów GSES podjęło decy
zję o budowie centralnej instalacj i do przetwarzania odpadów specjalnych (niebezpiecznych) 
w tworzywo spełniające wymogi, j akie musi posiadać podsadzka do wypełniania wyrobisk po
eksploatacyjnych. Inwestycja ta zrealizowana w 1999 r. za kwotę 40 mln DM (20 mln Euro) 
składała się między innymi z [Barchański 1999-2002] : 
- laboratorium, 
- stacji pomp do zatłaczania podsadzki hydraulicznej o wydajności 12 t/godz, 
- stacji mieszalników przygotowujących podsadzkę hydrauliczną o wydajnośc i 80 t/godz, 
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przeróbki szlamów i odpadów o konsystencji gęstoplastycznej o wydajności 20 t/godz, 
stacji rozładunku i załadunku pojemników typu "Big-Bags" + kondycjonowania odpadów 
pylastych - wydajność 20 t/godz, 
tymczasowego składowiska na skażony gruz budowlany, glebę, itp.- poj . 15000 m3

. 

Przebieg prac związanych z uzyskaniem zezwoleń na gospodarcze wykorzystanie odpadów 
1iebezpiecznych do podsadzania wyrobisk poeksploatacyjnych w kopalni "Gltickauf' był po
lobny do procedury zastosowanej w kopalni ,,Kochendorf'. 

1.3. Wybrane przykłady podsadzania wyrobisk poeksploatacyjnych odpadami niebezpiecznymi 

W wyniku przeprowadzonych kompleksowych badań przez kompetentne Ośrodki Badaw
:ze oraz ich weryfikacji przez Instytucje Nadzoru Państwowego sporządzono listę odpadów 
1iebezpiecznych dopuszczonych jako składniki podsadzki. 

Zatwierdzoną listę odpadów niebezpiecznych pod względem ich pochodzenia można zali
: zyć do następujących grup: 
- pozostałości po spalaniu węgla w elektrowniach i kotłach ciepłowniczych; 
- żużle i popioły pochodzące ze spalania odpadów komunalnych; 
- pozostałości z procesów odlewniczych (piaski formierskie); 
- środki służące do mechanicznego czyszczenia różnorodnych powierzchni (odrdzewiacze, 

piaski, etc.); 
- ługi, skażone wody, szlamy; 
- gruz budowlany i skażone gleby. 

Z wyżej wymienionych odpadów sporządza się kilka rodzajów podsadzek. 

(ryteria podziału podsadzek 
: - ilość składników 

- jednoskładnikowe; 

- wieloskładnikowe (odpady tworzące mieszaniny nie mogące wchodzić ze sobą w reak-
cje chemiczne). 

:r - stan skupienia 
- konsystencja stała (pyły, piaski, żwiry, gruz, gleby); 
- konsystencja półciekła (szlamy, gęste pasty); 
- konsystencja ciekła (ługi, skażone wody). 

m - środki transportu 
- rurociągi; 

- pojemniki (worki) typu "Big-Bags"; 
- kontenery. 

f ransport podsadzki rurociągami 
Metoda I 
Ciekłą mieszaninę sporządzoną z danego odpadu (odpadów) z nadmiarem medium płyn

:~ego (ługu) dostarcza się do wyrobisk nachylonych (rys. 3 .l). Nadmiar odfiltrowanego ługu 
zawracany (pompowany) jest na powierzchnię do sporządzenia kolejnej partii podsadzki 

Metoda II 
Półciekłą mieszaninę sporządzoną z danego odpadu (odpadów) z ilością cieczy (ługu) po

trzebnego tylko do zrealizowania procesu wiązania składników pucolonowych lub dodatków 

611 



Barchański B.: Podsadzanie wyrobisk wielkogabarytowych odpadami niebezpiecznymi ... 

wiążących zatłacza się do wyrobisk poziomych (rys. 3.1). W obydwu przypadkach komory są 
otamowane. 

1 2 

Rys. 3.1. Schemat przygotowywania podsadzki hydraulicznej z odpadów niebezpiecznych (22] 
l -silos z dodatkami wiążącymi, 2 -silos z niebezpiecznymi odpadami płynnymi, 3 -zbiornik z niebezpiecznymi 
odpadami płynnymi , 4- zbiornik szlamów, 5- stacja przygotowywania zawiesin odpadów niebezpiecznych, 7-

rurociąg do opuszczania zawiesin, 8- wyrobisko do podsadzania, 9- zestalona podsadzka, l O- zbiornik nadmiaru 
ługu, li -rurociąg powrotny do transportu nadmiaru lugu 

Fig. 3.1. The preparation of the hydraulic filling from dangerous waste (22] 
l -siło with binding elements, 2- siło with the dangerous liquid was te, 3 - storage bin with the dangerous liquid 

waste, 4- storage bin with slime, 5 -dangerous waste suspended matter preparation plant, 7- the suspended matter 
pipeline, 8- the working to be backfilled, 9- the solidified filling, l O- the storage bin of the excess lye, 11 -return 

pipeline for the transportalion of the excess lye 

Transport podsadzki w pojemnikach "Big-Bags" 
Odpady pylaste poddaje się kondycjonowaniu, a następnie umieszcza się w pojemnikach 

(workach) typu Big - Bags" o masie około 2,5 Mg. Pojemniki (podobnie jak w kopalni "Ko
chendorf') transportuje się do podsadzanych wyrobisk (rys. 3.2), gdzie warstwami są układane 
aż pod strop. Przestrzeń między pojemnikami sukcesywnie wypełnia się gruzem solnym. Pod
sadzką miotaną z gruzu solnego wypełnia się wolną przestrzeń pomiędzy ostatnią warstwą 
pojemników "Big-Bags" a stropem wyrobiska (vide rys . 2.7). 
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f ransport podsadzki w kontenerach 
Odpady typu gruz budowlany bądź skażone gleby transportuje się do danego wyrobiska 

"' kontenerach (rys. 3.2). Za pomocą spychaczy zapełnia się gruzem całą przestrzeń podsadzo
lego wyrobiska. Bez względu na rodzaj stosowanej podsadzki sporządzanej z niebezpiecznych 
>dpadów jej ściśliwość nie może przekraczać l O %. 

Wszystkie wyrobiska po zakończeniu podsadzania zamykane są tamą z gruzu solnego o dłu
;ości 6-1 O m. 

r··-
1 

l 
L __ _ 

Rys. 3.2. Schemat wariantowego przygotowania podsadzki z odpadów niebezpiecznych [22] 
I -silos z dodatkami wiążącymi, 2- silos z niebezpiecznymi odpadami o konsystencji pylastej , 3- zbiornik z 

1iebezpiecznymi odpadami płynnymi (ługi, skażone wody), 4- kontener z odpadami niebezpiecznymi o konsystencji 
past i szlamów, 5- mieszalnik, 6- dostawa gruzu, skażonych gleb, 7- tymczasowy zwał odpadów z "6", 8- stacja 

rozdzielcza odpadów, 9 mieszalnik, l O- pompy zagęszczonych cieczy, I I -rurociąg zagęszczonych cieczy, 
2 - punkt napełniania "Big-Bagsów" kondycjonowanymi odpadami niebezpiecznymi, 13- transport "Big-Bagsów" 

do kopalni, I4- kruszarka nadziarna, I5- przesiewacz, 16- napełnianie "Big-Bagsów", 17- rurociąg 

!oprowadzający zagęszczoną ciecz (odpady niebezpieczne) do podsadzanych wyrobisk, 18 - transport "Big-Bagsów" 
do podsadzanych wyrobisk 

Fig. 3.2. Diagram of an altemative processof preparation of filling from dangerous waste [22] 
I -siło with binding eiements, 2- siło with the dangerous powdery waste, 3 - storage bin with the dangerous liquid 

waste (lye, contaminated water), 4- storage bin with the dangerous waste (pastes and slime), 5- mixer, 
6 - the clelivery of rubble and contaminated soil, 7- ternporary storage heap, 8- waste distribulion plant, 9- mi xer, 
O- the thickened Iiquids pumps, 11 - the thickened Iiquids pipeline, 12- plant where "Big-Bags" are filled with the 

conditioned dangerous waste, 13- the transportalion of "Big-Bags" to the mine, 14- oversize particles crusher, 
15- screen, 16- filling the "Big-Bags", 17- pipe1ine delivering the thickened 1iquid (dangerous waste) to the 

workings, 18- the transportalion of "Big-Bags" to the workings 

. Podsumowanie i wnioski końcowe 

Wszystkie koszty stałe ruchu i utrzymania kopalniach "Kochendorf' "G!Uckauf' obciążają 
ziałaluość podsadzania wyrobisk, ponieważ wydobycie soli zostało wstrzymane. 
Należy przy tym jednak uwzględnić, że wszystkie wyrobiska kopalni "Kochendorf' i wy

~ane wyrobiska kopalni "Gltickauf' trzeba obowiązkowo podsadzić. To oznacza, że koszty 
ałe i koszty podsadzenia powstają niezależnie od tego, jakimi materiałami to zadanie będzie 
>ełnione . Z ekonomicznego punktu widzenia wchodzą, zatem w rachubę takie materiały, które 

613 



Barchański B.: Podsadzanie wyrobisk wielkogabarytowych odpadami niebezpiecznymi ... 

trzeba usuwać, ponieważ zawierają szkodliwe substancje, to znaczy, za których deponowanie 
pobierane są opłaty, które nie tylko poprawiają wskaźniki ekonomiczne, ale musza przynosić 
Spółce GSES zyski. 

Naczelnym zadaniem jest jednak ekonomiczne podsadzenie kopalni z neutralnym skutkiem 
dla środowiska. Wymaga to dużych wysiłków dla udowodnienia, że można deponować wyma
gane ilości odpadów bez szkody dla środowiska przy spełnieniu wymagań geomechaniki i hi
gieny pracy. 

Oprócz aspektów ekonomiki Spółki przy podsadzaniu trzeba na zakończenie podkreślić 
jeszcze aspekt gospodarki narodowej. 

Dzięki wykorzystaniu określonych odpadów do podsadzki, można zrezygnować z użycia 
dużej ilości surowców do tego celu. Prowadzi to do zachowania zasobów naturalnych z jednej 
strony, a z drugiej strony chroni krajobraz przed ingerencją człowieka, możliwą w ten sposób 
do uniknięcia. 

Osiągnięcie wymaganej akceptacji polityków i opinii publicznej dla gospodarczego wyko
rzystania odpadów specjalnych w charakterze podsadzki jest możliwe, jeśli udowodni się tym 
kręgom zachowanie wysokich standardów techniki bezpieczeństwa przez długie okresy czasu 
i wykaże wynikające z tego zalety podziemnego lokowania odpadów w porównaniu z ich skła
do\vaniem po\vierzchnio\:vym. 

W postępowaniu administracyjnym dla uzyskania urzędowego zezwolenia dla podsadzenia 
kopalni "Gliickauf' można było na przykład odpowiedzieć zadowalająco na krytyczne pytania 
władz i obywateli, zwłaszcza z zakresu ochrony środowiska przez przedstawienie wyników 
badań, będących integralną częścią pilotażowego projektu badawczego. 

Realizacji tego projektu towarzyszyły obszerne prace naukowo-badawcze. Badania te dały 
następujące wyniki: 
l. W oparciu o dużą liczbę przeprowadzonych analiz chemicznych, uzupełnionych pomiarami 

pyłu i gazów oraz w oparciu o program kontrolnych badań, przeprowadzonych u zatrudnio
nych pracowników z punktu widzenia medycyny pracy, zdołano udowodnić, że przy za
chowaniu ustalonych środków ochrony zdrowia można z całą pewnością wykluczyć zagro
żenie zdrowotne pracowników zatrudnionych przy lokowaniu niebezpiecznych odpadów 
pod ziemią. 

2. Po określeniu wymagań geomechanicznych, stawianych podsadzce i dokonaniu oceny 
przeprowadzonych pomiarów laboratoryjnych i przeprowadzeniu prób in situ, możliwe 
było dokonanie oceny oczekiwanych procesów w fazie poeksploatacyjnej kopalni. 

3. Kompleksowe badania przeprowadzone z podsadzką płynną (hydrauliczną) zarówno w ska
li laboratoryjnej jak i in situ wykazały jej pełną przydatność. Bardzo istotnym faktem jest 
możliwość wykorzystania ługów (skażonych wód) dostarczanych z zewnątrz jak i pocho
dzących z odcieków (eluaty) przykopalnianej hałdy do sporządzania mieszanin podsadz
kowych nadających się do transportu rurociągami. 

4. W wyniku obszernych badań laboratoryjnych, oraz in situ można było stwierdzić, że 

kondycjonowane odpady, wprowadzone do podsadzanej przestrzeni za pomocą opisanej 
techniki w postaci zwięzłych zestalonych brył (pojemniki "Big-Bags") o bardzo niewielkiej 
wodoprzepuszczalnosci, mają wewnętrzną hydrauliczną i geochemiczną barierę, która 
w dużym stopniu zapobiega mobilizacji zawartych w nich metali ciężkich. Materiał pod
sadzkowy z zakładu przeróbczego soli kamiennej, mający właściwości sorpcyjne, który 
otacza zdeponowane odpady, ryglują niezawodnie szkodliwe substancje, które mogłyby 
jeszcze ulec wymyciu. Kierownictwom kopalń "Kochendorf' i "Gliickauf' udało się wyka
zać na przykładzie wybranych odpadów, zawierających szkodliwe substancje, że możliwe 
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jest zbudowanie systemu barier, dostosowanego do danego odpadu, poprzez właściwe spo
soby jego kondycjonowania i deponowania wraz z wykorzystaniem w koniecznym przy
padku materiałów o właściwościach sorpcyjnych. Dwie pierwsze z tych barier, a mianowi
cie odporność odpadów na wymywanie i zdolność sorpcyjna materiału podsadzkowego 
w obrębie wyrobiska, muszą osiągnąć wielkości, powstrzymujące rozprzestrzenienie się 

szkodliwych substancji w tym stopniu, że nie przedostaną się one do środowiska geogene
tycznego. Dalsze bariery w skałach stropowych stanowią przy tym wymagany współczyn
nik bezpieczeństwa. 
Przedłożonymi dowodami długotrwałej nieszkodliwości dla środowiska, geomechanicznej 
przydatności i bezpieczeństwa pracy wykazano, że zastosowanie podsadzki z materiałów 
zawierających szkodliwe substancje, umożliwia nie tylko podziemne składowanie odpa
dów, lecz także likwidację podziemnych wyrobisk górniczych w sposób ekonomicznie 
efektywny. Zastosowanie materiałów, zawierających szkodliwe substancje, do podsadzki 
jest jednakże uzasadnione nie tylko z punktu widzenia gospodarki przedsiębiorstwa, lecz 
ma przewagę nad ich deponowaniem na składowiskach powierzchniowych także z punktu 
widzenia gospodarki narodowej. 
Przez wykazanie wysokich długotrwałych standardów techniki bezpieczeństwa podziem
nego składowania odpadów można także osia.gnąć akceptację tego sposobu wśród polity
ków i opinii publicznej, bez czego współcześnie już nie można prowadzić żadnej działalno
ści w dziedzinie usuwania odpadów. 

Przedstawiony w niniejszym artykule kompleks spraw o charakterze górniczo-geologicz
rm, formalno-prawnym, finansowym, bhp oraz ekologicznym związanych z projektowaniem, 
następnie wdrożeniem technologii gospodarczego wykorzystania odpadów niebezpiecznych 
charakterze materiału służącego do podsadzania wyrobisk zlikwidowanej kopalni "Kochen
lrf" oraz w zlikwidowanej i sprywatyzowanej kopalni soli "Gliickauf' jest przykładem mą
ego kompromisu wszystkich zainteresowanych stron. 

Podpisanie przez stronę polską przedakcesyjnych przepisów o gospodarce odpadami 
1 tym o składowiskach) wymusi niebawem na naszych władzach rozwiązanie tego problemu 
.odnie z literą prawa unijnego. Najdłuższy okres przejściowy w dziedzinie składowania od
.dów uzyskaliśmy w stosunku do Dyrektywy 1999/31/WE (1.07.2012) 
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Backfilling Iarge-size workings with dangerous waste as an example of its 
commerciał utilization 

Abstract 

The changes in the EU lega! regulations concerning waste management imply that techno
logical waste should be mainly utilized commercially. The Kockendorf rock-salt mine is a 
spectacular example of a commercial management of dangerous waste which was used in 
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tckfilling large-size workings. The total volume of the workings to be backfilled with danger
JS waste (liquid waste including) in the Gliickaufpotash salt mine in Germany (which was 
·ivatised after closing down) amounts to about 12 million m3

• At the first stage 4,5 million m3 

' workings were selected. A proper liquidation of workings will protect the surface from 
ining damages (bouncing, subsidence, surface lowering) and an environmental disaster (there 
a possibility that the Wipper river may enter the underground workings). 

rtykuł został sfinansowany z funduszy KBN- nr projektu: 18.25.100.923. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz 
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Jnikalna instalacja oczyszczania wód dołowych z radu - doświadczenia 
perspektywy funkcjonowania 

!owa kluczowe 

oczyszczanie wód dołowych -zanieczyszczenia promieniotwórcze- ochrona środowiska 

treszczenie 

W referacie przedstawiona została wykonana w Kopalni Węgla Kamiennego "Piast" w Bie
Jniu unikalna, pierwsza w świecie instalacja (stacja) do oczyszczania wód dołowych z natu
i lnych zanieczyszczeń promieniotwórczych bezpośrednio na dole kopalni, na poziomie wy
obywczym. Instalacja jest rozwiązaniem całkowicie nowatorskim, opracowanym przez pol
kich naukowców przy współpracy projektantów i pracowników kopalni. 

Celem wdrożenia przedsięwzięc ia było sprostanie wymaganiom wynikającym z ochrony 
rodowiska i ograniczenie skażenia promieniotwórczego wód powierzchniowych i terenów do 
ich przylegających w wyniku odprowadzania zasolonych wód dołowych, do niedawna akre
lanych mianem "ciekłych odpadów promieniotwórczych" i budzących niepokój miejscowych 
połeczności. 

Instalacja eksploatowana jest od lipca 1999 r. i oczyszcza wody dołowe z poziomu 650, 
ajbardziej zasolone i o największych stężeniach izotopów radu 226 Ra i 228Ra. 

Wstęp 

Od maja 1999 r. w KWK "Piast" w Bieruniu rozpoczęła pracę Stacja Oczyszczania Wód 
~opalnianych z Radu na poziomie 650 metrów. Jest to unikalna, pierwsza na świecie tego typu 
nstalacja, przeznaczona do oczyszczania z radu wód dołowych i wykonana w pełnej skali 
echnicmej w kopalni nieuranowej . Obecnie instalacja oczyszczania pracuje już w sposób 
utynowy, usuwając rad z około 6m3/min. tj. 8 640m3/dobę wód dołowych. 

Rozpoczęcie badań nad możliwością oczyszczania wód radowych było związane z wej
ciem w życie Rozporządzenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie odpadów 
1romieniotwórczych [l ]. Zgodnie z nim, nie można odprowadzać do środowiska wód, w któ
ych stężenie izotopu radu 226Ra przekracza poziom 0,7 kBq/m3

• Na tej podstawie w roku 1990 
Najewoda Katowicki wydał decyzję, zgodnie z którą KWK "Piast" zobowiązana została do 
vykonania działań, zapewniających ograniczenie poziomu stężeń substancji promieniotwór
:zych w wodach odprowadzanych do środowiska naturalnego. 
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KWK "Piast" jako pierwsza podjęła działania w kierunku wyeliminowania z wód dało- , 

wych zanieczyszczeń promieniotwórczych bezpośrednio pod ziemią, tj . "u źródła". W ramach l 
grantu celowego Komitetu Badań Naukowych, zatytułowanego "Metoda i technologia oczysz
czan~a z ra~u wód typu B" pJ, przeprov.:adzono ~adania laboratoryjne i. modelo~e nad oczysz- ~ 
czamem wod z radu. Wymk1 tych badan stanowiły podstawę do zaproJektowania przez Biuro 
Studiów i Projektów Górniczych w Krakowie przy współpracy z Laboratorium Radiometrii 
Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach i służbami KWK PIAST stanowiska oczyszcza
nia wód kopalnianych z radu [3] . 

W roku 1996 w KWK "Piast" rozpoczęto budowę instalacji w partii centralnej pokładu 208 
na poziomie 650 metrów pod ziemią. Przedsięwzięcie to w ponad 50% dofinansowane przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [4], zakończono w I kwartale 
1999 r., a następnie po rozruchu przekazano do eksploatacji. 

2. Występowania wód radowych w kopalniach węgla w Polsce 

W kopalni "Piast" i innych kopalniach śląskich występują dopływy silnie zmineralizowa- l 
nych wód o zawartości soli przewyższających 200 kg/m3 i wysokich stę7:eniach izotopów radu 
sięgających 400 kBq/m3

• Całkowity ładunek izotopu radu 226Ra dopływającego do wyrobisk 
wynosi ok. 725 MB q dziennie, izotopu 228Ra 700 MBq dziennie . Stwierdzono, że jedynie ok. 
40% radu obecnego w wodach kopalnianych pozostaje w wyrobiskach podziemnych w postaci 
osadów, pozostałe 60% radu trafia na powierzchnię, a następnie do rzek, powodując skażenia 
środowiska naturalnego [5] . 

Badania przeprowadzone przez Tomzę i Lebecką wykazały, że stężenie radu w wodzie jest J 

powiązane z ich zasoleniem [6] . Zjawisko to określono anomalią radiohydrogeologiczną. Wy- ' 
różniono dwa typy wód radowych, występujących w kopalniach. Do wód typu A zaliczono 
wody zawierające rad i bar, a nie zawierające jonów siarczanowych, do wód typu B -zawiera
jące rad i jony siarczanowe, ale nie zawierające baru. 

Stwierdzono, że z wód typu A rad łatwo współstrąca się z barem w postaci siarczanów 
po zmieszaniu z innymi wodami, zawierającymi jony siarczanowe. Proces ten nie zachodzi 
w przypadku wód radowych typu B, ponieważ nie występuje w nich nośnik radu tj . bar. 

Na początku lat 90-tych wody typu A do rzek odprowadzało 7 kopalń. Na skutek zastoso
wania metod oczyszczania [8], liczba ich spadła do trzech. Całkowita aktywność 226Ra zrzuca
nego z tymi wodami wynosi obecnie 30 MBq dziennie. 

Wody radowe typu B chociaż odprowadzane były tylko z trzech kopalń ("Piast" "Czeczott" 
"Ziemowit"), to ze względu na dużą ich ilość, całkowity ładunek radu 226Ra był znaczenie 
wyższy niż dla wód typu A i wynosił ok. 200 MBq/dzień. 

3. Oczyszczanie wód radowych typu B 

Problem oczyszczanie wód radowych typu B okazał się znacznie trudniejszy niż wód typu 
A. W wodach tych nie ma bowiem jonów baru, nośnika dla wytrącania radu w postaci siar
czanu. Konieczne było więc znalezienie substancji zawierającej nośnik pozwalających na usu
wanie radu. Badania, rozpoczęte w Laboratorium Radiometrii GIG i poparte studiami literatu
rowymi, pozwoliły w efekcie na wyselekcjonowanie tego typu substancji oraz określenie ich 
działania. Na tej podstawie wybrano dwie substancje do badań modelowych pod ziemią. Bada-
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1a takie przeprowadzono w roku 1994 w KWK ,,Piast" [2] i w 1996 w KWK "Czeczott" [9]. 
ozwałiły one na sformułowanie podstaw technicznego rozwiązania problemu usuwania radu 
~zpośrednio na dole kopalni (na poziomie wydobywczym) i opracowanie projektu stanowiska 
:>celowego oczyszczania wód typu B. Metoda ta została także opatentowana [10]. Jako pod
awową wybrano substancję Ra2, opartą na chlorku baru (łatwo rozpuszczalny w wodzie) 
Ral (baryt) jako zapasowy (awaryjny). Stacja oczyszczania wód z radu w KWK ,,Piast" zo
ała zlokalizowana w partii centralnej pokładu 208 na poziomie 650 metrów. W rejonie tym 
tniała już sieć wyrobisk chodnikowych. Wykonano je pod koniec lat 80-tych. W trakcie robót 
:lrniczych okazało się, że jest to rejon o skomplikowanej tektonice, niskich parametrach jako
:iowych węgla oraz dopływie wód silnie zasolonych. Chodniki te położone poniżej przeko
ów głównych i chodników głównego odwadniania poziomu, mogły z powodzeniem pełnić 
J !ę osadników do oczyszczania, wytrącania i sedymentacji zanieczyszczeń występujących 
· wodach dołowych. 

Wykonanie dokumentacji technicznej poprzedziło opracowanie przez pracowników Aka
emii Górniczo-Hutniczej w Krakowie "Dynamiki rozpływu wód radowych i niektórych za
adnień sedymentacji w nieczynnych wyrobiskach pokładu 208", określające parametry wyro
isk /przejmujących rolę osadnika/ i ich ilość dla wydatku wody dopływającej z całego po
lomu. 
nstalacja oczyszczania wód z radu obejmuje następujące elementy: 
komorę dozowania ze stanowiskami dozowników dla substancji Ra2 i Ra1, 
system pięciu wyrobisk - osadników sedymentacyjnych /równoległych/ o łącznej długości 
ponad 5 km i pojemności ponad 100 tys. m3

, 

4 tamy regulacyjne, 
5 tam wodno-izolacyjnych, 
kanały ściekowe, rurociągi przepompownia - ze wschodniej części poziomu wydo-
bywczego, 
połączenie systemu z chodnikami głównego odwadniania, 
sposób transportu substancji Ra2 z magazynu do stanowiska dozowania, 
magazyn na powierzchni . 

. e względu na toksyczność chlorku baru stanowiącego główny składnik RA2, projekt musiał 
względnić wszystkie zabezpieczenia z tego wynikające. 

Ra2 na dół sprowadzany jest w specjalnych pojemnikach (wypełnianych u producenta). 
>ozowanie odbywa się mechanicznie i w sposób ciągły. Woda wraz z Ra2 grawitacyjnie 
pływa do osadników sedymentacyjnych, w których dzięki właściwemu rozpływowi i maksy
Jalnemu wytłumieniu prędkości (0,004 m/s), zachodzi proces usuwania radu w postaci nieroz
uszczalnego osadu siarczanu radowo-barowego. Pojemność osadników sedymentacyjnych 
1raz z systemem tam regulacyjnych i izolacyjnych zapewnia kilkunastoletnią ich bezpieczną 
ksploatację. Z systemu, woda oczyszczona wypływa grawitacyjnie rurociągiem, a następnie 
ierowana jest do chodników odwodnienia głównego i wypompowywana na powierzchnię. 
'ot. 3.1 przedstawia komorę dozowania substancji- dozownik z osadzonym pojemnikiem z Ra2. 
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Fot. 3.1. Rozruch i eksploatacja Stacji Oczyszczania Wód Dołowych z Radu 
Fot. 3 .l . Substance batch measuring chamber- the bat ch feeder with b in Ra2 

Rozruch instalacji został przeprowadzony w ciągu dwóch miesięcy- maju i czerwcu 1999 
r. W czasie wdrażania omawianej technologii wody badane były od wypływu z wyrobisk 
górniczych, poprzez stanowisko dozowania, na wylocie rurociągu odbierającego wody z sys
temu, w chodnikach odwadniania głównego oraz na powierzchni, na wlocie i wylocie z osad
nika Bojszowy. Należy podkreślić, że już w początkowym okresie rozruchu osiągnięto 

efektywność oczyszczania· rzędu 90-95% w stosunku do wartości początkowej, przed 
oczyszczaniem. Potwierdziło to zalety metody, dzięki której w krótkim czasie udało się 

uzyskać pozytywne wyniki i znaczący efekt ekologiczny. 

622 



School ofUnderground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2004 

Oczyszczanie wod z radu KWK Piast 

maj 1999 - grudzien 1999 
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Rys. 3.1. Podsumowanie efektów oczyszczania za okres maj 1999 r.- grudzień 1999 r. 

Fig. 3.1. The summary of purification effects for the period May 1999- December 1999 

Oczyszczanie wod z radu KWK Piast 

styczen 2000 - grudzien 2000 
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Rys.3.2. Efekty oczyszczanie za okres styczeń 2000 r.- grudzień 2000 r. 
Fig. 3.2. the purification effects for the period January 2000- December 2000 

623 



Chałupnik S., Krella J., Mielniczuk L., Molenda E.: Unikalna instalacja oczyszczania wód .. . 

Zbiorcze dane efektywności oczyszczania zawarto w tablicy 3.1. Obrazuje ona zmienność 
stężeń izotopów radu w wodach przed i po oczyszczaniu w okresie maj 1999 r. - grudzień 

2000 r. Efektywność oczyszczania wód dla obu izotopów radu w tym czasie wyniosła średnio 
90%. Oznacza to, że ładunek radu odprowadzany do środowiska naturalnego poprzez osadnik 
Bojszowy i rzekę Gostynkę, zmniejszył się o ponad 40 MBq/dobę w przypadku 226Ra i około 
65 MBq/dobę dla 228Ra. 

Tablica 3.1. Efektywność oczyszczania wód radowych w KWK "Piast" 
a e .. e e !Ciency o ra mm waters pun Icatwn m t e I as t o me T b! 3 l Th ffi . f d" "fi . h p· C al M. 

Ra-226 [kBq/m3
] Ra-228 [kBq/m3

] 

Miejsce pomiaru 
min. max. średnia mediana min. max. średnia mediana 

Wlot 
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Rys. 3.4. Zbiorcze efekty oczyszczanie za okres maj 1999 r.- grudzień 2001 r. 
Fig. 3.4. The combined purification effect for the period May 1999- December 2001 

Wpływ oczyszczania na promieniotwórczość wód odprowadzanych do środowiska 

Wpływ oczyszczania na zawartość izotopów radu w wodach odprowadzanych do środowi
ca naturalnego z KWK "Piast" przedstawiono na rys. 4.1 . Przed wdrożeniem metody i tech
ologii usuwania radu z wód dołowych w kopalni "Piast", stężenie 226Ra w wodach zbiorczych 
ynosiło ponad 4 kBq/m3

, z czego 2/3 ładunku stanowił rad z poziomu 650 metrów, a 1/3 rad 
poziomu 500 metrów. Po wdrożeniu metody oczyszczania sytuacja jest odwrotna- nie wię
~j niż 25% radu trafia na powierzchnię z wodami z poziomu 650 m. Na rysunku widać 
n iany stężeń izotopów radu w wodach odprowadzanych do osadnika Bojszowy i zrzucanych 
łstępnie do Gostynki. W trakcie wstępnej fazy wdrażania metody osiągnięty efekt oczyszcza
ia był dość stabilny - w wodach zbiorczych z poziomu 650 stężenie 226Ra wynosiło około I ,O 
Bq/m3, podczas gdy przed oczyszczaniem wynosiło w przybliżeniu 6,0 kBq/m3

. Później śred
ie stężenie 226Ra w wodach z tego poziomu wynosiło 0,55 kBq/m3

• Tak więc ładunek radu 
jprowadzany na powierzchnię z wodami z poziomu 650 metrów zmniejszył się prawie I 0-
·otnie. 

Uruchomienie instalacji oczyszczania wód radowych spowodowało także duże zmiany 
ężeń i ładunku izotopów radu w osadniku Bojszowy Ueszcze do 2002 r. eksploatowanego). 
ane wykazują bowiem, że ładunek izotopów radu, odprowadzanych przez kopalnię "Piast" do 
>iomika zmniejszył się o prawie 60% w porównaniu z okresem przed wdrożeniem oczysz
~ania. Początkowo na wylocie ze zbiornika zaobserwowano około 50% zmniejszenie stężenia 
otopów radu w wodach zrzucanych do Gostynki. Po zaprzestaniu zrzutu wód dołowych 
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z KWK "Czeczott" do osadnika, stężenie radu jeszcze bardziej zmalało i jest porównywalne do 
stężenia radu w wodach odpompowywanych z kopalni do osadnika. 

Ra-226 [kBq/m3] 
7 

Tpoz. 650 m -;-poz. 500 m - wlot do zb. Bojszowy 

6 T wylot ze zb. Bojszowy =ro, 7 kBq/m3 

5 

4 

3 

2 

o 
mruzec 99 czerwiec 

S. Podsumowanie 

- - . - ----,-

wrzesien grudzi en 99 mwzec czerwiec WTZesien grudzi en 2000 

Rys. 4.1. Efekty dla powierzchni w latach 1999-2001 
Fig. 4.1. The effects on surface in the years 1999-2001 

manec 

Stacja oczyszczania wód z radu w KWK "Piast" jest unikalnym rozwiązaniem, pierwszą 
tego typu podziemną instalacją, dodatkowo zbudowaną w kopalni nieuranowej. Nie było więc 
żadnych wcześniej znanych doświadczeń w eksploatacji tego typu instalacji. 

Najważniejszym efektem uruchomienia systemu oczyszczania wód dołowych z radu na po
ziomie 650 m w kopalni "Piast" jest znaczna redukcja występujących w nich naturalnych ra
dionuklidów. Dla przykładu, w roku 2000 stężenie izotopów radu w wodzie wypływającej 
z instalacji oczyszczania nie przekraczało średnio wartości 1,5 kBq/m3

• Średnie stężenie 226Ra 
wynosiło około 0,55 kBq/m3

. Zdarzały się przekroczenia poziomu 0,7 kBq/m3 ale zakładano, 
że w trakcie dalszej eksploatacji systemu, średnie stężenie radu w wodach po oczyszczeniu 
jeszcze się obniży. Jednakże trudności obiektywne na początku roku 2001 /przerwy w dostawie 
Ra2/ spowodowały, że przez pierwsze trzy miesiące dozowano jedynie około 250 kg substancji 
RA2 na dobę. Spowodowało to wzrost stężenia izotopów radu na wylocie z instalacji. Kiedy 
ponownie zwiększono dawkę RA2 sytuacja wróciła do normy. Także pomiary stężenia radu na 
powierzchni potwierdziły pozytywny efekt ekologiczny zastosowanej metody. 
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Na podstawie dotychczas uzyskanych wyników można stwierdzić, że stężenie izotopów 
1du w wodzie zrzucanej spadło o ok. 55-65%. Odpowiada to ładunkowi 40 MBqldobę w przy
adku 226Ra i 65 MBq dziennie dla izotopu 228Ra. Tak więc codziennie ładunek radu trafiający 
o Gostynki, a stamtąd do Wisły jest mniejszy o ponad l 00 MBq. 

Osiągnięcie pozytywnych wyników w procesie oczyszczania wód kopalnianych z radu 
rymaga dozowania Ra2 o zawartości chlorku baru 85%, w sposób ciągły i w ilości nie mniej
zej niż 0,05kg/m3

. Zmiana choćby jednego z wyżej wymienionych warunków automatycznie 
rpływa na pogorszenie się jakości oczyszczanej wody i wydłużenie czasu na osiągnięcie wła
: iwego stężenia kontrolowanych izotopów. 

Średnio na miesiąc zużywa się około 14 tys . kg Ra2. Średni koszt oczyszczania wód z radu 
a poziomie 650 na miesiąc wynosi od 155 do 160 tys. zł i obejmuje zakup Ra2, robociznę, 

użycie energii i amortyzację. 
Przy okazji usuwania radu z wód kopalnianych, w instalacji także zachodzi sedymentacja 

anieczyszczeń mechanicznych /zawiesin wleczonych z wodą/ do stężenia poniżej l O mgli. 
1stalacja zaprojektowana została na okres co najmniej 20 lat. 

Wytrącany osad nierozpuszczalnego siarczanu radowo-barowego pozostanie w osadnikach 
edymentacyjnych całkowicie odizolowanych od rejonów czynnych tamami wodno-izolacyj
ymi; rejony te już nie będą udostępniane . 

Za pracę pt. "Opracowanie metody i technologii oczyszczania z radu słonych wód 
palnianych w wyrobiskach podziemnych" w czerwcu 2000 r. Minister Środowiska 

rzyznał Dyplom Uznania jako szczególne osiągnięcie w dziedzinie nauki i wdrażania 

ostępu naukowo-technicznego w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki wodnej, 
eologii , leśnictwa i ochrony przyrody. 
Także w 2000 r. w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy, w kategori i roz

tiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce w zakładach pracy, sposób 
czyszczania wód z radu zdobył nagrodę II stopnia. 

W marcu 200 l r. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach otrzymał w ramach Konkursu 
:kologicznego Przyjaźni Środowisku Certyfikat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za 
'echnologię Oczyszczania Wód Kopalnianych z Radu, tytuł "TECHNOLOGIA GODNA PO
,ECENIA". 

Identyczną instalację na poziomie 650 obecnie buduje KWK "Ziemowit" w ramach 
ealizowanego przez Kompanię Węglową S.A. w Katowicach programu zagospodarowania 
tód kopalnianych pt. : "Ochrona hydrotechniczna rzeki Wisły dla zasolonych wód dołowych 
KWK ,J'iast" i KWK ,,Ziemowit" z wykorzystaniem wyrobisk górniczych Ruchu II KWK 

Piast" jako zbiornika retencyjno-dozującego". 
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The unique system for radium removal from underground waters -
experience and functioning prospects 

Abstract 

The paper presented the unique, first in the world installation (station) for the purification 
of underground water from natura! radioactive pollution, implemented in Coal Mine ,,Piast", 
underground, on an extraction Ie vel o f the mine. 

The installation is an innovative solution, developed by polish scientists in co-operation 
with designers and personnel of ,,Piast" Mine. 

The purpose of the enterprise implementation was the meeting of environmental require
ments and the reduction of radioactive contamination of surface waters and surrounding area 
caused by the discharge of saline underground water sometimes called also "liquid radioactive 
wastes", arising unrest in !ocal society. 

The installation has operated since July 1999 and it purifies underground water from the 
level of 650 m, which is the most saline and shows the greatest concentration of radium iso
topes 226Ra and 228Ra. 

Recenzent: dr inż. Katarzyna Poborska-Młynarska 
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:JHM "Polska Miedź" S.A., OIZG "Rudna", Polkowice 

Mat. Konf Szkoły Eksploatacji 
?odziemnej 2004, str. 629-639 

vpływ sposobu obliczania strat złożowych na procesy planowania 
rozliczania produkcji kopalni, ilości wydobytej kopaliny 
raz bilansowania zasobów operatywnych i eksploatacyjnych 

owa kluczowe 

straty złożowe - zasoby operatywne - zasoby eksploatacyjne 

reszczenie 

Sposób klasyfikowania, obliczania oraz ewidencjonowania strat złożowych i zubożenia 
kopalniach KGHM "Polska Miedź" S.A. generalnie pozostaje bez zmian od początku istnie
a zagłębia miedziowego. Metody obliczania strat złożowych pochodzą z okresu, w którym 
e było zaawansowanych technik komputerowych, straty złoża liczono na podstawie uśred
onych parametrów złożowych bloków geologicznych, a geometrię bryły złożowej i filarów 
sztkowych sprowadzano do prostych brył geometrycznych. Obserwacje służb geologicznych 
. dole kopalni oraz pojawiające się trudności w procesach planowania i rozliczania produkcji, 
łoniły pracowników działu geologicznego do bardziej krytycznego spojrzenia na stosowaną 
, tej pory metodykę obliczania strat złożowych. W efekcie wielu szczegółowych pomiarów, 
.aliz i przeprowadzonych symulacji, stwierdzono, że obecnie obowiązująca metoda liczenia 
·at nie odzwierciedla w pełni poziomu strat w kopalinie i metalu. Słabą stroną tej metody jest 
e uwzględnianie następujących elementów: 

geometrii filarów resztkowych, 
zmienności okruszcowania w profilu pionowym wyrobisk, 
zmienności gęstości objętościowej w profilu pionowym wyrobisk, 
zjawiska ruchu mas skalnych w czasie. 
Przedstawione w referacie przykłady pokazują, że nie uwzględnianie tych elementów może 

,wodować istotne błędy w szacowaniu ilości i jakości zasobów operatywnych i eksploatacyj
·ch. Co więcej, wpływa na dokładność procesów planowania i rozliczania produkcji kopalni, 
az bieżącego ewidencjonowania ilości wydobytej kopaliny. 

Wstęp 

W kopalni rud miedzi "Rudna" około 35% całego wydobycia stanowi urobek pozyskiwa
. z likwidowanych filarów technologicznych. W związku z tym dokładność wyliczeń ilości 
,paliny i metalu pozostawianego w filarach resztkowych bezpośrednio wpływa na procesy 
anowania i rozliczania bieżącej produkcji oraz ilości pozyskiwanej kopaliny. 
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Stosowane obecnie metody obliczeń zasobów jak i strat pochodzą z okresu, w którym nie 
było zaawansowanych technik komputerowych. W związku z tym straty liczone są na pod
stawie uśrednionych parametrów złożowych (miąższość, zawartość procentowa Cu), a geome
trię bryły złożowej i fi larów resztkowych sprowadza się do prostych figur geometrycznych 
(prostopadłościanów). W niniejszym artykule pokazano, j aki wpływ na dokładność obliczeń 
ma bardziej precyzyjne mierzenie filarów resztkowych oraz uwzględnienie kątów nachy
lenia ociosów i zmiennośc i okruszcowania w pionie. W rozważaniach wzięto pod uwagę rów
nież zmienność parametru gęstości objętościowej w obrębie poszczególnych litologii oraz 
zjawisko ruchu mas skalnych w czasie. 

2. Wpływ geometrii filara resztkowego na wielkość strat w kopalinie 

Przy geometryzacji filara resztkowego wzięto pod uwagę stosowane obecnie w kopalni 
systemy eksploatacji złoża i przyjęto następujące parametry: 
- parcele elementarne wielkości 30 x 15 m, 
- fi lary technologiczne przeznaczone do rozebrania mają wymiary przy spągu wyrobiska 24 

m na 9 m, 
- filary technologiczne obierane są do filarów resztkowych dwoma sposobami: 

pierwszy polega na rozcinaniu fi larów technologicznych za pomocą wcinki lub wcinek 
na filary mniejsze, a następnie ich obraniu tak, aby uzyskać powierzchnię podparcia 
przez fil ary resztkowe nie mniejszą niż 12m2 każdy, 
drugi polega na sukcesywnym przybieraniu ociosów całych filarów technologicznych 
aż do uzyskania powierzchni podparcia 24m2

; 

- kąt nachylenia ociosów względem pionu w filarach technologicznych wynosi wariantowo: 
11, 18, 24 stopnie. 
Standardowo wielkość strat podaje s ię dla kopaliny, ale aby pokazać wpływ wyłącznie 

kształtu filara lub fi larów resztkowych na ·wielkość strat, obliczono straty w objętości. Oblicze
nia wykonano w oparciu o powyższe założenia, jako stosunek objętośc i filara (filarów) reszt
kowego do objętości parceli elementarnej. Wyniki przedstawiono w formie wykresów w dwóch 
przedziałach miąższości złoża: od 2,5 m do 6,5 m od 7 m dol4 m, dla trzech kątów nachylenia 
ociosów względem pionu: 11, 18, 24 stopni (rys . 2.1 ). 

Na podstawie wykresów można stwierdzić, że przy tej samej wielkości parceli elementarnej 
i tej samej powierzchni filara resztkowego przy stropie oraz idealnie obranym filarze i mini
malnym kącie nachylenia 11 stopni, straty w kopalinie dla złoża o miąższości: 
- od 2,5 m do 6,5 m wynoszą od 7,5 % do 10,7%, 
- od 7 m do 14 m są w przedziale od 12,5% do 19%. 

Najmniejsze straty występują w przypadku filara resztkowego o ociosach zbliżonych do 
pionowych. Wraz ze wzrostem nachylenia ociosów wzrasta poziom strat. Jednak bezp ieczeń

stwo prowadzenia robót likwidacyj nych i trudne warunki stropowe często wymuszają większe 
nachylenia ociosów, co powoduje zwiększenie ilości strat. 
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• 11 stopni • • * · ·18 stopni - -~ - 24 stopni l 

Parcela 30 x 15, filar technologiczny rozcinany na dwa mniejsze, obierane do 
powierzchni przy stropie po 12m2 
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1------11 stopni ·- * - - 18stopni - ->E- 24stopni l 
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Rys. 2.1. Zależność strat w objętości od miąższości złoża dla różnych kątów nachylenia ociosów filara 
(filarów) resztkowych 

Fig. 2.1. Relationship between losses and deposit thickess, for different wal! angles o f a residual pil! ar 
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3. Wpływ zmienności okruszcowania miedzią w profilu pionowym na wielkość strat 

Założenia powyżej opisanego przykładowego modelu teoretycznego poszerzono dodat
kowo o zawartość procentową miedzi w profilu pionowym oraz gęstość objętościową. Przy
kład typowego dla kopalni "Rudna" rozkładu okruszcowania Cu w profilu pionowym wraz 
z udziałem poszczególnych litologii w furcie eksploatacyjnej przedstawia rys. 3 .J. 

Profil próby bruzdowej Mo3- 2200 
X= 29000.00 y = 71200.00 

'Hu 
10 15 20 25 

r---------~----~------~ 

Srednia: rhiąższos~ złoża 4,5 m 
zcwcrk>~C %C u 3,17 

Rys. 3.1. Typowy rozkład okruszcowania Cu i udziału poszczególnych ogniw litologicznych w profilu 
wyrobiska górniczego 

Fig. 3.1 . Typical distinction o f Cu mineralisarion and lithology units within a mining working 

Parcelę elementamą i filar resztkowy podzielono w pionie na interwały równe miąższości 
próbki cząstkowej w geologicznej próbie bruzdowej. Dodatkowo każdemu z interwałów przy
pisano gęstość objętościową wynikającą z typu litologicznego (węglany 2,6 Mg/m3

, łupki 2,5 
Mg/m3

, piaskowce 2,3 Mg/m\ oraz zawartość procentową Cu. Dla każdego interwału wyli
czono: powierzchnię parceli elementarnej, powierzchnię filara resztkowego (biorąc pod uwagę 
w nim kąt nachylenia ociosów), oraz ilość kopaliny i metalu. Po zsumowaniu ilości kopaliny 
i metalu z poszczególnych interwałów otrzymujemy zasoby kopaliny i metalu oraz zawartość 
procentową miedzi w parceli elementarnej i filarze resztkowym. Po pomniejszeniu zasobów 
z parceli o zasoby z filara resztkowego otrzymujemy zasoby wybrane (urobione) . 
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.1. Straty i zasoby urobione na złożu grubym. 

Wpływ kąta nachylenia ociosów na wielkość strat w parceli elementarnej 30 x 15 m przy 
1inimalnej powierzchni filara resztkowego przy stropie 24 m2 i miąższości złoża 12,4 m (na 
odstawie próby Po01-2200) przedstawia rys. 3.2. Wynika z niego, że rozkład okruszcowania 
; pionie oraz kąt nachylenia ociosów mają wpływ na wielkość strat w kopalinie i metalu. Ob
erwujemy wyraźny wzrost różnicy między poziomem strat w kopalinie i strat w metalu, wraz 
e wzrostem nachylenia ociosów. W tym przypadku różnica między stratami w kopalinie 
stratami w metalu dla kąta nachylenia ociosów 11 o wynosi 6, l% (straty w rudzie 18,1 %, a w 

1etalu 12,0%), a dla kąta nachylenia 30° dochodzi do 18,3% (straty w rudzie 40,2%, a w me
ilu 21,9%). 

Parcela elementama 30 x 15 m, 
miąższoSć złoża 12,4 m, minimalana pc:l'Merzchnia filara resztkowego przy stropie24m2 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

kąt nachylenia ociosu względem pionu 

1--Straty w kopalinie · ·,.· ·Straty w metalu l 

tys.3 .2. Wielkość strat złożoWYch w zależności od kąta nachylenia filara resztkowego dla złoża grubego 
Fig. 3 .2. Amount o f deposit losses in dependence o f wal l angles o f a residual pillar, thick deposit 

W celu sprawdzenia ile zasobów jest wybieranych z parceli elementarnej (zasoby urobione) 
·g proponowanej metody liczenia strat, a ile wg obowiązującej, wykonano obliczenia dla 
lementarnej parceli 30 x 15m, o miąższości złoża 12,4 m, minimalnej powierzchni przy stro
ie filara resztkowego 24 m2 oraz przyjętym poziomie strat równym 15% w kopalinie i metalu 
lla metody obecnie stosowanej) oraz rozkładzie zawartości procentowej Cu z próby Po l-
200.Wyniki obliczeń pokazują dość istotne różnice między zasobami wybranymi i stratami, 
'Y liczonymi nową metodą a obecnie obowiązującą. 
Należy zaznaczyć, że ilość wybranych zasobów wyliczonych nową metodą spada wraz ze 

-zrostem kąta nachylenia ociosów. Przy uwzględnieniu zmienności okruszcowania w profilu 
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pionowym wzrasta rozbieżność między wskaźnikami wykorzystania kopaliny i metalu, zdecy
dowanie na korzyść metalu. Dla omawianej tutaj parceli likwidacyjnej porównanie obecnie 
stosowanej metody obliczania strat złożowych z metodą uwzględniającą nachylenie ociosów, 
zróżnicowanie parametrów okruszcowania i ciężaru objętościowego w profilu pionowym, 
przedstawia się następująco : 

Tablica 3 . l. Porównanie i l ości i jakości zasobów urobionych i strat w parceli elementarnej, 
dla miąższości złoża 12,4 m i nachylenia ociosów 20 stopni 

Table 3.1. The comparision between amount and q u ality of minable resources and losses in a particular 
l t l 't t' 't d 't th' k !2 4 al! l 20 d e emen ary exp 01 a 10n SI e; epOS! IC ness , m; w ang1e egrees 

Metoda obecnie stosowana Metoda proponowana 

ilość kopal iny 
12978 12 978 [Mg] 

Całkowite zasoby w parceli zaw. Cu 
2,89 2,89 [%] 

ilość Cu 
374 374 [Mg] 

ilość kopaliny 
11046 9320 

[M~<] 

Zasoby urobione zaw. Cu 
2,89 3,34 

(%] 
ilość Cu 

319 311 [Mg] 
i lość kopaliny 

1932 3658 [Mg] 
zaw. Cu 

2,89 1,72 
[%] 

Straty ilość Cu 
55 63 [Mg] 

straty w kopalinie 
15 28 [%] 

straty w metalu 
15 17 [%] 

Zwracają uwagę zdecydowane różnice w jakości (zaw. Cu) zarówno zasobów urobionych, 
jak i pozostawionych strat. W przypadku obecnie stosowanej metody, stosowanie uśrednionych 
parametrów złożowych oraz sprowadzanie brył zarówno wyrobisk, jak i pozostawianych fi la
rów resztkowych do prostopadłościanów powoduje, że parametr zawartości Cu pozostaje nie
zmienny, zarówno w przypadku zasobów urobionych, jak i pozostawionych strat. Przedstawio
ne wyliczenia pokazują, że nie jest to prawdą. Wartość popełnianego błędu zależy od rozkładu 
okruszcowania w pionie, gęstości objętościowej skał i nachylenia ociosów wyrobisk. 

3.2. Straty złożowe i zasoby urobione na złożu cienkim. 

Wpływ kąta nachylenia ociosów na wielkość strat w parceli elementarnej 30 x 15m o mi
nimalnej powierzchni dwóch filarów resztkowych przy stropie po 12 m2

, miąższości złoża 4,5 
m (w oparciu o próbę nr Mo03-2200) przedstawia rys. 3.3. Fotwierdza on, że kąt nachylenia 
ociosów i rozkład zawartości w pionie mają wpływ na wielkość strat. Różnica między stratami 
w kopalinie a stratami w metalu dla kąta nachylenia ociosów l i a wynosi l ,6% (straty w kopa-
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nie 9,4%, a w metalu 7,8%), a dla kąta nachylenia 30° dochodzi do 5,7% (straty w kopalinie 
7,6%, a w metalu 11,9%). 

,_._Sra!ywl<ą:elilie · • + · ·Sra!ywrretau j 

Rys. 3.3. Wielkość strat złożowych w zależności od kąta nachylenia filara resztkowego 
dla złoża cienkiego 

Fig. 3.3. Amount o f deposit losses in dependence o f wali angles o f a residual pili ar; thin deposit 

Tak samo jak dla złoża grubego sprawdzono ile zasobów jest wybieranych (zasoby uro
,ione) wg nowej metody liczenia strat, a ile wg obecnie obowiązującej. Okazuje się, że zaso
IÓW wybranych wg nowej metody przy kącie nachylenia II o jest więcej 0,8% w kopalinie i o 
~.2% w metalu. Jednak przy kącie 30° zasoby urobione policzone tą metodą są mniejsze 
, 9,2% w kopalinie i o 2,5% w metalu niż wg obowiązującej metody (tablica 3.2). 

Również w przypadku cienkiego złoża, różnice w jakości (zaw. Cu) obliczanych obiema 
netodami zasobów urobionych, jak i pozostawionych strat, pozostają stosunkowo duże. 
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Tablica 3.2. Porównanie ilości i jakości zasobów urobionych i strat w parceli elementarnej, 
d la miąższości złoża 4,6 m i nachylenia ociosów20 stopni 

Tab le 3.2. The comparision between amount and quality o f minable resources and losses in a particular 
l l . . . d . h' k 4 6 al! l 20 d e ementary exp ottatwn stte; epostt t tc ness , m; w angle egrees 

Metoda obecnie stosowana Metoda proponowana 

ilość kopaliny 
2392 2392 [Mg] 

Całkowite zasoby w parceli zaw. Cu 
3,17 3,17 

[%] 
ilość Cu 

76 76 [Mg] 
ilość kopaliny 

2153 2089 [Ma] 

Zasoby urobione zaw. Cu 3,17 3,29 
[%] 

ilość Cu 
68 69 [Mg] 

ilość kopaliny 
239 303 [Mg] 

zaw. Cu 
3,17 2,37 

[%] 

Straty 
ilość Cu 

8 7 [Ma] 
straty w kopalinie 

lO 13 
[%] 

straty w metalu lO lO 
[%] 

4. Wpływ gęstośc i objętościowej na wielkość zasobów urobionych i strat. 

W 1980 roku, na podstawie badań gęstości obj ętościowej dla poszczególnych typów litolo
gicznych kopaliny przyjęto do stosowania w bieżących dokumentacjach kopalnianych i ewi
dencjonowaniu zasobów oraz w opracowywanych dokumentacjach geologicznych złóż rud 
miedzi, następujące wielkości gęstości objętościowej: dla rudy węglanowej 2,6 Mg/m3

, łupko
wej 2,5 Mg!m3

, a piaskowcowej 2,3 Mg/m3
. Obowiązuj ą one nadal. 

Obecnie w kopalni prowadzone są systematyczne badania gęstości objętościowej (metodą 
laboratoryjną) jako jeden z wielu parametrów fizyko-mechanicznych skał. Z wstępnej analizy 
porównawczej pomiarów gęstości objętościowej wykonywanych obecnie, z przyjętymi w roku 
1980 wynika, że mogą wystąpić znaczące różnice między nimi . 

Przykładowo dla próby Mo08-479, gdzie stwierdzono złoże o miąższości 2,4 m średnia 
gęstość objętościowa wg pomiarów wyniosła 2,61 Mg/m3,a wg obowiązujących ciężarów obję
tościowych 2,35 Mg/m3

. W próbie tej pomierzone ciężary objętościowe wynosiły dla: węgla
nów 2,70 Mg/m3

, łupków nie badano, więc przyjęto 2,5 Mg/m3
, piaskowców od 2,49 Mg/m3 

(spągowych) do 2,68 Mg!m3 (stropowych). W oparciu o w/w ciężary policzono różnicę pro
centową między zasobami wybranymi (dla parceli elementarnej) policzonymi wg pomierzo
nych gęstości, a zasobami wg obowiązujących gęstości. Wyniosła ona +l 0,4% w kopali
nie i +6,7% w metalu. 
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Dla próby Po13-1207, gdzie złoże ma miąższość 4,25 m, średnia gęstość objętościowa wg 
Jmiarów wyniosła 2,41 Mg/m3

, a wg obowiązujących ciężarów objętościowych 2,31 
[g/m3

. W próbie tej pomierzone ciężary objętościowe wynosiły: dla węglanów 2,71Mg!m3
, 

pków nie badano, więc przyjęto 2,5 Mg/m3
, piaskowców od 2,42 Mg/m3 (spągowych) do 

61 Mg/m3 (stropowych), natomiast w środkowej części piaskowca złożowego gęstość objęto
iowa wynosiła 2,25 Mg/m3

• W oparciu o w/w ciężary policzono różnicę procentową między 
1sobami wybranymi (dla parceli elementarnej) policzonymi wg pomierzonych gęstości, a za
•bami wg obowiązujących gęstości, wyniosła ona 4,5% w kopalinie i 4,4% w metalu. 

Dlatego wydaje się zasadnym sprawdzenie, jaki wpływ ma pomierzona rzeczywista gęstość 
1 zmianę wielkości zasobów i strat. W przypadku znaczących różnic w stosunku do obowią
tj ących, należałoby ten fakt uwzględnić również w obliczeniach. 

Wpływ ruchu mas skalnych w górotworze na wyliczany poziom strat 

W kopalni "Rudna" powszechnie obserwuje się zjawisko wyciskania piaskowców ze spą
•w do środka wyrobiska. Wraz z nimi ku górze przemieszcza się także spąg złoża. Na pod
l\:vie obserwacji makroskopowych, opróbowania i dowiertów wtórnych na etapie lik\:vidacji, 
częto rejestrować wielkość wyciskania spągu złoża, od momentu rozcięcia złoża wyrobi
ami do rozpoczęcia likwidacji (rozbierania filarów technologicznych). Z dotychczasowych 
oserwacji wynosi ona od 0,8 m do ponad 2,0 m i zależy od bardzo wielu czynników. 
Wykorzystując zebrane informacje spróbowano oszacować wpływ tego zjawiska na wiel

ość obliczanych strat. W tym celu policzono straty dla dwóch wariantów: pierwszego, w któ
m nie uwzględniono zjawiska wyciskania złoża oraz drugiego, gdzie to zjawisko uwzględ
Jno. Na podstawie danych pomiarowych filarów resztkowych w oddziale G-6 wyliczono 
·aty według metodyki opisanej wyżej. W wariancie pierwszym straty i zasoby wybrane poli
ono przy pierwotnej miąższości złoża i pierwotnej zawartości procentowej miedzi w cząst
ch elementarnych prób bruzdowych. Założeniem wariantu drugiego, jest policzenie strat 
~asobów wybranych przy "wtórnej" miąższości złoża. Miąższość złoża pierwotnie wynosiła 
2m, a "wtórna" (z dowiertu w spąg na etapie likwidacji) 6,6 m. 
Z porównania wyników obliczeń wariantu pierwszego z drugim w konkretnej parceli lik

dacyjnej oddziału G-6 można stwierdzić, że straty w kopalinie zmniejszyły się z 28% do 17% 
N metalu z 23% do 18%. W sposób oczywisty wpływa to również na ilość i jakość zasobów 
1branych. Różnice są na tyle istotne, że uwzględnienie tego zjawiska we wszelkiego rodzaju 
liczeniach wydaje się konieczne. 

Podsumowanie i wnioski 

Obecnie obowiązująca metoda liczenia strat nie odzwierciedla rzeczywistego poziomu strat 
kopalinie i metalu. Słabą strona tej metody jest nie uwzględnianie geometrii filarów reszt
wych, zmienności okruszcowania i gęstości objętościowej w profilu pionowym wyrobisk 
łZ zjawiska ruchu mas skalnych występujących w górotworze. Jednak należy sobie zadać 
tanie czy popełniane błędy mieszczą się w granicach dokładności dopuszczalnych przez 
~episy prawa. Szacowanie parametrów złożowych w najdokładniejszej kategorii rozpozna
lilia złóż powinno się odbywać z 10% błędem. Jeżeli na to nałożymy błędy popełniane przy 
miarach geodezyjnych wyrobisk górniczych, uproszczoną metodologię pomiarów i obliczeń, 
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~śred~ian~ paramet~. ~ęs_tości obj~tościow~j , to należał_oby założyć, że pr?cesy planow~niall 
1 rozliczania produkcJI 1 bilansowanie zasobow na kopalni są tylko szacowaniem lub przybliża
niem z dość dużym błędem rzeczywistych parametrów produkcyjnych i złożowych . Przy takim 
założeniu, obecnie stosowana metoda jest wystarczająca. Jednak wymagania stawiane przez 
kierownictwo firmy, w stosunku do dokładności planów ekonomiczno-produkcyjnych rosną. 
Wynika to z szybko zmieniających się warunków ekonomicznych i konieczności dostosowania 
się do nich. Dlatego potrzebna jest dokładna znajomość bazy zasobowej, ilości zasobów prze
mysłowych, operatywnych i eksploatacyjnych. Do tej pory jakość zasobów przemysłowych 
i operatywnych zawsze była taka sama. Wynika to ze stosowanej obecnie metody obliczeń 
(tablica 6.1.). 

Tablica 6.1. Baza zasobowa przykładowej parceli elementarnej 
wg obowiązującej metody obliczeń (złoże 12,4 m) 

Table 6.1. Kin d o f resources o f a particular elementary exploitation site according 
d th d f 1 1 r (d ·t f 12 4 ) to approve me o o ca cu a wns epOS! O , m 

ZASOBY 
KOPALINA %Cu MIEDZ 

[Mg] [Mg] 

PRZEMYSŁOWE 12978 2.89 374 

OPERATYWNE 11046 2,89 319 
(przemysłowe- straty) 
EKSPLOATACYJNE 

11488 2,78 319 (operatywne+ zubożenie) 

Gdy uwzględnimy rzeczywistą geometrię wyrobisk górniczych i filarów resztkowych oraz 
zmienność okruszcowania Cu w profilu pionowym, to zasoby tej parceli przedstawiają się 
następująco (tablica 6.2.). 

Tablica 6.2. Baza zasobowa przykładowej parceli elementarnej 
wg proponowanej metody obliczeń (złoże 12,4 m) 

Table 6.2. Kind o f resources of a particular..tlementary exploitation site according 
d h d f l l . (d . f 12 4 ) to suggeste met o o ca cu atwns eposrt o ,m 

ZASOBY 
KOPALINA %Cu MIEDZ 

[Mg] [Mg] 

PRZEMYSŁOWE 12978 2,89 374 

OPERATYWNE 9320 3,34 311 
(przemysłowe- straty) 
EKSPLOATACYJNE 9693 3,21 311 

(operatywne+ zubożenie) 

Oznacza to, że z zasobów o średniej zawartości Cu 2,89% uzyskujemy urobek o jakości 
3,21%, zakładając 4% zubożenia i wybranie całego złoża, bez pozostawiania strat w łatach 
(w spągu). Twierdzenie to zasadniczo zmienia dotychczasowe poglądy na relacje jakościowe 
pomiędzy zasobami przemysłowymi, operatywnymi i eksploatacyjnymi, czyli produkcją ko
palni. 
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eksploatacyjnych. Praca wykonana na zlecenie 0/ZG "Rudna". Kraków. 

he influence of the way of deposit losses evaluation on the processes of 
lanning and calculating the mining production, amount of deposit being 
1ined and resources balance 

bstract 

The way of classifying, calculating and evidence of deposit losses haven't been changed 
1ce the beginning of cepper exploitation in the region. The Jack if sufficient!y advanced 
1mputer hardware and software made the way of calculations as simple as possible e.g. aver
;e thickness and Cu eontent and simplified geometrical shape of ore body, mining workings 
td pillars. The geological surveillance down in the mine and same troubles occurring in pro
tction calculations gave a criticallook to the method. As the result of many careful observa
ms, measurements and analyses, the present method is consider to be inadequate to show the 
al structure of deposit losses. The method doesn't take into account the following elements: 

the real shape o f residual pillars, 
vertical variety of capper eontent within a heading, 
vertical variety of rock density within a heading, 
rock movement in exploitation process. 

1e authors of this article present how these elements can influence the quantity and quality of 
ined resources and deposit Josses. 

Recenzent: dr inż. Eugeniusz J. Sobczyk 
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Mat. Konf Szkoły Eksploatacji 
?odziemnej 2004, str. 641-647 

tanisław KONSEK, Jan SYTY, Jarosław WIŚNIEWSKI 
ompania Węglowa S.A., KWK "Chwałowice", Rybnik 

Vpływ doszczelniania zrobów odpadami energetycznymi na chemizm wód 
ołowych i zmniejszenie ładunku soli odprowadzanych do wód 
owierzchniowych 

łowa kluczowe 

popioły lotne (energetyczne) - mieszanina popiołowo-wodna - woda nadosadowa - woda 
dolowa 

treszczenie 

W referacie omówiono zastosowanie w KWK "Chwałowice" doszczelniania zrobów oraz 
ustek poeksploatacyjnych mieszaniną popiołowo-wodną tworzoną na bazie popiołów lotnych 
wody dołowej. Przedstawiono opis i podstawowe parametry stacjonarnych instalacji w KWK 
:.:hwałowice" służących do wytwarzania mieszanin popiołowo-wodnych . 

W związku z lokowaniem "na mokro" popiołów lotnych mogą powstawać zbiorniki stwa
~ające potencjalne zagrożenie wodne dla robót prowadzonych w pokładzie niżej leżącym, 
latego też zasygnalizowano jak wnikliwie sprawdzany jest rodzaj popiołów i planowana ich 
roporeja w stosunku do ilości wody niezbędnej do sporządzenia mieszaniny. 

Autorzy referatu na podstawie długotrwałej obserwacji zalewanych zrobów ścianowych 
tieszaniną popiołowo-wodną w trakcie prowadzonej eksploatacji wyjaśniają rozbieżności 
tiędzy obliczoną laboratoryjnie ilością wydzielonej wody nadosadowej a rzeczywistą pomie
~oną ilością wydzielonej wody nadosadowej w rejonach tam odcinających na dole kopalni. 
1bserwacje te potwierdziły, że woda dołowa zużyta do wykonania mieszanin popiołowo-wcd
ych została uwięziona w górotworze (nie zaobserwowano jej dopływów w ilościach mierzal
ych), zmniejszając tym samym zrzut wody dołowej do cieków powierzchniowych oraz zaso
:nie wód powierzchniowych. 

W Kopalni Węgla Kamiennego "Chwałowice" popioły lotne wykorzystuje się do celów 
rofilaktyki przeciwpożarowej głównie w zrobach ścianowych i wyrobiskach przyległych. 

żyte w artykule sformułowanie "lokowanie popiołów" należy rozumieć jako "doszczelnianie 
·obów w celach profilaktyki przeciwpożarowej". Wykonywane doszczelnianie uniemożliwia 
:zepływ powietrza przez zroby, eliminując potencjalne zjawiska samozagrzewania węgla. 

f technologiach doszczelniania z wykorzystaniem popiołów dominuje zalewanie mieszaniną 
Jpiołowo-wodną rumowiska skalnego powstałego w wyniku eksploatacji ścianowej bądź 

;unięcia obudowy łukowej głównie w pochylniach i chodnikach. Sporadycznie wykorzystuje 
ę mieszaniny do zalewania przekopów bądź szybów wycofanych z eksploatacji. Pod koniec 
t 80-tych rozpoczęto w kopalni próby lokowania w zrobach mieszanin popiołowo-wodnych . 
kres ten traktuje się jako etap rozruchu instalacji. Począwszy od roku 1991 to proces ciągły. 
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Z okresu tego pochodzi instalacja przewoźna wyposażona w mieszalnik mechaniczny o objęto
ści I m3

. Użytkowano ją na terenie zakładu głównego, a mieszanina była podawana przez 
otwór TP-1 o średnicy I 70 mm na poziom wentylacyjny 390m. 

Obecnie kopalnia dysponuje dwoma instalacjami stacjonarnymi: na południu O.G. w rejo
nie zlikwidowanego peryferyjnego #IV i na terenie zakładu w rejonie szybów głównych. 

Instalacja przy #IV (od 1991 r.) jest wyposażona w mieszalnik mechaniczny (łopatkowy) 
i zbiornik o pojemności 30 m3 z barbotażem na sprężone powietrze. Pojernność zbiornika na 
suchy popiół wynosi 286 m3

. Po przygotowaniu porcja mieszaniny jest pompowana do ruro
ciągu o średnicy 150 mm pozostawionego w przekroju zlikwidowanego szybu IV (likwidacja 
przez wypełnienie popiołami) i wyprowadzonego na poziom wentylacyjny 390m. 

Instalacja w rejonie szybów głównych została uruchomiona w lipcu 2001 r. Posiada 
2 zbiorniki na suchy popiół o pojemności po 225 m3 każdy, które można napełniać zarówno 
z cystern samochodowych jak i kolejowych. Jest wyposażona w mieszalnik przepływowy 
z wirnikiem typu GP-1 firmy POWEN Zabrze, co pozwala, na ciągły proces wytwarzania mie
szaniny. Dopuszczalna gęstość mieszaniny wynosi maks. l ,4 g/cm3

. Nowoczesna aparatura 
kontrolno-pomiarowa steruje dozowaniem składników, co pozwala utrzymywać skład miesza
niny zgodny z parametrami wyjściowymi ustalonymi przez operatora. Wypływająca z mieszal
nika mieszanina spływa do zbiornika wyrównawczego o pojemności 13 m3

, skąd grawitacyjnie 
spływa otworem nr TP 112000 o średnicy 159 mm na poziom 390 m. Dalej siecią magistral
nych rurociągów o średnicy 150 mm rozprowadzana jest do miejsc lokowania. Zarurowany 
otwór międzypoziomowy nr TP 3 77/02 umożliwia spływ mieszaniny na poziom wydobywczy 
550 m i dostarczenie jej do niżej eksploatowanych partii kopalni. W roku 2002 na tej instalacj i 
wykonano mieszaninę z ok. 80% dostarczonego popiołu. 

W związku z lokowaniem "na ,mokro" popiołów lotnych mogą powstawać zbiorniki stwa
rzające potencjalne zagrożenie wodne dla robót prowadzonych w pokładzie niżej leżącym, co 
jest szczególnie istotne w przypadku prowadzenia robót eksploatacyjnych rozluźniających 
znaczne powierzchnie górotworu. W celu ograniczenia tego zagrożenia Zespół d.s. Zagrożeń 
Wodnych [ZZW] opiniuje "Technologie doszczelniania zrobów". Szczególnie wnikliwie jest 
sprawdzany rodzaj popiołów i planowana ich proporcja w stosunku do ilości wody niezbędnej 
do sporządzenia mieszaniny. W miejscach newralgicznych zalecany jest taki skład mieszaniny, 
aby wyeliminować bądź maksymalnie ograniczyć powstawanie wody nadosadowej. 

W standardowej technologii omawiane są m.in. następujące zagadnienia: 
- charakterystyka wyrobisk przeznaczonych do doszczelniania, 
- określenie pojemności teoretycznej zrobów przeznaczonych do wypełnienia popiołami 

lotnymi, 
- rodzaj mieszaniny popiołowo-wodnej oraz stopieńjej zagęszczenia, 
- obliczenia ciśnień w sieci rurociągów, 
- sposób ujęcia i odprowadzenia wody nadosadowej, 
- sposób kontroli wypełnienia zrobów mieszaniną popiołowo-wodną. 

Ponadto technologie zwierają rysunki tam spiętrzających wraz z ich lokalizacją, a także 
sposób i osoby odpowiedzialne za kontrolę procesu doszczelniania. 

Dla bieżącej kontroli stanu wypełnienia zrobów sporządzany jest bilans jakościowy i iloś
ciowy. Codziennie, w książce prowadzonej przez sztygara oddziałowego z działu wentylacji, 
są odnotowywane ilości i rodzaj popiołu lotnego w tonach oraz wody w m3 zużytych w danym 
dniu do sporządzenia mieszaniny. Wyniki miesięcznego bilansu są przedkładane do ZZW 
celem ich analizy. Powstałe, w wyniku uszczelnienia zrobów lub wypełnienia pustek poeks
ploatacyjnych mieszaniną popiołów lotnych i wody dołowej, zbiorniki wodne są dokumento-
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vane zgodnie z wymaganiami na mapach oraz rejestrowane w dokumentacji hydrogeologiez
lej na podstawie kwartalnych szkiców sztygarskich. W latach 2001-2002 do protokołów ZZW 
.utor dołączał zestawienia roczne, gdzie w poszczególnych miesiącach (właściwie okresach 
prawozdawczych) wymieniano zalewane wyrobiska oraz ilości użytych składników. 

W okresie 1991-2002 r. w kopalni "Chwałowice" zagospodarowano łącznie l 279 153 ton 
lopiołów lotnych i 925 373 m3 wody dołowej . Dominują w nich ilościowo popioły z odsiar
:zania suchego z Elektrowni "Rybnik". Zdecydowanie mniejszy udział mają popioły nie od
.iarczane z Elektrociepłowni "Chwałowice" - maksymalnie w roku 1995 stanowiły ok. 28% 
:ałości popiołów. 

W tablicy l zestawiono ilości poszczególnych składników w mieszaninach w latach 1991-
W02. 

Tablica I. Zużycie popiołu i wody dołowej do wykonywania mieszanin popiołowo-wodnych 
w kopalni Chwałowice w latach I 99 I -2002 

Table l. Consumption o f ash and pi t waters for ash-water mixture preparation in the Chwałowice 
. d . 1991 2002 mme unng -

Rok 
Popiół Elektrownia 

Popiół EC Chwałowice 
Popiół 

Woda 
Stosunek 

Rybnik łącznie popiół/woda 

t % t % t m3 tlm3 

199I 56 601 100,0 o 0,0 56 601 28 59 I 1,980 
1992 103 673 100,0 o 0,0 103 673 75 351 1,376 
1993 128 625 89,9 14447 10,1 143 072 134 997 1,060 
1994 110 545 79,5 28 488 20,5 139 033 132 567 1,049 
1995 92 144 71,7 36 325 28,3 128 469 113 216 1,135 
1996 104 452 82,5 22 100 17,5 126 552 94 250 1,343 
1997 87 836 81, l 20 488 18,9 108 324 57 953 1,870 
1998 89 324 98,7 l 134 1,3 90 458 49 595 I,824 
1999 56 944 97,6 l 403 2,4 58 347 32 781 1,780 
2000 60 407 81,9 I3 356 I 8, l 73 763 41 807 1,764 
2001 95 640 82,9 19 763 17,1 115 403 67 842 1,701 
2002 110 094 81,3 25 364 18,7 135 458 96 423 1,405 
Razem l 096 285 182 868 1279153 925 373 

Stosunek, w mieszaninie, popiołu do wody zamykał się w granicach od 1,06 do 1,98. Na 
podstawie wcześniejszych badań laboratoryjnych przyjmowano, iż stosunek minimalny 1,75 
zapewniał brak wody nadosadowej, a więc zalewanie zrobów taką mieszaniną nie stwarzało 
zagrożenia wodnego. Warunek ten może być spełniony na instalacji przy #IV. Natomiast nie 
jest możliwy do spełnienia na instalacji przy szybach głównych, gdyż mieszalnik przepływowy 
nie zapewnia osiągnięcia takiej proporcji składników. Wg projektantów maksymalny udział 
popiołu w mieszaninie dopuszcza wartość 1,3 : 1,0 co według badań laboratoryjnych przepro
wadŻonych w GIG-u może skutkować wydzieleniem wody nadosadowej w ilości ok. 30 %. 
Obserwacje na dole, prowadzone w rejonach tam odcinających nie potwierdzały, że następuje 
znaczny dopływ wód nadosadowych w rejonie podsadzanych wyrobisk. Wyjaśnienie rozbież

ności było bardzo ważne ze względu na potencjalną możliwość stworzenia zagrożenia wodne
go przez dominującą ilościowo mieszaninę z instalacji przy szybach głównych. W roku 2002 
zaistniała bardzo korzystna możliwość długotrwałej obserwacji zrobów ściany zalewanych 
f!?.ieszaniną popiołowo-wodną w trakcie prowadzonej eksploatacji. 
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W dniu 08.04.2002 rozpoczęto zalewanie zrobów ściany II w pokładzie 403/1 łg część B 
zgodnie z technologią zaopiniowaną przez ZZW. Ściana była w ruchu od O 1.12.200 l. Eksplo
atację pokładu o średniej miąższości ok. 3,0 m rozpoczęto na skrzydle zachodnim niecki 
chwałowickiej w kierunku jej osi. Mieszanina popiołowo-wodna była doprowadzona do zro
bów rurociągiem którego wylot znajdował się w tamie izolacyjnej TI 993 zlokalizowanej na 
skrzyżowaniu przekopu kierunkowego na N poziom 550 m. i chodnika taśmowego 1/B w po
kładzie 403/1 łg w cz. B (chodnik podścianowy). Nachylenie spągu zalewanych zrobów wyno
siło od go przy w.w skrzyżowaniu do oo w centralnej części ściany. Według mapy izoliniowej 
optymalny kierunek spływu przebiegał chodnikiem podścianowym od rzędnej -278,5 m. n.p.m. 
u podstawy tamy TI 993 do rzędnej -337, l m. n.p.m. w osi niecki. Szczegółowej obserwacji 
poddano zroby ściany w rejonie chodnika podścianowego dla stwierdzenia dopływu wody 
nadmiarowej z zalewanych zrobów. Obserwacje wykonywano w dniach 8.04.2002-17.05.2002 
tj. od początku zalewania aż do osiągnięcia frontem ściany skrzydła wschodniego niecki. 

W dniu 8.04.2002 najkrótsza droga spływu wody nadmiarowej wzdłuż chodnika podścia
nowego wynosiła ok. 490 m w tym 65 m wyłącznie w chodniku taśmowym l i 425 m w zro
bach ściany. Spąg ściany przy chodniku podścianowym znajdował się na rzędnej -327 m. 
n.p.m. W dniu 17.05.2002 szczegółowe obserwacje zrobów ściany po 114 m jej postępu zos
tały zakończone. W dniu tym czoło ściany osiągnęło oś niecki chwałowickiej (rzędna spągu 
ściany przy chodniku podścianowym wynosiła -337, l m n.p.m.) i rozpoczęto urabianie na 
skrzydle wschodnim o początkowym wzniosie ok. 5°, co wyeliminowało możliwość natych
miastowego zaobserwowania dopływu wody nadmiarowej. Do dnia zakończenia obserwacji 
nie stwierdzono w zrobach ściany najmniejszych objawów dopływu wody nadmiarowej, po
mimo, że na zakończenie dziennego cyklu podsadzania niezbędne jest dla zachowania drożno
ści rurociągów, przepłukanie ich wodą w ilości 15-20 m3

• Przy 28-mio dniowym cyklu robo
czym, maksymalna ilość wody do przepłukania mogła osiągnąć ok. 560 m3

. Dzienny cykl 
podsadzania obejmował zazwyczaj zmianę A i B. Pracownik z działu mierniczo-geologicznego 
dokonywał stałej obserwacji na zmianie A. Rozpoczynając pracę miał za zadanie szczegółowo 
obświetlić zroby przy chodniku podścianowym celem stwierdzenia dopływu wody nadmiaro
wej. Nigdy takiego faktu nie stwierdzono, także na zmianie B, gdzie obserwatorami byli pra
cownicy działu wentylacji. Wszyscy pracownicy skierowani do obserwacji byli wyposażeni 
w papierki wskaźnikowe, które zabarwiają się w alkalicznej wodzie nadosadowej na kolor 
zielony. W okresie obserwacji zroby ściany zalano mieszaniną popiołowo-wodną do wykona
nia której zużyto ok. 8,8 tys. ton popiołu z Elektrowni "Rybnik", 2,3 tys. ton popiołu z EC 
"Chwałowice" i 8,5 tys. m3 wody dołowej. Średnia gęstość mieszaniny według pomiarów cią
głych czujnikiem radiometrycznym wynosiła od 1,207 do l, 286 g/cm3

. 

Okresowo w niżej wymienionych dniach pobierano próby mieszaniny przy zadanych para
metrach na instalacji: 38 m3/h wody i 60 t/h popiołu, dla określenia gęstości oraz ilości wody 
nadmiarowej. 
l. dn. 18. 04. 02- gęstość l ,341 g/cm3

, ilość wody nadmiarowej po 2 h i 24 h ok. 30%; 
2. dn. 19. 04. 02- gęstość 1,350 g/cm3

, ilość wody nadmiarowej po 2 h i 24 h ok. 25%; 
3. dn. 29. 04. 02- gęstość l ,386 g/cm3

, ilość wody nadmiarowej po 2 h ok.22% i po 24 h ok. 
28%; 

4. dn. 16. 05 . 02- gęstość 1,266 g/cm3
, ilość wody nadmiarowej po 2 h ok. 25% i po 24 h ok. 

29%; 
5. dn. 16. 05 . 02 wg badań laboratoryjnych: gęstość mieszaniny 1,355g/cm3

. Ilość części sta
łych w l dm3 zawiesiny: 802 g. Ilość czystej wody w l dm3 zawiesiny: 549 g wagowy sto
sunek ilości części stałych do wody= 1,47 tj . ok. 69%. 
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Do wypełnienia omawianego fragmentu zrobów tej ściany zużyto łącznie II 092 t popio
>w i 8 541m3 wody dołowej, co daje ich wzajemny stosunekjako 1,30: l. Według wykona
ych badań laboratoryjnych, przy proporcji 1,30 : 1,0 woda nadosadowa mogła stanowić ok. 
O % objętości - co przy zużyciu 8 541 m3 daje ok. 2 550 m3 

. Taka ilość wody wypełniłaby 
mawiany odcinek chodnika przyścianowego, o długości 604 m, do wysokości 0,84 m. przy 
!łożeniu teoretycznym, że jest on płaski, ma szerokość 5 m i nie jest wypełniony rumowis
.em skalnym. Przy rzeczywistym obniżeniu się spągu chodnika o ok. 50 m do obserwatorów 
e dopłynął ani I m3

. 

Przyczyny tego mogą być następujące: 
część wody ulega wchłonięciu przez skały - wg badań laboratoryjnych chłonność łupku 
ilastego wynosi ok. 4% 
znaczna część wody ulega systematycznemu wchłanianiu w szczelinach skalnych tworzą
cych się w strefie spękań z odciążenia (rozprężania) oraz rozwierania się powierzchni spę
kań. 

Niezależnie od wyliczeń teoretycznych o powstawaniu wody nadosadowej w kopalni 
:hwałowice" nie obserwowano jej dopływów w ilościach mierzalnych. Można zatem zało
ć, że całość wody dołowej zużytej do wykonania mieszanin popiołowo-wodnych jest uwię
ma w górotworze, zmniejszając tym samym zasolenie wód powierzchniowych. 

W latach 1991-2002 dopływ wody dołowej wynosił 2 748- 3 995m3/d o średniej minerali
cji 52,472-62,708 g/dm3

, ładunku soli (7 jonów) 167,210-208,942 t/d i ładunku chlorków 
iarczanami 84,847-117,442 t/d. 
Ilość wody uwięzionej przy stosowaniu mieszanin popiołowo-wodnych zamykała się 

granicach 78-370 m3/d. Procentowo woda związana stanowiła 2,0-9.6 % dopływu wody 
towej. Ładunek soli (7 jonów) związanych przez wodę w mieszaninie wynosił 4,179 19,341 
, w tym ładunek chlorków z siarczanami wynosił 1,697-10,922 t/d. Szczegółowe dane za
rto w tablicy 2. 
Należy się tutaj zastrzec, że nie jest to tendencja trwała. Przy zejściu eksploatacji do pokła-
405 lub niżej, należy spodziewać się zawodnienia występujących tam grubych ławic pias

-Nców. Fotwierdzeniem tego może być fakt wypływu w roku 2002 ok. 14 tys. m3 wody 
tworu wiertniczego, który na głębokości ok. 157 m. osiągnął strop piaskowców nad pakła
n 405. Otwór był zlokalizowany w chodniku nadścianowym w/w ściany. 

!sumowanie 

W okresie 1991-2002 do profilaktyki przeciwpożarowej wykorzystano l 279 153 ton 
popiołu oraz 925 373m3 wody dołowej o średniej mineralizacji ok. 60 g/dm3

. 

Dotychczas górotwór karboński wchłaniał praktycznie wody nadosadowe, co w 2002 roku 
zostało potwierdzone obserwacjami zalewania ściany w części B. Wraz z obniżaniem się 
eksploatacji, ta właściwość ulegnie zdecydowanemu zmniejszeniu. 
Średnio, woda uwięziona ograniczyła zrzut wody dołowej do cieków powierzchniowych 
:> około 77 tys. m3/rok, co stanowi ok. 6% dopływu naturalnego. 
W latach 1991-2002 uwięziono w górotworze karbońskim ok. 50 266 ton soli (7 jonów) 
Jądź 29 421 ton chlorków i siarczanów, zmniejszając tym samym zasolenie cieków po
.vierzchniowych. 
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Rok 

1 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

Dopływ 

m3/r 

2 
1 408 082 
1 322 935 
1 458 014 
1 41 o 185 
1 245 146 
1 264 068 
1 237 262 
1 103 234 
1 046 470 
1 013 357 
1 012 306 
1 002 845 

Tablica 2. Zestawienie ładunków soli uwięzionych w mieszaninie popiołowo-wodnej ulokowanej 
w kopalni Chwałowice w latach 1991 -2002 

Table 2. Listing o f salt loads arrested in ash-water mixture located in the Chwałowice mine 
during 1991-2002 

Woda dołowa Woda związana w mieszaninie popiołowo-wodnej 
Ładunek 

Mineralizacja Ładunek er+ so4· Ilość zużyta Ładunek soli Ładunek er + SO/ 
średnio soli 

2 

m3/d g/dm3 t/d t/d m3/r m3/d 
%dopływu 

t/d tir t/d tir 
dołowego 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
3 858 52,472 208,942 84, 847 28 591 78 2,0 4,1 79 1 525,277 1,697 619,383 
3 624 55,608 185,831 103,976 75 351 206 5,7 10,592 3 866,214 5,927 2 163,221 
3 995 58,966 207,966 117,442 134 997 370 9,3 19,347 7 059,406 10,922 3 986,569 
3 864 57,448 192,522 110,290 132 567 368 9,4 18,097 6 605,430 10,367 3 784,050 
3 411 58,282 168,668 98,934 113 216 310 9,1 15,349 5 602,308 9,003 3 286,093 
3 463 62,708 189,980 115,833 94 250 258 7,5 14,249 5 200,703 8,687 3 170,928 
3 390 59,630 177,699 108,984 57 953 159 4,7 8,352 3 048,426 5,122 1 869,621 
3 023 58,000 173,933 106,547 49 595 136 4,5 7,827 2 856,850 4,795 1 750,034 
2 867 59,130 173,809 105,696 32 781 90 3,1 5,388 1 966,649 3,276 1 195,950 
2 776 59,230 171,525 103,813 41 807 115 4,1 7,033 2 566,872 4,256 1 553,562 
2 773 61,750 168,010 101,830 67 842 186 6,7 11,257 4 108,685 6,823 2 490,253 
2 748 62,047 167,210 101 ,340 96 423 264 9,6 16,053 5 859,038 9,729 3 550,954 

Razem 925 373 Srednio 6,3 Razem 50 265,858 Razem 29 420,618 
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ltemical characteristics of pit waters and reduction of salts load 
scharged to surface waters 

)Stract 

This paper discusses tightening of abandoned void workings with ash-water mixture cre
:d using fly-ash and pit waters, implemented in the Hard Coal Mine "Chwałowice". Descrip
•n and base technical parameters of systems for ash-water mixture preparation used in the 
: hwałowice" mine are presented. 
Due to fly-ash wet disposal, water deposits can appear creating potential water hazards for 

)rkings in coal beds located below and that's why the paper presents how accurately ash 
aracteristics are checked and ash proportion to water, necessary to the mixture preparation, is 
łnned . 

The Authors explain discrepancies between laboratery calculated quantity of over-deposit 
1ter releas·ed and actual measured quantity of this water released near cut-off stoppings in the 
ine undergrounds, basing on long-term observations of cavings, after wall workings, filled 
th ash-water mixture. These observations confirmed that pit waters used for the ash-water 
ixture preparation were arrested in the rock mass (water flow-out in measurable quantities 
łS never observed) and this way discharges of pit waters to surface waters were reduced as 
::11 as surface waters salinity. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz 
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Ianitoring środowiska w warunkach prowadzenia podziemnej 
{Sploatacji górniczej 

owa kluczowe 

monitoring środowiska - skutki prowadzenia działalności górniczej 

:reszczenie 

Eksploatacja złóż węgla kamiennego oddziałuje praktycznie na wszystkie komponenty śro
w,riska. Warunkiem koniecznym minimalizowania szkodliwego oddziaływania działalności 
)rniczej na środowisko jest kompleksowy monitoring środowiska, realizowany w oparciu 
System Informacji Przestrzennej. Informacje, jakich dostarczy kompleksowy monitoring 

;dą służyć kopalniom i innym jednostkom administracyjnym w podejmowaniu racjonalnych 
:cyzji w działaniach dotyczących poprawy środowiska naturalnego. 

Wprowadzenie 

Działalność produkcyjna kopalń węgla kamiennego wpływa na wszystkie komponenty śro
)Wiska. Bez względu na stosowaną technologię eksploatacji, górnictwo powoduje negatywne 
:utki w środowisku naturalnym. 

Dostosowanie eksploatacji węgla kamiennego do wymagań ochrony środowiska stawia 
·zed górnictwem trudne zadanie, ograniczenia do minimum niekorzystnego oddziaływania 
)dziemnej eksploatacji górniczej na środowisko naturalne. Zminimalizowanie ujemnych 
:utków eksploatacji górniczej jest wyzwaniem możliwym do podjęcia. Możliwy jest również 
)zytywny wpływ eksploatacji górniczej poprzez kształtowanie środowiska. 
Działania w zakresie ochrony środowiska powinny opierać się na zasadzie zrównoważone

) rozwoju. Zasada ekorozwoju ze względu na umieszczenie jej w Konstytucji jest uznana za 
~ólną zasadę systemu prawa w państwie: "Rzeczpospolita Polska ( ... ) zapewnia ochronę śro
)Wiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju". 

Nowe prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627) definiuje zrównowa
>ny rozwój jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania 
~i ałań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej 
·az trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości 
tspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno 
spółczesnego pokoleniajak i przyszłych pokoleń. 

Kopalnie ingerując we wszystkie elementy środowiska muszą z jednej strony znać jego 
1 arakterystykę a z drugiej strony mieć pełny obraz skutków swej dotychczasowej działalności 

649 



Kot A., Lasia J.: Monitoring środowiska w warunkach prowadzenia podziemnej ... 

oraz pełną prognozę przyszłych działań. Podstawą minimalizowania szkodliwego oddziaływa
nia na środowisko jest kompleksowy monitoring środowiska . 

2. Wymagania formalno-prawne w zakresie ochrony środowiska 

Kopalnie, zgodnie z wymogami Prawa geologicznego i górniczego z 1994 r. z póź. zmia
nami, decyzjami Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, prowadzą 
działalność w oparciu o koncesje na wydobywanie węgla kamiennego i metanu. Podstawowy
mi aktami prawnymi regulującymi ich działan ia w zakresie ochrony środowiska przed zanie
czyszczeniami są prawo ochrony środowiska z 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627), ustawa o od
padach z 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 628), ustawa prawo wodne z 2001 r. (Dz. U. Nr 115 poz. 
1229) wraz z odpowiednimi do nich aktami wykonawczymi. 

Podmioty korzystające ze środowiska (kopalnie), obowiązane są z mocy prawa oraz na 
mocy decyzji administracyjnych do pomiaru poziomu substancji lub energii w środowisku 
i wielkości emisji, oraz gromadzą i przetwarzają dane z zachowaniem zasad określonych 
w ustawie. Przedsiębiorstwa górnicze są zobowiązane do kontrolowania parametrów elemen
tów środowiska i przekazywania informacji różnym instytucjom (Urząd Marszałkowski, GUS, 
itp.) 

Zakres wykonywanych badań w kopalniach w oparciu o obowiązujące przepisy przedsta
wia tablica 2.1. 

3. Metody monitoringu środowiska 

Monitoring środowiska, to wszystkie działania związane z dozorowaniem stanu środowiska 
naturalnego. Monitoring wymaga doboru metod i środków, w szczególności odpowiednich 
czujników do rejestracji wielkości fizycznych, analizy rozkładu przestrzennego zarejestrowa
nych wartości parametrów środowiska w przyjętym układzie współrzędnych oraz przetworze
nia uzyskanych danych i ich interpretacji. Program monitoringu określa wybór metody obser
wacji, dobór aparatury, lokalizację stanowisk obserwacyjnych, czas przeprowadzania pomia
rów itd. 

Ze względu na niedoskonałość narzędzi pomiarowych, które nie opisują bezpośrednio ce
chy badanego elementu środowiska, wyniki pomiarów w większości przypadków wymagają 
przetworzenia. W tym celu stosuje się przetworniki fizyczne (realizacja określonych procesów 
mających za zadanie uczytelnienie wyników) i matematyczne (translacja danych z czujnika na 
wartość cechy mierzonego elementu a następnie przyporządkowanie tym wartościom współ
rzędnych przestrzennych). Tak przetworzone wyniki można przedstawiać w formie map, wy
kresów, tabel itp. 

Celem monitoringu jest: 
- sprawdzanie zgodności jakości poszczególnych parametrów środowiska z wymaganiami 

normatywnymi, 
badanie efektów oddziaływania poszczególnych źródeł zanieczyszczeń na środowisko, 

- wykrywanie i określanie udziału poszczególnych źródeł zanieczyszczeń, 
- uruchamianie działań naprawczych w przypadku wykrycia niezgodności . 
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Tablica 2.1. Zakres badań wykonywanych w kopalniach 
Table 2.1. The range o f research executed in mines 
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Ważnym etapem monitoringu środowiska jest interpretacja uzyskanych wyników, która po
zwala na uzyskanie dokładnych informacji o badanym zjawisku. Podział metod monitoringu 
środowiska przedstawia tablica 3 .l. 

Tablica 3 .l. Podział metod monitoringu 
Table 3.1. The partition ofmethods ofthe monitoring 

ia wstrząsów 
górniczych 

fizyczne 

miar wartości danego 
ametru środowiska V..')konuje 
bezposredmo w wybranych 

unktach a rozkład przestrzenny 

omlerzonymi punktami. 

Metody monitoringu 

Teledetekcyjne Próbkowani e 

Przestrzenny obraz zjawiska Niewielka ilość składnikajest 
uzyskiwany jest zdalnie np.jako pobierana bezposrednio (in situ) a 
obraz fotograficmy a określenie następnie badana w laboratorium. 
wartości danej cechy elementu w 
wybranym punkcie wymaga 
odpowiedniego przetworzenia 
zarejestrowanego obrazu. 

4. Kompleksowy monitoring środowiska na terenach górniczych 

W związku ze specyfiką działania zakładu górniczego istotne jest posiadanie pełnej i aktu
alnej informacji o środowisku. Każde z ogniw procesu produkcyjnego kopalni ma bowiem 
bezpośredni bądź pośredni wpływ na środowisko naturalne. 

Istotą kompleksowego monitoringu środowiska jest połączenie ze sobą wszystkich dostęp
nych danych o środowisku naturalnym z danymi z zakresu górnictwa. Bazę kompleksowego 
monitoringu powinny tworzyć dane pozyskiwane z map topograficznych i tematycznych, wy
niki badań z własnych pomiarów terenowych i od innych jednostek, materiały z bieżącej do
kumentacji technicznej i ekonomicznej, także z informacji lotniczych i satelitarnych. Komplek
sowy monitoring powinien więc obejmować prowadzenie systemu obserwacji, badań, analiz 
oraz interpretacji i ocen wszystkich zjawisk zachodzących w środowisku na terenach górni
czych, wraz z prognozą wpływu eksploatacji górniczej na środowisko naturalne. 

Podstawowym założeniem systemu kompleksowego monitoringu środowiska powinna być 
analiza problematyki ochrony środowiska w zakresie niekorzystnych wpływów działalności 
górniczej wraz z prognozą wpływów eksploatacji górniczej. 

Kompleksowy system monitoringu ma możliwość wprowadzania danych z różnych źródeł, 
przechowywania, przetwarzania i dystrybucję danych w żądanej postaci. System powinien 
powiązać ze sobą dane przestrzenne z danymi opisowymi. Dzięki temu możliwe będzie pre-
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:ntowanie pożądanej informacj i o środow isku na mapie wraz z opisem. Do każdego elementu 
t mapie zostanie "podłączony" opis w formie tabel, z charakteryzującymi go parametrami 
-az z wizualizacją w terenie (zdjęcia). Na przykład każdy emitor zanieczyszczeń zostanie 
okalizowany na mapie, scharakteryzowany w tabeli "źródeł zanieczyszczeń", z wyszczegól
eniem wielkości emisji oraz z porównaniem dopuszczalnych wielkości emisji. 

W przypadku zarejestrowania przekroczenia dopuszczalnych wartości emisji, powinny zo
:łć natychmiast uruchomione działan ia naprawcze. Dzięki posiadaniu pełnej i bieżącej infor
acji o środowisku jest możliwa natychmiastowa interwencja służ ochrony środow iska w celu 
: unięcia powstałych nieprawidłowości. Można np. tworzyć mapy potencjalnego ryzyka, po
ocne w działaniach wyprzedzających w dziedzinie ochrony środowiska m.in. wystąpienia 
zekroczeń dopuszczalnych stężeń opadu pyłów. 

W dzisiejszych czasach infonnacja odgrywa zasadniczą rolę w każdej dziedzinie życia . 

'ielkiego znaczenia nabiera system informacji przestrzennej, który może znaleźć pełne wykc
ystanie w kompleksowym monitoringu środowiska. 

Możliwości wykorzystania GIS-u w monitoringu środowiska 

System informacji przestrzennej (GIS) jest zestawem narzędzi służących do zbierania, 
zetwarzania, przechowywania i przywoływania w dowolnym czasie danych, w których są 
twarte informacje przestrzenne zlokalizowanych obiektów. GIS służy między innymi do 
lwzorowywania prognoz zjawisk zachodzących w środowisku I dla warunków podziemnej 
:sploatacji górniczej może znaleźć pełne wykorzystanie. GIS umożliwia integracje danych 
zestrzennych z różnych źródeł, które mogą być pozyskiwane z pomiarów bezpośrednich, 

ledetekcji, obserwacji oraz przy wykorzystaniu istniejącej dokumentacji. 
Podstawą GIS-u jest mapa cyfrowa. Dane dla potrzeb systemu można wprowadzać poprzez 

.anowanie map analogowych lub poprzez wprowadzanie do komputera współrzędnych geo
aficznych lub topograficznych z pomiarów geodezyjnych. 

W przypadku kompleksowego monitoringu środowiska dane do systemu powinny być 
prowadzane przez osoby (zespoły) zgodnie z ich kompetencjami. Istotne będzie zabezpiecza
e bazy danych przed niepożądanymi zmianami (ingerencją niepowołanych osób). 

Kompleksowy monitoring powinien składać się z bazy danych o środowisku terenów gór
czych, zbudowanej z trzech modułów tematycznych: środowisko, zagospodarowanie przes
~enne i górnictwo. Propozycję zakresu tematycznego poszczególnych modułów przedstawia 
blica 5.1. 

W skład systemu kompleksowego monitoringu środowiska powinny wchodzić następujące 
ementy: 

mapa cyfrowa z nakładkami tematycznymi wyszczególnionymi w każdym z modułów np. 
infrastruktura techniczna, 
zestaw danych tabelarycznych dotyczących charakterystyki obiektu (elementu), interesują
cego nas w danej chwili (parametry, decyzje administracyjne itp.), 
zestaw wykresów obrazujących zestawienie wielkości parametrów np. emisja zanieczysz
czeń, wizualizacja terenowa obiektu (obraz fotograficzny) . 
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Tablica 5. I. Kompleksowa baza danych o środowisku terenów górniczych 
Table 5.1. The complex database about the environment o f mining-grounds 
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1 - 117. 

Rys. 5.1. Zasada działania kompleksowego monitoringu środowiska 
Fig. 5.1. The ruJe o f the complex activity monitoring o f the environment 

/, 

Przykład stanowi wybrano emitor zanieczyszczeń pyłowo-gazowych (komin kotłowni 
Zakładzie Głównym kopalni). 
Na podkładzie mapy topograficznej zostały naniesione wszystkie elementy środowiska, 

óre są powiązane z opisami w f01mie tabel i zdjęć. W przypadku posiadania mapy cyfrowej 
vchodząc" w podświetlony na wspomnianej mapie np. emitor oznaczony symbolem, uaktyw
amy powiązaną z nim część opisową. W efekcie na ekranie komputera wyświetlają się dane 
:czegółowe, w formie zintegrowanych tabel zawierających opis, wielkości, parametry, ure
J!owania formalno-prawne itd., dotyczące podświetlonego obiektu. Uaktywnia się także wi
lalny obraz emitera (zdjęcie). 

W przypadku posiadania map cyfrowych możliwe jest integrowanie ze sobą różnych da
rch i ciągła ich aktualizacja. W zależności od zapotrzebowania na dany rodzaj informacji, 
)Stają one wyświetlone w wygodnej dla nas formie (mapa, tabela wykres itd.), w stosunkowo 
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krótkim czasie. Istotne jest także to, że wszystkie informacje dotyczące stanu środowiska tere
nów górniczych są dostępne w jednym miejscu - kompleksowej bazie danych. 

6. Możliwości wykorzystania istniejącej bazy danych o środowisku 

Dla województwa śląskiego została opracowana przez służby geodezyjne i kartograficzne 
baza danych topograficznych i geośrodowiskowych. Cennym źródłem informacji o środowisku 
naturalnym są mapy tematyczne i topograficzne, dostępne w Wojewódzkim Ośrodku Doku
mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. Bazy danych zawierają ponad 120 
warstw tematycznych, składających się z części opisowych i graficznych, funkcjonujących 
w systemach informacji przestrzennej. Można więc uzyskać pełną informację topograficzną o: 
- drogach krajowych i wojewódzkich, 
- sieci hydrograficznej, 
- obiektach użyteczności publicznej, 
- granicach jednostek administracyjnych, 

oraz o danych geośrodowiskowych: 
- antropopresji, 
- wodach podziemnych, 
- wodach powierzchniowych, 
- przyrodzie, 
- surowcach. 

Na rysunkach 6.1, 6.2, 6.3 i 6.4 przedstawiono przykładowe mapy dostępne w Wojewódz
kim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Z powyższego wynika, że zasadnym wydaje się korzystanie z istniejących baz danych, do
stępnych w formach analogowych i cyfrowych. W oparciu o pozyskane informacje od jedno
stek zewnętrznych, własnych badań i pomiarów kopalni możliwe jest stworzenie komplekso
wego monitoringu środowiska, potrzebnego do prawidłowego zarządzania ochroną środowi
ska. 
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Rys. 6.3 . Mapa sozologiczna w skali 1:50 000 
Fig. 6.3. Sozology map in the scal e l :50 000 
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Rys. 6.2. Mapa hydrograficzna w skali I :50 000 
Fig. 6.2. Hydrographic map in the scal e l :50 000 

Rys. 6.4. Ortofotomapa w skali l :25 000 
Fig. 6.4. Ortophotomap the scale l :25 000 
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7. Wnioski i uwagi końcowe 

l. Działalność produkcyjna kopalń węgla kamiennego na środowisko obejmuje ingerencję we 
wszystkie komponenty środowiska i powoduje negatywne skutki w środowisku natural
nym. 

2. Podmioty korzystające ze środowiska (kopalnie), obowiązane są z mocy prawa oraz na 
mocy decyzji administracyjnych do pomiaru poziomu substancji lub energii w środowi
sku i wielkości emisji. Gromadzą i przetwarzają dane z zachowaniem zasad określonych 
w ustawie (prawo ochrony środowiska). 

3. Kopalnie ingerując we wszystkie elementy środowiska muszą z jednej strony znać jego 
charakterystykę a z drugiej strony mieć pełny obraz skutków swej dotychczasowej działal
ności oraz pełną prognozę przyszłych działań. Takie możliwości stwarza kompleksowy 
monitoring środowiska. 

4. Kompleksowy monitoring powinien obejmować prowadzenie systemu obserwacji, badań, 
analiz oraz interpretacji i ocen wszystkich zjawisk zachodzących w środowisku na terenach 
górniczych, wraz z prognozą wpływu eksploatacji górniczej na środowisko naturalne. 

5. Kompleksowy monitoring środowiska należy prowadzić w oparciu o system informacji 
przestrzennej (GIS), który umożliwia integracje danych przestrzennych z różnych źródeł, 
pozyskiwanych z pomiarów bezpośrednich, teledetekcji, obserwacji, przy wykorzystaniu 
istniejącej dokumentacji. GIS umożliwia kompletowanie wszystkich danych i przechowy
wanie ich w centralnym miejscu, skąd są udostępniane użytkownikom systemu. 

6. Kompleksowy monitoring środowiska stworzony w oparciu o GIS, powinien składać się 
z bazy danych o środowisku terenów górniczych, zbudowanej z trzech modułów tematycz
nych: środowisko, zagospodarowanie przestrzenne i górnictwo. W zależności od zapotrze
bowania na dany rodzaj informacji, zostają one wyświetlone w wygodnej dla nas formie 
(mapa, tabela wykres, fotografia itd.). 

7. Aktualnie monitoring środowiska ma charakter statyczny. Wdrożenie kompleksowego 
monitoringu w oparciu o system informacji przestrzennej spowoduje że, informacje o stanie 
środowiska będą miały charakter dynamiczny tzn. dane pozyskiwane z różnych źródeł będą 
się aktualizowały na bieżąco a przepływ informacji będzie ciągły. Kompleksowy monito
ring środowiska może powstać w oparciu o pozyskane dane od jednostek zewnętrznych 
oraz na podstawie pomiarów i badań kopalni. 
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~omplex monitoring of the environment of the under underground mining 
~~:ploitation 

bstract 

The necessity of the passession of detailed informations about the natura! environment on 
.i ning - grounds extorts the passession of complex monitoring of the environment. Important 
the systematical registration of the value of each parameters of parameters of elements of the 

wironment. Essential is the prognosis of changes happening in the environment under of the 
.ining - exploitation. Indispensable is the warnings of norms and of regulations of the protec
)n of the environment. The development of the computer technics makes possible the inte
·ation different given from many sources. Possible is the joining given descriptive with 
·aphic (in the form of thematic maps). In the chance of the mining complex monitoring has 
te great meaning, because register into the continuous manner of the transformation of the en
.ronment in consequence of the underground mining - exploitation. Such activities willlet on 
te rational treat in the range of the management with the protection of the environment on 
~ning-grounds. 

Recenzent: dr inż. Zbigniew Piotrowski 
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:ekultywacja nadpoziomowego zwałowiska "Borynia-J811' 
uwzględnieniem bezglebowego zazieleniania meto a Frisol 

łowa kluczowe 

ochrona środowiska - zagospodarowanie zwałowisk 

treszczenie 

JSW S.A. KWK "Borynia" lokuje swoje odpad Rąv. 
omowym "Borynia-Jar". Ze względu n vb-- ~ a1 i to zvvałovvisko zajmuje 
>koło 105 ha), w 1989 roku zdecydowa am tzw. rekultywację wyprze-
z:ającą, która polega na for wan· chylenia 1:3, zazielenianiu ich 
awą oraz kępowym sadzeniu drz w roku 1995, ze względu na brak 
emi do pokrywania skarp zW ło s a pr ono bezglebową metodę zaziele-
iania o nazwie FRISOL. Met ta, nia dzisiejszego, zazieleniono 28 ha skarp. 
iedmioletnie jej stosowanie p wol lo uz ska zamierzone efekty, co jest przedmie
lm przedstawianego refę t . 

ąstrzębskiej Spółki Węglowej S.A. kopalnia "Borynia" prawa
Ił ęglowych na zwałowisku nadpoziomowym "Borynia-Jar", 
1 200 m na zachód od zakładu głównego . Teren zwałowiska 

y podziału administracyjnego miasta Jastrzębie Zdrój i gminy 
.wiar . an~ P wrerZ nia zwałowiska wynosi ok. 105 ha, z czego na terenie gminy 

ny Zll itiuj się 46,9 ha, a na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój pozostałe 58,1 
e ie na zwałowisku w ramach robót rekultywacyjnych po legających na 
w ni bl)i y zwałowiska lokuje się około 7300 t/d odpadów powęglowych . 

pis rekultywacji prowadzonej na zwałowisku "Borynia-Jar" 

Na terenie zwałowiska "Borynia-Jar" prowadzi się rekultywację zgodnie z decyzją 
Vójta Gminy świerklany i Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój "o kierunku rekultywa
ji", mającą na celu przekształcenie zwałowiska na teren leśno-rekreacyjny. W tym 
elu został opracowany projekt techniczno-budowlany rekultywacji składowiska "Bory
'ia-Jar'', który uzyskał pozytywną opinię Wójta Gminy Świerklany i Prezydenta Miasta 
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Jastrzębia Zdroju. Zgodnie z wymienionym projektem należy wykonać następujące 
prace: 
- za pomocą spychaczy złagodzić skarpy zwałowiska z nachylenia 1:1,5 do 1:3, 

na przygotowane skarpy rozrzucić wapno rolnicze (dolomitowe) według dawek 
określonych w technologii i dokonać hydrosiewu mieszaniną składników FRISOL 
wraz z m ieszanką traw i nawozu potasowego, 
na wcześniej (minimum 3 lata) zazielenione skarpy wprowadza się kępowe 
nasadzenia drzew i krzewów, 
wykonuje się aleje spacerowe i drogi dojazdowe, 
reguluje się stosunki wodne, budując rowy opaskowe, 
na wierzchowinach zwałowiska sadzi s ię drzewa, które są na poziomach +351 m 
n.p.m. +320m n.p.m., +302m n.p.m. 

3. Bezglebowe zazielenianie skarp zwałowiska "Borynia-Jar" metodą FRISOL 

Metoda FRISOL jest nowo rozwiniętym sposobem zazieleniania terenów jałowych 
i powierzchni skrajn ie zdewastowanych bez zastosowania warstwy gieby. Dzięk i niej 
możliwe jest odbudowanie silnej, żywotnej i odpornej szaty roślinnej wszędzie tam, 
gdzie w sposób naturalny jest to niemożliwe. Opiera się na czterech podstawowych 
składnikach zwanych: FRISOL A, FRISOL F, FRISDOL S i FRISOL E1. Składniki te 
odpowiednio dobrane, mogą dostarczyć terenom zdegradowanym i wyjałowionym 
wszelkich n iezbędnych substancji pokarmowych potrzebnych do wzrostu rośl in. Decy
dujące dla powodzenia tej metody jest dokładne rozeznan ie, z jakim podłożem mamy 
do czynienia pod wzg lędem fizyko-chemicznym, dlatego też należy dokładnie spraw
dzić: 

- w jakie związki chemiczne podłoże jest bogate, a w jakie ubogie, 
- jakie związki chemiczne zawarte w nim są szkodliwe dla rozwoju rośl in, 

- jaka jest granulacja, porowatość czy przepuszczalność podłoża . 
Niebagatelne znaczenie ma równ ież wiedza na temat mikroklimatu panującego na 

terenach, gdzie planujemy zastosować m ieszankę FRISOL. Na leży podkreślić, że 
przed przystąpieniem do zasiewów należy przeprowadzić próby wazonowe, które 
muszą potwierdzić przyjętą recepturę . Konieczne jest jednak bliższe wyjaśn ienie, co 
to są "FRISOLE", dlatego też w sposób krótki zostanie określony ich skład jak i funk
cje, które mogą spełnić. 

FRISOLA 
Jest to wysoce energetyczny komponent substancji odżywczych , składających się 

z trzech grup cząsteczkowych (związków cukru, kwasu fosforowego i zasady ozono
wej). Związek ten, w oparciu o swoją strukturę chemiczną działa j ak koloid, który 
w krótkim czasie po zastosowaniu osadza się trwale między cząsteczkami gruntu . 
FRISOL A spełnia w gruncie następujące zadania: 
1) zaopatruje korzenie roślin w głębszych warstwach gruntu w niezbędne do wegeta

cji substancje odżywcze takie jak: azot, fosfor, 
2) poprzez komponenty cukrowe poprawia rozwój mikroorganizmów, 
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dzięki koloidalnej strukturze poprawia możliwości magazynowania odżywek w grun
cie. 

łiSOL F 
W suchej i granulowanej postaci jest on organicznym nawozem o przedłużonym 

iałaniu. Składa się z czystej mikrobiologicznej biomasy wolnej od zarazków. 
USOL F spełnia w gruncie następujące zadania: 
umożliwia w gruncie rozwój mikrobiologicznego życia, 
jest długo utrzymującym się i wolno rozkładającym się źródłem odżywek dla roślin, 
gdyż mikroorganizmy biomasy tylko wtedy ją rozkładają, gdy istnieją dobre warunki 
wegetacji roślin (wilgoć, ciepło). 

IISOL S 
Jest to organiczny utrwalacz gruntu wyprodukowany na bazie biologicznie rozkła

jących się polialkoholi (alkoholi wielowodorotlenowych). 
USOL S spełnia następujące zadania: 
skleja razem cząsteczki gruntu, granulatu nawozowego F i nasion traw, 
buduje warstwę ochronną całkowicie przepuszczającą wodę, 
rozkłada się biologicznie nie zanieczyszczając środowiska. 

IISOL Et 
Jest to środek zabezpieczający podłoże przed erozją, wyprodukowany na bazie 

ilinnej, który w zależności od rodzaju gruntu pracuje jako włókno lub dodatkowy 
wal acz. 
IISOL E1 spełnia następujące zadania: 
dodatkowo zabezpiecza powierzchnię gru ntu przed erozją, 
wzmacnia zdolności pobierania wody. 

lAWY 
Jeśli chodzi o dobór gatunków traw i roślin motylkowych, należy mieć na uwadze 

et, że musi to być mieszanina traw niskich o różnych okresach kiełkowania, dobrana 
\, aby trawy szybko kiełkujące stworzyły warunki dla traw wolno kiełkujących. Mate
ł musi być kwalifikowany, kupowany u polskich producentów z gwarancją wysokiej 
~ości. Właścicielem technologii FRISOL jest niemiecka firma Gebruder Friedrich 
nbH. Głównym wykonawcą tej metody w Polsce jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Jdnej i Rekultywacji w Jastrzębiu Zdroju, mające od niemieckiej firmy upoważnienie 
stosowania. 

Wady i zalety metody FAISOL 

Każda z nowych technologii ma swoje zalety, ale też i wady. Na podstawie 7-let
:h doświadczeń w stosowaniu tej metody w praktyce, jak i wykorzystując spostrze
nia z licznych wizytacj i rekultywowanego zwałowiska, postaramy się opisać za
Nno zalety jak i wady tej metody. 
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Zalety 
1. Metoda FRISOL jest metodą uniwersalną, a składniki FRISOLI można dobrać prak

tycznie dla każdego podłoża o skrajnie różnych właściwościach fizyko-chemicz
nych. 

2. Możliwa jest do zastosowania w skrajnie niekorzystnych warunkach terenowych 
np. : ostre n iedostępne skarpy, trudności dojazdowe, z zastosowaniem sprzętu rol
niczego. 

3. Jest bardzo szybka w wykonan iu. Czas zazieleniania 4 ha skarp zwałowiska nie 
przekracza 14 dni. W metodzie tradycyjnej, przy niesprzyjających warunkach at
mosferycznych, nawiezienie 25 cm warst:.Ny ziemi i rozśc ielenie jej na skarpach 
wymagało ok. 3 miesięcy. 

4. Jest to metoda przygotowana do stosowania na skalę przemysłową, z metodyką 
postępowan ia, techno logią, przeszkolonym wykonawcą i gotową wyceną. 

5. Przy metodzie FRISOL nie powstają rowy erozyjne na skarpach zwałowiska, któ
rych usuwanie było bardzo kosztowne i pracochłonne przy zastosowaniu metody 
tradycyjnej. 

6. System korzen iowy trawy jest o wiele dłuższy i bardziej rozwinięty n iż przy meto
dzie tradycyjnej. Jest on siln ie związany z odpadem powęglowym, a tym samym 
o wiele lepiej stabilizuje skarpę. W metodzie tradycyjnej korzenie traw rozwijały się 
tylko w warst.Nie nawiezionej ziemi, nie łącząc jej z odpadem powęglowym. 

7. Metoda FRISOL nie wymaga przez okres trzech lat koszenia trawy, podlewania 
czy dodatkowego nawożenia., co zmniejsza koszty pielęgnacji terenów zrekulty
wowanych. 

Wady 
1. Metoda FRISOL wymaga bardzo starannego wykonania. Niedokładny hydroob

siew, nieprzestrzeganie receptury, czy też niedotrzymanie terminów agrotechnicz
nych uniemożliwiają praktycznie otrzymanie żądanych efektów i cały proces trzeba 
powtórzyć za rok. 

2. Ograniczona liczba wykonawców mających uprawnienia do stosowania tej metody 
un iemożliwia zlecenie robót rekultywacyjnych na zasadach przetargowych, tym 
samym duża ilość zleceń dla jednego wykonawcy powoduje problemy z termino
wym wykonaniem hydroobsiewu. 

3. Metoda FRISOL mimo ?-letn iego okresu jej stosowania nadal budzi wśród orga
nów kontrolujących roboty rekultywacyjne duże wątpliwości. Skutkuje to potrzebą 
opracowywania dodatkowych ekspertyz, ocen czy opinii. 

4. Z powodu si lnej sedymentacji odpadów powęglowych, braku pielęgnacji przez 3 
Jata i silne ukorzenienionej trawy występuje brak ich przewietrzan ia. Powoduje to 
w okresach 5-6 letnich pojawienie się mchów i porostów (gajowiec, widłoząb, płon 

nik) . 
5. Brak koszenia traw powoduje pojawien ie się samosiejek drzew oraz chwastów 

(brzoza, oset). 
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5. Część graficzna 

Rys. 5.1. Ciągnik wraz z hydrosiewnikiem. Przygotowana mieszanina FAISOL wraz z nasionami 
traw jest rozprowadzana wężami i rozpylana na powierzchni skarp 

Fig . 5.1. Tractor with a hydrosowing-machine. Prepared compound Frisol with seeds of grasses 
is being spreaded and sprayed on surface ot escarps · 

FAISOL F FAISOL Et 

Rys. 5.2. Magazyn składników FRISOL 
Fig. 5.2. Warehouse of components of FAISOL 
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Rys. 5.3. Moment rozprowadzania mieszaniny 
po skarpie 

Fig . 5.3. Compound is being spreaded on a 
slope 

Rys. 5.5. Czteroosobowa brygada do hydroob
siewu, która w ciągu 2 tygodni obsiewa 4 ha 

skarp 
Fig. 5.5. Brigade ot 4 people for hydrosowing 
need 2 weeks to sow 4 hectares of a slope 

Rys. 5.4. Zbliżenie skarpy po hydroobsiewie 
Fig 5.4. Close view on an escarp after 

hydrosowin g 

Rys. 5.6. Trawy na skarpach zazielenionych 
w roku 2001. Widzimy gatunki osłonowe 

(tymotka, wiechline) 
Fig. 5.6. Grasses on escarps in 2001 . We can 
see protective kinds timothy grass, meadow

grass 
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Rys. 5.7. Zmagazynowane wapno dolomitowe 
na skarpie zwałowiska. Po okresie 5-letnim 
skarpy wymagają ponownego wapnowania . 

Wskutek rozkładu siarki pirytowej w odpadach 
powęglowych gleba ulega zakwaszeniu 

Fig. 5.7. Warehoused lime on a escarp of 
dump. After 5 years slopes need to be limed 

again 

Rys. 5.9. Skarpa zazieleniona w roku 1999. 
Zastosowano następujące gatunki traw: 

trawa osłonowa (rajgras), trawa osłonowa 
późniejsza (wiechlina łąkowa, tymotka). 

Trawy osłonowe mają za zadanie umożliwić 
rozwój traw docelowych i osłonić je przed 

nadmiernym nasłonecznieniem w pierwszej 
fazie wzrostu. 

Fig. 5.9 A green slope in 1999. Next kinds 
ot grass were used: protective grass, later 
protective grass: timothy grass, meadow

grass. Protective grasses are used to develop 
grasses of destination and to protect them 
against too much sunshine at first term of 

growth 

Rys. 5.8. Widzimy gęsto zatrawione podłoże 
metodą FRISOL w roku 1999. Na skutek 4-

letniego okresu braku pielęgnacji widzimy 
pojawiający się oset. 

Fig. 5.8. We can see thicky grassed 
groundwork by method Frisol in 1999. There is 
some vinegar because of lack of cultivation for 

4 years 

Rys. 5.1 O. Kępowe nasadzenie drzew z roku 
1993. Widzimy gatunki: olsza czarna, modra, 
brzoza, dąb czerwony, klon zwyczajny, jarząb 

szwedzki. 
Fig.5.1 O. C luster planting of trees in 1993 year. 
We can see: black alder, blue alder, birch-tree, 

red oak-tree, swedish sevice-tree 
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Rys. 5.11 . Kępowe nasadzenie krzewów. 
Skład gatunkowy czeremcha amerykańska , 

pęcherznica , oliwnik, karagana syberyjska. Na 
pierwszym planie sosna - samosiejka 

Fig. 5.11 . Hillock planting bushes. Kinds: 
Ameri-can bird cherry, ground cherry, oleaster, 

Siberian caragana. In the foreground: self
seeding pine 

Rys. 5.13. Siedmioletni okres wegetacji 
zazielenienie 1995 r. Widoczne ślady po 

zabiegach areatorem glebowym, stosowanym 
w celu usunięcia mchów i porostów 

Fig. 5.13. Seven years of vegetation of 
greenery 1995. There have been seen some 
traces after intervention with a soi l areator to 

remove mosses and overgrowths 

668 

Rys. 5.12. Skarpa zazieleniona metodą 
FAISOL na wiosnę w roku 1995. Widoczne 

samosiejki (głównie brzoza) . 
Fig. 5.12. An escarp turned green by method 

Frisol in spring 1995. Self-seeding plants 
(mainly birch-tree ) are seen 

Rys. 5.14. Pojawiający się mech na terenach 
po zazielenieniach metodą FRISOL w roku 

1996 (6 letni okres wegetacji) 
Fig. 5.14. Appearing moss on the area turned 

green by method Frisol in 1996 (6 years of 
vegetation) 
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Rys. 5.15. W rowach odwadniających nawet 
przy tak suchym lecie jak w tym roku pojawiła 

się pałka trzcinowata, co świadczy o 
słuszności ich zastosowania 

Fig .5.15. In drain ditches, even is such dry 
summer like 2003 year, reed spikes appeared 
which shows it was fitting to make use of them 

Rys. 5.16. Wierzch skarp zwałowiska 
zabezpieczony jest żywopłotem z róży 

japońskiej . W dole widać tereny 
zrekultywowane metodą tradycyjną z kępowym 

nasadzeniem krzewów 
z lat 1990 

Fig. 5.16. Top of escarps of dump is protected 
by hedgerow of Japanese rose. At the bottom 
areas recultivated by traditional method with 

hillcek planting bushes in 1990's 

Rys. 5.17. Skarpy zwałowiska nie rekultywowane od 1985 roku. Widać ślady erozji wodnej oraz 
występowanie ruderyjnych roślin ( trzcinik, wierzbawnik górski). 

Fig . 5.17. Top surface of dump has not been recultivated since 1985. Traces of water erosion 
and ruderai plants (reed grass, willow herb) are seen 
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6. Podsumowanie 

Podsumując można z całą pewnością stwierdzić, iż zastosowanie bezglebowego 
zazieleniania skarp metodą FRISOL przynosi zamierzone efekty. Zwałowisko nadpo
ziomowe "Borynia-Jar", kojarzone niegdyś wyłącznie ze składowiskiem odpadów 
powęglowych , niekorzystnie wpływającym na środowisko, dzięk i rekultywacji z zasto
sowaniem metody FRISOL, staje się obecnie coraz mniej uciążliwym, a jego bryła 
komponuje się z otaczającym terenem, tworząc jedną całość. 

Recultivation of overhorizontal dump "Borynia-Jar" with regard to 
unsoiled green grass by method Frisol 

Abstra et 

JSW S.A. KWK "Borynia" locates its coal wastes on overhorizontal dump "Borynia
Jar". Considering a big area this dump places (about 105 ha). In 1989 year it was de
cided to lead outdistancing recultivation which consists in forming escarps having 
asiant 1 :3, covering them with grass and planting hillock trees and bushes. 

In 1995 because oflack of the ground to cover escarps ot the dump unsoilded 
method Frisol of planting green grasswas Ied. Using this method we have been cov
ered with greenery 28 ha escarps so far. Seven years of work let us get planned ef
fects, presented in this lecture. 
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Krzysztof KRYJ, Stanisław RUDEK 
KWK "Jankowice", Rybnik 

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
?odziemnej 2004, str. 671-679 

Ekologiczne, ekonomiczne i techniczne aspekty ograniczenia zrzutu wód 
słonych do zbiorników powierzchniowych 

Słowa kluczowe 

wody dołowe- zagospodarowanie słonych wód 

Streszczenie 

W wyniku eksploatacji górniczej do wyrobisk dopływają wody o zróżnicowanym chemiź
mie: od wód pitnych klasy TA do solanek klasy IIB2. Zagospodarowanie tych wód następuje 
poprzez stosowanie ich po uzdatnieniu jako wody pitnej oraz do celów technologicznych dla 
uzupełniania obiegu wodno-mułowego ZMPW i do podsadzki samozestalającej. Pozostała 

część zasolonych wód dołowych celem niedopuszczenia do zdegradowania cieków wodnych 
kierowana jest poprzez system kolektora "Olza" do rzeki Leśnicy . Prowadzony jest ustalony 
decyzją Wojewody Śląskiego program naprawczy mający na celu utrzymanie norm II klasy 
czystości rzeki Odry. 

l. Wstęp 

Obszar górniczy KWK "Jankowice" położony jest w obrębie zlewni l rzędu rzeki Odry. 
Prawobrzeżnymi dopływami Odry są rzeki Ruda i Olza, których dopływy zbierają wody po
wierzchniowe z omawianego terenu. Linia wododziału pomiędzy zlewniami II rzędu rzeki 
Rudy i Olzy, przebiega wzdłuż południowej granicy pola macierzystego kopalni . Pole macie
rzyste kopalni leży w granicach zlewni Rudy, która dzieli się na zlewnie niższych rzędów . 

Zachodnia i centralna część pola macierzystego należy do zlewni Nacyny, którą zasilają potok 
Chwałowieki i potok Radziejowski. Wschodnia część pola należy do zlewni potoku Boguszo
wickiego, potoku nr l i rzeki Kłokocinki. Obok w/w cieków występują ich dopływy bez nazw 
w postaci potoków i strumyków. Część markławieka omawianego obszaru leży w obrębie 
zlewni rzeki Olzy, którą zasilają rzeki Leśnica i Szotkówka. 
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m. Rytmłk 

Rys. 1.1. Obszar górniczy KWK "Jankowice" 
Fig. 1.1. Jankowice Coal Mine- mining area 
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2. Warunki hydrogeologiczne 

W profilu hydrogeologicznym wydzielono następujące poziomy wodonośne: 
- Czwartorzędowy- zasilany w wyniku bezpośredniej infiltracji wód opadowych na wychod

niach warstw wodonośnych. Tworzą go kompleksy piaszczysto - żwirowe przedzielone 
warstwami glin i iłów. 

- Trzeciorzędowy - związany z wkładkami piaszczystymi i pylastymi występującymi wśród 
nieprzepuszczalnej serii ilastej oraz z utworami piaszczystymi zalegającymi w spągu kom
pleksu iłów. 

- Karboński - związany jest z przepuszczalnymi utworami warstw orzeskich, rudzkich, 
siodłowych i brzeżnych . 

2.1. Dopływy wód do wyrobisk 

Dopływy do wyrobisk górniczych kopalni mają postać zawilgoceń, wykropleń i wycieków 
w rejonach przecięcia przekopami ławic piaskowców. Kontrola wielkości dopływów do wyro
bisk górniczych odbywa się w oparciu o sieć punktów pomiarowych założonych na poziomach 
250 m, 400 m, 565 m. 
W ostatnim czasie dopływy wody na poszczególne poziomy kształtowały się następująco: 

Poziom [m] 
260 
400 
565 

Dopływ wody [m3/min] 
1,1 
1,4 
2,5 

Wielkość dopływów w latach 1990-2002 wahała się w granicach 4,3-5,3 m3/min. 

2.2. Chemizm wód dołowych. 

Usytuowanie złoża kopalni w obrębie niecki chwałowickiej powoduje znaczne zróżnico
wanie chemizmu wód na poszczególnych poziomach. Wody do poz. 250 m są wodami słod
kimi i słabo zmineralizowanymi. Według klasyfikacji wód kopalnianych są to wody pitne 
klasy lA, IB oraz wody słabo zmineralizowane klas II Al i II A2. Wody z poziomu 400 m 
i 565 m są wodami od słabo zmineralizowanych do solanek klas od II B l i IIB2. 
Aktualne dopływy wody do kopalni przedstawia tablica 2.1. 
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Tablica 2. I. Dopływ wody do kopalni w I półroczu 2003 r. 
Tab1e 2 I Minewater inflow - six month . . 

Nr punktu 
Dopływ (przepływ) wody [l/min} 

Poz. Klas) wody 
pomiarowego 

IA IB II Al IIA2 II B l II B2 
Całkowity 

201 292 292 
202 102 102 
203 139 139 
206 595 595 
207 10 10 

250 10 292 836 1138 
403 250 250 
404 180 180 
405 40 40 
406 20 20 
407 256 256 
408 379 379 
409 149 149 
4ll 77 77 
412 lO lO 

400 405 240 379 337 1361 
501 167 162 
502 88 88 
503 834 834 
504 794 794 
507 650 650 
512 60 60 

565 2500 88 2588 

Razem kopalnia 10 697 1076 379 2837 88 5087 

Mineralizacja ogólna <750 750- 1500- 2500- 10000- 50000 5087 
mg!dm3 1500 2500 10000 50000 

3. Zagospodarowanie wód na kopalni 

3.1 . Wody z poziomu 250 m - chemizm tych wód pozwala na ich ekonomiczne wykorzystanie 
do celów gospodarki wodnej kopalni. W związku z tym kopalnia oddała do eksploatacji 
w 1978 roku Stację Uzdatniania Wody wykorzystującą wody do poz.250m oraz wody ze 
studni głębinowych czwartorzędowych będących we władaniu kopalni do produkcji wody 
pitnej dla potrzeb własnych kopalni. Nadmiar wody kierowany jest do sieci Przedsiębior
stwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku. Bilans wykorzystania wód dołowych z poz. 
250m oraz produkcji SUW przedstawia tablica 3.1. 
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Tablica 3. l. Zagospodarowanie wód pitnych kopalni 
Table 3 l Utilization of fresh minewater .. 

Ilość wody w tys. m3/rok 

Rok 1-III.kw. 
1998 1999 2000 2001 2002 

2003 

Poz. 250m 433,0 458,0 583,0 356,0 250,0 237,1 

Studnie 
536,0 655,0 782,0 719,0 649,0 492,4 

głębinowe 

Zużycie 

wody na 1501,0 967,0 991,0 1090,0 1125,0 621,6 
kopalni 

Produkcja 
795,9 984,8 777,9 892,9 789,1 647,5 suw 

Z powyższej tablicy wynika że wody z poz. 250 m oraz własnych ujęć głębinowych 
obecnie w pełni zaspakajają potrzeby kopalni. Nie ponosimy więc kosztów zrzutu wód 
dołowych do cieków powierzchniowych oraz używamy wody pitnej w cenie niższej od 
sprzedawanej przez GPW Żory. Koszt uzdatniania wody wynosi 0,98 złlm3 natomiast 
koszt zakupu wody z GPW 1,52 złlm3 . Wynika stąd, że za trzy kwartały 2003 roku 
oszczędności z tytułu posiadania stacji uzdatniania wody wynosi 335,66 tys. zł. 

3.2 Wody z poz. 400 i 565 m- z przedstawionych wyżej dopływów wód do wyrobisk wynika 
że najważniejszym problemem zarówno ekonomicznym jak i ekologicznym jest zagospo
darowanie wód dołowych z poziomu poniżej 400 m. 

Dopływy 

naturalne poz. 
400,565 
4m3/min 

Główne 

odwadnianie 
poz.400 
4m3/min 

Główne odwadnianie 
KWK "Chwałowice" 

1,7 m3/min 

Osadnik 
Nr l wód 
dołowych 
5,7 m3/min 

Rys. 3. l . Schemat zagospodarowania wody słonej 
Fig. 3.1. Saline minewater utilization diagram 
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3.2.1. Zagospodarowanie do podsadzki samozestalającej 

W kopalni "Jankowice" tak jak w wielu innych kopalniach zaczęto wykorzystywać 
gospodarczo odpady przemysłowe. W 1989 roku została wybudowana instalacja do wytwarza
nia mieszaniny popiołowo-wodnej w rejonie szybu III. Od tego czasu w wyrobiskach 
górniczych lokowane są dwa rodzaje odpadów: energetyczne (popioły lotne z elektrowni 
,,Rybnik" dostarczane przez PP-H "Utex") oraz odpady poflotacyjne z Zakładu Mechanicznej 
Przeróbki Węgla . Jako medium transportowe oraz rozcieńczające mieszaninę w/w odpadów 
stosowane są zasolone wody dołowe. Gospodarcze wykorzystanie popiołów lotnych w mie
szaninie z odpadami poflotacyjnymi oraz wodą dołową ma na celu: 
- Wykorzystanie popiołów w profilaktyce pożarowej, które powoduje zmniejszenie migracji 

powietrza w zrobach, a co za tym idzie ograniczenie możliwości samozapalenia się pozo
stałego w nich węgla. 

- Wykorzystanie popiołów w profilaktyce metanowej powoduje, że dzięki uszczelnianiu 
zrobów z nieczynnych wyrobisk wypływa mniej metanu, przez co wzrasta efektywność 
odmetanowania. 

- Zagospodarowanie dołowych wód słonych do tworzenia mieszaniny powoduje zmniejsze
nie opłat za zrzut wód dołowych do wód powierzchniowych. 
Wypełnienie pustek poeksploatacyjnych mieszaniną popiołowo-wodną powoduje 
zmniejszenie deformacji powierzchni. 
Ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie składowania odpadów na po
wierzchni. 
Ilość stosowanej mieszaniny oraz wody dołowej zagospodarowanej w ostatnich latach za

równo do podsadzki jak i do uzupełniania obiegu wodno- mułowego w ten sposób przedstawia 
tablica 3.2. 

Tablica 3.2. Zagospodarowanie odpadów w podsadzce samozestalającej 
a e .. s ut1 !Zatwn o se - conso I atmg I mg T b! 3 2 A h T . f !f !"d fili" 

1999 2000 2001 2002 do IX-2003 r. 

Do podsadzki [t] 

Utex 25400,53 17269,44 25951,08 24819,52 

EC Chwałowice 7548,00 2474,00 680,00 0,00 

Razem 0,00 32948,53 19743,44 26631,08 24819,52 

Do podsadzki ZMPW [t] 39758,50 30338,50 24280,50 22685,50 22253,50 

Ilość wód słonych 
zagóspodarowanych przez 
KWK "Jankowice" [m3

] 

113000,00 188000,00 143136,00 200354,00 159254,00 

Ładunek [t] 3964,00 5264,00 2466,90 4536,57 3684,14 
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Zarówno do podsadzki jak i do uzupełniania obiegu wodno-mułowego stosuje się wodę do
łową z osadnika Nr l, w którym nastąpiło zmieszanie wód dołowych KWK "Jankowice" z wy
soko zasiarczonymi wodami KWK "Chwałowice". 

Zastosowanie wody dołowej o podwyższonej zawartości jonów S04 do podsadzki samoze
stalającej ma dodatkową zaletę. Pozwala ona na całkowite wytrącenie w wyrobiskach górni
czych izotopów radu i baru. Efektem tych działań jest praktycznie brak izotopu 226Ra (0,136 
kBq/m3

) w odprowadzanej wodzie z kopalni. Wytrącone w wyrobiskach górniczych szlamy 
lokowane są w specjałnie do tego celu przygotowanych osadnikach w pokładzie 507 pomiędzy 
poziomem 400 i 250 m. 

3.2.2. System odprowadzania wód dołowych kolektorem" Olza" 

Niewykorzystane wody kierowane są do zbiorczego kolektora "Olza". Kolektor "Olza" 
umożliwia odprowadzenie wód zasolonych do rzeki Leśnicy w zlewni Odry, która jest jednak 
zbyt małą rzeką w stosunku do ładunków CI i S04 do niej wprowadzanych. Pozwolenie 
wodno-prawne które Kopalnia otrzymała zostało wydane ze względu na uczestnictwo w reali
zacji planu naprawczego ustałonego decyzją Wojewody Śląskiego Nr ŚR-VI/0925/220/5/99 
z dn. 14.06.1999 r. W realizacji programu naprawczego uczestniczą kopałnie dawnej Rybnic
kiej Spółki Węglowej, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Wodnej i Rekultywacji S.A. z Jastrzębia Zdroju. Obecnie prowadzone są prace mające na celu 
wydłużenie kolektora od obecnego miejsca zrzutu (rzeka Leśnica) do miejsca projektowanego 
- Odra w miejscowości Olza. Prowadzone są również prace remontowe kolektora i rozbudowa 
systemu retencji do pojemności 850.000 m3

. 

Rys. 3.2. Obszar funkcjonowania systemu OLZA 
Fig. 3.2. Area o f the Olza system 
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Wdrożenie planu naprawczego systemu "Olza" umożliwi dotrzymywanie norm zasolenia 
Odry w II klasie czystości. Ponadto w wyniku stosowania zbiornika retencyjnego i zrzutu za
solonych wód do wód powierzchniowych zmieniła się kwalifikacja opłat za ładunki. Ilość 
zrzucanych ładunków oraz opłaty przedstawia tablica 3.3. 

Tablica 3.3. Odprowadzanie wód słonych z kopalni 
a e . . me romewater ome o T hl 3 3 Sar · · ff 

N ara-
Wody 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
stająco 

słone/rok I-IX. 
2003 

Ilość wody 
odprowadzanej 

1457 1529 1543 1545 1575 1557 1689 1190 
do kolektora 

"Olza" 
Ładunek Cr+ 
so4 2" wodzie 

28252 29046 29195 24236 29041 26838 29511 21031 
odprowadzonej 

[ton/rok] 
Opłata 

7950 5105 695 764 803 777 1033 778 
J!ys. zł/rokj 

0,1640 0,0262 
Stawka [zł/kg] 0,2814 i 0,0238 i 0,0272 0,0289 0,0350 0,0370 

0,1870 0,0272 

4. Ekologiczna konieczność utrzymywania w eksploatacji kolektora "Olza" 

Zaprzestanie eksploatacji kolektora "Olza" spowoduje konieczność zrzutu wód Kopalni 
Jankowice do potoku Chwałowickiego dopływu rzeki Nacyny. Zgodnie z danymi monitoringu 
prowadzonego przez Kopalnie "Jankowice" ładunek wprowadzony do potoku Chwałowickiego 
byłby równy 85 ,20 ton/dobę . 

Należałoby do tego dodać ładunki odprowadzane przez kopałnie "Chwałowice" poprzez 
osadnik Nr l do kolektora "Olza" 98,55 ton/dobę. 

W tej hipotetycznej sytuacji doszłoby do wyraźnego przekroczenia w wodach rzeki Nacyny 
wszelkich norm klasy czystości wód powierzchniowych. Występowanie wysokich stęże11 

w wodach rzeki Nacyny doprowadziłoby do występowania wysokich stężeń chlorków i sub
stancji rozpuszczalnych w wodzie zbiornika "Rybnik" . Spowodowałoby to znaczne zwiększe
nie własności korozyjnych wody ujmowanej do celów technologicznych przez elektrownie 
,,Rybnik" a tym samym niemozliwe do szacowania straty ekonomiczne. Dodatkowo liczyć się 
nalezałoby ze zmianami w składzie flory i fauny w zbiorniku. 
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Ecological, Economical and Technical Aspects of Reducing SaltWater 
Drop to the Surface Rreservoirs 

Abstract 

The water inflow to mine's headings is a result of coal extraction. lt varies in quantity, sa
linity and heavily depends on mining depth. 
Underground water utilization at Jankowice Coal Mine goes in two directions: 
- fresh water after a cleaning treatment at mining water station is utilize underground as tech

nological water for cooling and on a surface for washing purposes, 
- salt water is partly used for filling up a water circuit at Coal Preparation Plant and under

ground to self-consolidating filling. 
The rest o f not utilized salt water is directed through the "Olza" System to Leśnica River. 

By a decision of governor of the Silesia it is implemented a repair program which aim is to 
maintain II clarity standard o f Odra River. 

Recenzent: dr inż. Wacław Andrusikiewicz 
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Laurencja Ł YSZCZARZ 
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A., Puchaczów 

Praktyczne aspekty wdrażania Systemu 
w Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. 

Słowa kluczowe 

węgiel kamienny- ekologia -system zarządzania 

Streszczenie 

W dniu 31 lipca 2003 roku w Bogdance m· 
Sytemu Zarządzania Środowiskowego we''""'""' 
długa i skrupulatna procedura wdrożenia 
SGS w Warszawie. Referat 
wynikające z posiadania tego"'''"",,.,".,,". 

o wpro
"""·'~~'atun <;:-6,~M,rnh ·~~J'Zł1[dząnjiił Środowiskowego. 

sił i środków, jakie 
oi"<~sie..W!DrCIW<td a następnie 

śmiała decyzja, ponieważ 
zakład wydobywczy w Pols-

)(tOZJ)ó(:~ąijpjrJ:>cę!',lllirę wdrożeniową. Należy podkreślić, 

chęć ciągłego doskonalenia się 
fmną, zrozumienie ze strony załogi 

innowacji oraz ambicja, aby być w czo
u u progu wejścia do Unii Europejskiej. 

rnnl"'"' .. ""r" Pernornocnik Prezesa oraz trzyosobowy Zespół 
łać,ho,Ml st<mciWJ.ła firma consultingowa "Ekoplan" z Gliwic. 

'<v••tli"'JY no-szkoleniowym uczestniczyło wiele osób z kierownic
zostały włączone w proces utrzymywania systemu. Na uwagę 

"''"'rvL'''"1'iu się z normą PN EN ISO 14001 oraz zadaniami, jakie stoją 
%9fic>~esltników szkolenia opowiedziało się za wprowadzeniem systemu. 
u teren kopalni został podzielony na sześć obszarów funkcjonalnych 

zostały zidentyfikowane wszystkie aspekty środowiskowe ze szczególnym 
na znaczące aspekty środowiskowe (ZAŚ). 

N<tst~~Pn1vtn krokiem, w dziedzinie wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskowego, było 
ie wśród załogi wiedzy z zakresu ochrony środowiska poprzez liczne konferencje 

lenia. Było to zadanie bardzo trudne, ponieważ nie jest łatwo przekonać dorosłych ludzi 
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do działania, które do tej pory pomijano jako mało istotne. W ciągu 2003 roku została 
przeszkolona prawie cała załoga z zakresu funkcjonowania systemu, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na politykę ekologiczną przedsiębiorstwa oraz sterowanie operacyjne. 

W procesie wdrażania SZŚ niezwykle ważnym elementem jest polityka ekologiczna 
zakładu określająca trzy główne zobowiązania tj.: 
- minimalizacja wpływu na środowisko; 
- zgodność działalności z obowiązującym prawem; 
- doskonalenie siebie jako załogi a przez to doskonalenie systemu. 

Szkolenia spotkały się z dużym zainteresowaniem załogi, co związane jest z faktem, że 
poprzez instrukcje sterowania operacyjnego niemal wszyscy są zaangazowani w utrzymywanie 
sytemu. 

Kluczowym elementem funkcjonującego Systemu Zarządzania Środowiskowego, 
zapewniającym realizację Polityki Środowiskowej, przekładającym teorię na praktykę jest 
sterownie operacyjne. W ramach sterowania operacyjnego zostały określone cele i zadania oraz 
opracowano programy zmierzające do minimalizacji wpływu przedsiębiorstwa na środowisko. 
Zadania określone w programach zaplanowano na okres trzech lat, gdyz ze względów 
organizacyjnych i finansowych nie da się wszystkiego zrealizować w ciągu jednego roku. Juz 
w pierwszych tygodniach funkcjonowania sytemu udało nam się uregulować całą gospodarkę 
odpadową. Wprowadziliśmy we wszystkich OF segregację odpadów poprzemysłowych, w tym 
niebezpiecznych. Szczególny nacisk w systemie położony jest na postępowanie z odpadami 
ropopochodnymi, dlatego tez jako zadanie pierwszoplanowe uznaliśmy program dotyczący 
zapobiegania odciekom do gruntu ropopochodnych. Zakupiony został zbiornik na 
przepracowane oleje, który spełnia juz standardy unijne wybudowany został magazyn na 
opakowania po olejach i innych substancjach chemicznych. W tym to magazynie będzie 
również posadowiony wspomniany zbiornik. Poprzez zakup wanien odciekowych dla potrzeb 
kopalnianej stacji paliw została całkowicie zlikwidowana mozliwość wystąpienia odcieków do 
gruntu podczas tankowania pojazdów. Realizacja programów sterowania operacyjnego to 
również okazja do zwrócenia szczególnej uwagi na energo- i wodochłonność kopalni. 
Cyklicznie prowadzone są analizy tych parametrów. Szerokie spojrzenie na to zagadnienie 
zmusza nas do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody pitnej. Do 
głównych przedsięwzięć w ramach realizacji programu oszczędnego gospodarowania zasobami 
naturalnymi należy: 
l. Wykorzystanie odpadów pogórniczych do produkcji cegły klinkierowej. Ogranicza to zuży

cie zasobów naturalnych o ok. 25 tys. ton rocznie, które wykorzystywane byłyby do pro
dukcji tego typu elementów ceramicznych. Planuje się, że po modernizacji Zakładu Cera
miki Budowlanej wzrośnie produkcja a tym samym zużycie odpadów do ilości 35+40 tys. 
ton rocznie. Modernizacja suszarni w ZCB, to zmniejszenie uzysku do poziomu poniżej 5% 
cegły pozaklasowej przeznaczanej na produkcję kruszywa. W tym wypadku występuje 
zmniejszenie godzin pracy kruszarki, czyli zmniejszenie zapotrzebowania na energię elek
tryczną, zmniejszenie emisji hałasu i pylenia do środowiska . 

2. Remont kompleksu budynków bhp wraz z budynkiem cechowni - ocieplenie budynków, 
wymiana okien i drzwi znacznie wpłynął na oszczędności w zużyciu energii cieplej i elek
trycznej. Budynek został przystosowany do naszych warunków klimatycznych. Ograni
czono zużycie energii elektrycznej z I% (całości zużywanej przez zakład energii) do 0,7%. 

3. Budowa zbiornika wód dołowych- wykorzystanie ok. 300 tys. ton odpadów pogórniczych 
wbudowanych w skarpy zbiornika zamiast mas ziemnych. 
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4. W 2002 roku została zakupiona energooszczędna pompa, którą zamontowano w stacji 
głównej odwadniania kopalni. Ma to ograniczyć znacząco zużycie energii. Analiza zużycia 
energii jest prowadzona cyklicznie. 
Nad właściwym funkcjonowanie Systemu pieczę sprawują audytorzy wewnętrzni. Jest to 

grupa ośmiu osób niezwykle zaangażowanych, która prowadzi bieżące audyty, zgodnie z opra
cowanym harmonogramem. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w czasie audytów, często sami 
audytowani kierownicy OF wskazują metody rozwiązania niektórych problemów doskonaląc 
w ten sposób System. Takie świadome podejście kierownictwa jest niezwykle pomocne w bie
żącej pracy działów w przedsiębiorstwie oraz realizacji zadań wynikających ze sterowania 
operacyjnego. 

Wprowadzenie SZŚ oraz przeprowadzone szkolenia podniosły świadomość i kompetencję 
pracowników w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska i możliwości ograniczenia 
niekorzystnego wpływu naszej działalności na środowisko . Zdyscyplinowały ponadto załogę 
pod względem terminowości realizacji zadań systemowych oraz dbałości o wygląd estetyczny 
kopalni. Ponad 90 % szeregowych pracowników ze zrozumieniem przyjmuje nowe zadnia 
wynikające ze sterowania operacyjnego a nawet wskazuje sposoby zmniejszenia naszej 
uciążliwości względem środowiska. Jest to bardzo korzystne zjawisko, wynikające z faktu, że 
posiadamy stosunkowo młodą załogę, otwartą na wszelkie nowości. 

Otrzymany przez Spółkę Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA certyfikat ISO 14001 zobowią
zuje nas do takich zachowań. 

Utrzymywany SZŚ okazał się niezwykle pomocny w czasie przygotowania wniosku o uzy
skania pozwolenia zintegrowanego na emisję do środowiska z tzw. instalacji. Cała 
dokumentacja stanowi dokument referencyjny zaproponowanych we wniosku rozwiązań. 

Posiadanie certyfikatu zwiększyło nasz prestiż w lokalnym środowisku, spotkało się z uz
naniem środowisk ekologicznych oraz podniosło naszą pozycję w ogólnym rankingu firm 
w kraju. Jest to nasz krok milowy w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju przez 
Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA. 

Należy dodać, że uroczyste wręczenie certyfikatu Systemu Zarządzania Środowiskowego 
miało miejsce w dniu 31 lipca 2003 roku w Bogdance. Certyfikat obejmuje okres 3 lat. 

Schemat procedury opisującej System Zarządzania Środowiskowego oraz sformułowanie 
polityki środowiskowej Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. przedstawiono na załącznikach 
nr l i 2. 
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Załącznik nr l 

Procedury opisujące System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) 
w Lubelskim Węglu "Bogdanka" S.A. 

SPRAWDZANI~ 
l DZIAŁANIA KQRY(3UJĄCE 

P. 5.1. Monlloro1MH1kll fiOI!IIJtY 
P. 5.2. D%1ałanłll koryguJ!l<t łza~ 
P. 5.4. Audyt SZŚ 
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PLANOWANIE 

P. 3.1.1dentyfikllcjll zn11czących •spektów 
środowiska 

P. 3.2. Wymagania prawne i inne 

WDRAŻANIE l FUNKCJONOWANIE 

P. ć.2. Szkolenia, świadomość, kompetencja 
P. '4.3. KomunikoWilnie się 
P. 4.5. Nadzór nad dokumentacją systemową 
P. •U. Sterowanie oper11cyjne 
P. 4.7. Gotowość na wyp11dek awarii 

i reagoWIInie n11 awarie 
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Załącznik nr 2 

4\1?4 LUBELSKI WĘ:61EL •wr• "BOGDANKA" 
~~..- - SPÓUIA AKCYJNA -

POLITYKA ŚRODOWISKOWA 

Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. 

Firma Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. jest kopalnią węgla kamiennego, prowadzącą wy
dobycie w sąsiedztwie obszarów o wysokiej randze przyrodniczej . Kierownictwo Lubelskiego 
Węgla "Bogdanka" S.A. świadome tego faktu, zobowiązuje się do prowadzenia działalności 
produkcyjnej w sposób możliwie przyjazny otaczającemu środowisku, przy uwzględnieniu 
potrzeb społeczeństwa regionu i w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. 

Realizacja niniejszej polityki opiera się na koordynacji oraz nadzorze działalności przedsię
biorstwa poprzez wprowadzenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgod
nego z wymaganiami PN EN ISO 14001 oraz zgodności działań z wymaganiami prawnymi 
dot. ochrony środowiska. 

Systematycznie minimalizować będziemy wpływy kopalni na środowisko, w szczególności 
w zakresie: 

gospodarki odpadowej , 
zanieczyszczeń gleby i ziemi, 
zużycia zasobów naturalnych. 

W celu pełnej realizacji niniejszej polityki będziemy ciągle szkolić i motywować naszych 
pracowników, tak aby działania prośrodowiskowe prowadzone były w sposób świadomy i od
powiedzialny. 

Polityka środowiskowa jest rozpowszechniona wśród całej załogi i jest dostępna dla 
wszystkich zainteresowanych działalnością Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. 

Za realizację zawartych w niej zobowiązań przyjmuję odpowiedzialność w imieniu całej 
załogi. 

Bogdanka, lipiec 2002 
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IrenaPLUTA 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

Mat. Konf Szkoły Eksploatacji 
Podziemnej 2004, str. 687-699 

Problemy i uwarunkowania hydrogeochemiczne likwidacji kopalń 
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego 

Słowa kluczowe 

wody kopalniane- likwidacja kopalń- zanieczyszczenie- problemy hydrogeochemiczne 

Streszczenie 

Odprowadzanie wód ze zlikwidowanych kopalń zależne jest od warunków hydrogeologicz
nych, hydrogeochemicznych panujących w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW). Naj
właściwsze jest zatopienie kopalni lub odprowadzanie jej wód do sąsiedniej o największych 
zdolnościach pompowania. W przypadku odprowadzania zanieczyszczonych wód ze zlikwi
dowanych kopalń wód powierzchniowych muszą być spełnione wymogi określone dla ścieków 
odprowadzanych z zakładów górniczych. W kopalniach GZW powstają lokalnie lub w całych 
rejonach (poziomach) kwaśne wody kopalniane. Najbardziej intensywny proces utleniania 
minerałów siarczkowych żelaza (pirytu, markasytu) stwierdzono w kopalni "Marcel" na po
ziomie 200m. Woda o pH 3,1 zawierała 8,8 g/dm3 siarczanów i 2,2 g/dm3 żelaza (II, III). 

Procesy powstawania kwaśnych wód kopalnianych powinny być szczegółowo analizowane 
w pracach likwidacyjnych kopalń, podobnie jak wpływ składowanych w wyrobiskach górni
czych odpadów przemysłowych. 

l. Wprowadzenie 

Początki górnictwa w Górnośląskim Zagłębi Węglowym (GZW) sięgają połowy osiemna
stego wieku. Węgiel rozpoczęto wydobywać w 1740 roku w kopalni "Murcki". Od tego czasu 
do okresu największego rozwoju górnictwa w Polsce wybudowano sześćdziesiąt sześć kopalń 
(rys. 1.1). Praktyka wykazała, że nie tylko w najstarszych kopalniach, ale i w najmłodszych 
warunki geologiczno-złożowe nie gwarantują opłacalności wydobycia węgla. Spowodowało to 
konieczność stopniowego zaprzestania eksploatacji, a więc zamknięcia niektórych kopalń. Od 
ponad dziesięciu lat wydobycie węgla jest ograniczane; następuje likwidacja kopalń lub wyłą
czanie ich części. Do podstawowych zagadnień związanych z właściwym wykonywaniem prac 
zapobiegających skutkom likwidacji należy wybranie optymalnego sposobu zaprzestania, 
ograniczenia lub zmiany odwadniania. 
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CZECHY 

Objaśnienia 
(Comments) 

granica GZW (base ot USCB) 

granica obszarów górniczych (coal mine boundaries) 

granica państwa (boundary) 

granica wysiepawania utworów trzeciorzędu (extention ot 
the Tertiary deposits) 

Rys. 1.1. Obszary górnicze kopalń węgla kamiennego na tle Górnośląskiego Zagłębia Węglowego 
z wyróżnionymi subregionami hydrogeologicznymi (1, II) oraz schematem ochrony hydrotechnicznej 

Wisły i Odry (nazwy obowiązujące do 1986) 
Fig. l .l. Coal mine boundaries on the Upper Siłesian Coal Basi n with hydrogeological regions 

and scheme o f the hydrotechnical prevention Vistuła and Oder rivers 

Podstawowe prace dokumentacyjne obejmują szczegółowe kartografowanie hydrogeolo
giczne, sporządzenie bilansu wodnego, inwentaryzację kontaktów hydraulicznych z obszarami 
kopalń sąsiednich oraz pustek w górotworze, wykonanie pomiarów własności hydrogeologicz
nych, rozpoznanie natężenia wypływ, inwentaryzację i kontrolę infrastruktury systemów od
wadniania (Szczepański 1999). Rozważa się przede wszystkim minimalizację zagrożenia wod
nego w kopalniach sąsiednich, nadal czynnych (Rogoż, Posyłek 1997; Palarski 2000; Szcze
pański 2001). Wśród tych prac marginalną uwagę zwraca się na badania chemizmu wód. Naj
częściej dokonuje się jedynie oceny ilości i składu chemicznego wód biorąc pod uwagę 
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ochronę ilościową oraz jakościową zasobów wód podziemnych, które mogą być w obszarze 
kopalni wykorzystane do celów użytkowych. Brak szczegółowej analizy problemów hydroge
ochemicznych wynikających z dopływu do kopalń silnie zanieczyszczonych naturalnych wód 
kopalnianych a także zmian w wodach będących wynikiem działalności górniczej jest niezro
zumiałe, tym bardziej w kontekście znanych negatywnych doświadczeń po likwidacji kopalń 
rud żelaza w Częstochowskim Zagłębiu Rudonośnym (Razowska 2000) oraz kopalń węgla 
kamiennego w innych krajach świata (Banks i in. 1996; Paine 1987). 

Wody w obszarach górniczych kopalń GZW, także przeznaczonych do likwidacji, to nie 
tylko wody podziemne, które jako przypowierzchniowe, gruntowe lub głębsze tworzące poten
cjalnie, użytkowe poziomy wodonośne, ale również wody zanieczyszczone, niektóre silnie, 
które stanowią uciążliwe ścieki przemysłowe. Mając to na względzie w pracach likwidacyj
nych należy uwzględnić nie tylko ochronę jakościową wód poziomów użytkowych, ale także 
rozważyć wyeliminowanie lub ograniczenie problemów hydrogeochemicznych wynikających 
z występowania w zlikwidowanej kopalni wód zanieczyszczonych, będących ściekami, które 
odprowadzane są do wód powierzchniowych lub do sąsiedniej czynnej kopalni (Pluta 2000a, b; 
Pluta i in. 2002a, b; Pluta i in. 2003). 

Najpoważniejszym problemem, dotyczącym wód kopalń węgla kamiennego oraz rud me
tali: żelaza, cynku, ołowiu i cyny na świecie, jest powstawanie w ich wyrobiskach kwaśnych 
wód kopalnianych (nazwa angielska acid mine drainage (AMD)) (Berer 1982; Cairney, Frost 
1975; Geldenhuis, Bell 1998; Williams, Smiths 2000; Wood i in., 1999; Younger 1995). Ich 
źródłem jest rozpuszczanie produktów utleniania minerałów siarczkowych. Wynikiem prze
biegu tych procesów jest obniżenie odczynu wód (pH), wzrost zawartości siarczanów oraz 
metali, między innymi żelaza, manganu i glinu, a także innych określanych nazwą metali cięż
kich, czyli przede wszystkim: cynku, miedzi, kobaltu, niklu, chromu, kadmu, arsenu. W miej
scach powstawania kwaśnych wód kopalnianych często obserwuje się również podwyższenie 
temperatury. Jak wykazują doświadczenia w Polsce ich generowanie w zlikwidowanych ko
palniach rud żelaza w Częstochowskim Zagłębiu Rudonośnym doprowadziło do degradacji 
wód podziemnych, które mogły być wykorzystane do celów użytkowych oraz przeobrażeń na 
powierzchni (Razowska 2000). 

Pogorszenie jakości wód w zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego przez pojawie
nie się zagrożenia, wynikającego z rozpuszczenia siarczanów pochodzących z procesu utlenia
nia siarczków metali, prognozowali M. Rogoż (2000, 2001) oraz A. Szczepański (2001). Jed
nocześnie jednak A. Frolik (2002) obserwując ich przebieg w wodach zlikwidowanych kopalń: 
"Barbara-Chorzów" i "Siersza" doszedł do wniosku, że w kopalniach GZW zasadniczo nie 
występują kwaśne wody kopalniane. Wycieki kwaśnych wód występują lokalnie i nie mają 
istotnego wpływu na chemizm wód odprowadzanych na powierzchnię. Według tego Autora 
obecność kwaśnych wód w kopalniach GZW związana jest najczęściej z infiltracją wód z od
padów przemysłowych składowanych na powierzchni terenu lub w wyrobiskach górniczych. 
Mając na względzie te-rozbieżne poglądy w ramach niniejszej publikacji opisano procesy pow
stawania kwaśnych wód kopalnianych oraz aktualne ich występowanie w wybranych, czyn
nych kopalniach GZW. 

Publikacja niniejsza jest podsumowaniem rozpoznania problemów hydrogeochemicznych 
występujących w kopalniach GZW, które należy uwzględnić w pracach likwidacyjnych. 

Autorzy opisujący wpływ zlikwidowanych kopalń na jakość wód zwracają również uwagę 
na pojawienie się nowych problemów wynikających ze składowania w wyrobiskach górni
czych i pustkach poeksploatacyjnych odpadów przemysłowych, głównie energetycznych 
(Szczepański 200 I; Palarski 2002). Ocena wpływu tego zagrożenia jest obecnie szczegółowo 
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badana i analizowana stąd problemy hydrogeochemiczne związane z tym zagrożeniem zostaną 
opisane po ich zakończeniu. 

Problemy i uwarunkowania hydrogeochemiczne likwidacji kopalń analizowano w ramach 
sfinansowanego przez Komitet Badań Naukowych projektu 5Tl2A01622 pt.: Wpływ uloko
wanych odpadów przemysłowych w pustkach podziemnych kopalń południowo-zachodniej 
części GZW na środowisko hydrogeologiczne oraz zagrożenia naturalne i środowiskowe. 

2. Zarys budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych GZW 

Górnośląskie Zagłębie Węglowe obejmuje powierzchnię około 7250 km2
, z czego około 

5650 km2 znajduje się w granicach polskich, pozostała część w Czechach (rys. 1.1 ). Jest to 
regionalna jednostka geologiczna. GZW, którą budują utwory karbonu węglonośnego (pro
duktywnego). W północnej i wschodniej części GZW, czyli w obszarze północno-wschodniego 
(l) subregionu hydrogeologicznego, który uznaje się za regionalną strefę zasilania utworów 
karbonu, w nadkładzie karbonu występują utwory triasu, lokalnie jury i permu. Na południu 
i zachodzie natomiast są one pokryte utworami należącymi do trzeciorzędu zachodniej części 
zapadliska przedkarpackiego o miąższości wzrastającej od około 150 do 200 m na w rejonie 
wyniesienia utworów karbonu zwanych kulminacją Rybnik-Żory-Brzeszcze (przebiegającą 
wzdłuż strefy uskokowej Żory-Brzeszcze-Jawiszowice) do około 1100 m na południu. Najbar
dziej wysunięte na południe są nasunięte na trzeciorzęd (lokalnie również na utwory węglono
śne karbonu) utwory fliszu karpackiego. W obszarze tym wyróżnionym jako południowo-za
chodni (II) subregion hydrogeologiczny, utwory trzeciorzędu w większości izolują karbon od 
wód współczesnych i innych powstałych po transgresjach morskich w trzeciorzędzie (mioce
nie) . Generalnie w GZW występują dwa subregiony hydrogeologiczne (I, II) różniące się bu
dową geologiczną i warunkami hydrogeologicznymi (rys. 1.1). 

3. Problemy hydrogeochemiczne w kopalniach GZW 

Problemy hydrogeochemiczne w kopalniach GZW związane są przede wszystkim z zagro
żeniami wynikającymi z jakości wód dopływających do kopalń oraz zmian w nich przebiegają
cych w wyrobiskach górniczych. Wśród zagrożeń wyróżnia się geogeniczne wynikające z ist
nienia w utworach bloku górnośląskiego naturalnych "ognisk zanieczyszczeń" oraz antropo
geniczne będące efektem prowadzonej pod ziemią działalności górniczej . W wyrobiskach naj
częściej spotyka się wzajemne ich oddziaływanie. Skutkiem jest powstanie nowego, złożonego 
zagrożenia, charakterystycznego dla danego środowiska hydrogeochemicznego, które nazwano 
zagrożeniem hydrogeochemicznym. 

Najbardziej znaczącym zagrożeniem hydrogeochemicznym jest zagrożenie zmian jakości 
naturalnych wód dopływających do kopalń wskutek przebiegu procesów utleniania minerałów 
siarczkowych. Pierwsze informacje o ich występowaniu w GZW pochodzą z połowy dziewięt
nastego wieku. W obszarze górniczym kopalni "Leon" w Rydułtowach (obecnie kopalni "Ry
dułtowy") wody odprowadzane w latach 1859-1860 z szybu, z poziomu 85 m, miały odczyn 
słabo kwaśny (Kossuth 1965). Tę "nieznacznie kwaśną", jak to wówczas oceniano, wodę ko
palnianą wykorzystano jako wodę kotłową. Zabezpieczała ona urządzenia przed powstawa
niem osadów kamienia kotłowego. Wykorzystanie kwaśnych wód kopalnianych było cieka-
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wym rozwiązaniem praktycznym. Od tego czasu minęło wiele zanim stwierdzono, że powo
dem powstawania takich wód jest reakcja utlenienia minerałów siarczkowych zawartych w ut
worach węglonośnych karbonu (Barnes, Clark 1964). J. Pałys (1966) zauważył, że proces ten 
w wodach północnej części GZW jest źródłem siarczanów. Po raz pierwszy został on szcze
gółowo opisany i rozpoznany przez I. Plutę i innych (1994) w kopalni "Silesia". Później uka
zały się następne publikacje wskazujące, że utlenianie minerałów siarczkowych (pirytu, marka
sytu) przebiega także w innych kopalniach GZW (Piuta, Waleczek 1996; Posyłek 1998; Pluta 
1999, 2000c; Pluta i in. 2002; Pluta, Jackiewicz-Korczyński 2003). 

3.1. Zanieczyszczenie wód dopływających do kopalń 

Do kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego dopływają wody o różnej genezie cha
rakteryzujące się odmiennych składem chemicznym (od wód słodkich po silne solanki), a także 
występującymi w nich zanieczyszczeniami. Spośród trzydziestu dwóch wskaźników zanie
czyszczeń określonych w celu oceny zanieczyszczenia wód kopalnianych odprowadzanych 
z zakładów górniczych, w wodach dopływających do kopalń GZW występuje jedenaście istot
nych których zawartości należy ograniczyć przed ich wprowadzeniem do wód powierzchnio
wych i do ziemi (Piuta 2004). Wody kopalniane zanieczyszczone są: sodem (Na), potasem (K), 
azotem amonowym (N-NH.t) (jonem amonowym- NH./), żelazem (Fe), chlorkami (CI), siar
czanami (S04), a także szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego barem (Ba), borem 
(B) oraz izotopami radu (226Ra, 228Ra), mogą mieć również obniżone pH. Niektóre wody do
pływające do kopalń zawierają wszystkie te zanieczyszczenia w ilościach znaczących, inne 
tylko pewną ich ilość, a jeszcze inne praktycznie są ich pozbawione. Najbardziej zanieczysz
czone wody wzbogacone w: sód (Na), potas (K), azot amonowy (N-NH4), żelazo (Fe), chlorki 
(Cl), bar (Ba), (Ra), o obniżonym pH, występują na głębszych poziomach praktycznie we 
wszystkich kopalniach. Znajdują się one również powszechnie na południe od kulminacji Ryb
nik-Żory-Brzeszcze (strefy uskokowej Żory-Brzeszcze-Jawiszowice) i na wschód od strefy 
nasunięcia michałkowicko-rybnickiego, a więc w kopalniach: "Borynia", "Brzeszcze", "Jan
kowice", "Jastrzębie", "Krupiński", "1 Maja", "Marcel" (część wschodnia Marklowice), "Mar
cinek", "Moszczenica", "Pniówek", "Silesia", "Zofiówka", "Żory". Stąd problemy hydrogeo
chemiczne w tych kopalniach, w środowisku kopalnianym jak i na powierzchni, w osadnikach, 
w ciekach, potokach, strumieniach i rzekach, są największe. Poza obszarem południowym 
najbardziej zanieczyszczone są wody dopływają do kopalń zachodniej i centralnej części 
GZW. W tym obszarze dominującymi zanieczyszczeniami w wodach są: sód (Na), potas (K), 
azot amonowy (N-NH4), chlorki (CI), siarczany (S04), a także szkodliwy bor (B) oraz lokalnie 
rad (głównie jego izotop 228Ra). Generalnie w południowo-zachodnim (II) subregionie hydro
geologicznym występują wody kopalniane znacznie zanieczyszczone geogenicznie. Znacząco 
mniejszą zawartością zanieczyszczeń charakteryzują się natomiast wody dopływające do ko
palń północnej i wschodniej części GZW, czyli wody występujące w północno-wschodnim (l) 
subregionie hydrogeologicznym. Niektóre z nich praktycznie są ich pozbawione. 

3.2. Kwaśna woda w kopalni "Marcel" 

Kopalnia "Marcel" zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części GZW (rys. 1.1). 
W jej obszarze górniczym występują utwory czwartorzędu, trzeciorzędu i węglonośnego 
karbonu począwszy od warstw rudzkich do gruszowskich. Utwory czwartorzędu obejmują 
swym zasięgiem cały obszar kopalni. Miąższość utworów trzeciorzędu jest zmienna 
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uzależniona od morfologii stropu karbonu. Najmniej sza, osiągająca jedynie kilku metrów, jest 
charakterystyczna dla północnej części obszaru górniczego kopalni . Natomiast w części 
zachodniej miąższość utworów trzeciorzędu sięga do około 240 m. W związku z odmienną 
budową geologiczną zróżnicowane są warunki hydrogeologiczne. Wypływ kwaśnej wody 
stwierdzono w północnym obszarze kopalni, gdzie w utworach pokrywowych karbonu 
występuje jedynie kilkanaście metrów utworów czwartorzędu i trzeciorzędu. W pochylni 
pokładu 4 l 7 na najpłytszym poziomie 200 m stwierdzono wodę o odczynie (p H) w zakresie od 
3,0 do 3,2. W wodzie występowały siarczany w ilości od 871 O do 881 O mg/dm3 oraz żelazo od 
2120 do 2230 mg/dm3

, a także miedź w ilości kiłkanaście mg/dm3
. 

W stropowych utworach karbonu kopalni "Marcel" osłonięte zostały skały karbońskie 
z minerałami, wśród których istotne znaczenie mają minerały siarczkowe. Wentylacja kopalni 
spowodowała, że do rozluźnionych skał karbonu, pustek podziemnych dopływało powietrze, 
a w nim tlen. W wyniku procesów wietrzenia fizycznego i chemicznego zaszły zmiany, które 
spowodowały przebieg procesów ich utleniania i hydrolizy, a następnie po ich wypełnieniu 
wodą nastąpiło rozpuszczanie oraz ługowanie produktów. W efekcie do wód uwolniły się jony 
wodorowe, powodujące zakwaszenie wód, a także siarczany oraz różne metale, głównie że
lazo. W wodzie kopalni "Marcel" zawartość żelaza i siarczanów praktycznie wynika ze ste
chiometrycznej ich ilości, zgodnie z reakcją: 

(3.1) 

3.3. Utlenianie minerałów siarczkowych w kopalni "Silesia" 

Kopalnia "Silesia" eksploatująca węgiel od 1906 roku położona jest w centralnym rejonie 
południowej części GZW (rys. 1.1 ). W jej obszarze górniczym występują oprócz węglonoś
nego karbonu warstw łaziskich i orzeskich, utwory trzeciorzędu i czwartorzędu. Pokrywają one 
cały obszar kopalni. Utwory trzeciorzędu wypełniają deniwelacje powierzchni karbonu, stąd 
ich miąższość jest zmienna od około 100 do 430 m. Analiza wód dopływających do kopalni 
wykazała, że w utworach karbonu występują głównie naturalne wody kopalniane, zanieczysz
czone szczególnie szkodliwym barem i izotopami radu. Zawartość baru sięga w nich do 21 O 
mg/dm3

, a stężenie promieniotwórcze izotopu 22~a do 45 Bq/dm3
. Większość wód odprowa

dzanych z kopalni przepływa przez zroby, stare wyrobiska poeksploatacyjne. Stwierdzono, że 
w czasie ich infiltracji przez te miejsca zostają usunięte bar i izotopy radu, a do wód uwalniają 
się siarczany w ilości do 270 mg/dm3

. Odczyn ulega nieco obniżeniu, a jednocześnie następuje 
wzrost zawartości żelaza (II, III) z 24 do 48 mg/dm3

. Analiza biochemiczna wykazała, że 
w procesie utleniania minerałów siarczkowych żelaza (pirytu, markasytu) biorą udział bakterie 
typu Thiobaciłłus (thiooxidans, ferrooxidans) (Pluta i in., 1994). Tak więc w pustkach pod
ziemnych pozostałych po eksploatacji węgła przebiegają procesy rozpuszczania i ługowania 
produktów utleniania pirytu (markasytu). W efekcie wszystkie wody dopływające do kopalni 
"Silesia" zostają oczyszczone ze szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zanie
czyszczeń: baru i izotopów radu. 

3.4. Kwaśne wody w kopalni "Niwka-Modrzejów" 

Jedną ze starszych kopalń GZW jest kopalnia "Niwka-Modrzejów". Powstała ona w 1810 
roku. W budowie geologicznej kopalni występują, oprócz osadów czwartorzędu, utwory kar-
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bonu warstw od łaziskich po siodłowe. W takich warunkach geologicznych do wyrobisk górni
czych infiltrują wody z powierzchni, często poprzez pustki podziemne pozostałe po eksploata
cji węgla, które w większości pozostawiono bez wypełnienia (podsadzenia). Generalnie są to 
rozluźnione skały karbońskie, w których odsłonięte zostały zawarte w nich minerały, między 
innymi siarczkowe, takie jak: piryt, markasyt. 

W kopalni "Niwka-Modrzejów" obecność kwaśnych wód kopalnianych jest zarejestrowana 
od czasu wprowadzenia, monitoringu składu chemicznego wód kopalnianych, po drugiej woj
nie światowej. Analiza chemizmu wód najpłytszego poziomu wydobywczego 130 m (od po
wierzchni terenu) wskazała na znaczne ich zakwaszenie i zanieczyszczenie (Pluta i in. 2002b). 
Są to wody silnie kwaśne o pH od 2,5 do 3,4, zawierające do 4438 mg/dm3 siarczanów oraz do 
1350 mg/dm3 żelaza. Jednocześnie ich temperatura sięga około 20°C, podczas gdy w innym 
rejonie, na tej samej głębokości temperatura wód wynosi około 10-l2°C. W niektórych z nich 
stężenia żelaza i siarczanów wynikają ze stechiometrycznej ich ilości zgodnie z reakcją (3.1), 
w innych zawartość żelaza jest zmniejszona wskutek jego częściowego wytrącenia w postaci 
wodorotlenków lub uwodnionych tlenków zgodnie z reakcją: 

FeS2 + 15/402 + 7/2H20 => Fe(OH)3 + 2SO/ + 4H+ (3.2) 

Proces utleniania minerałów siarczkowych w kopalni "Niwka-Modrzejów" związany jest 
ze strefą aeracji wytworzoną w stropowych utworach karbonu (płytka eksploatacja). Dotyczy 
on wód pochodzących z infiltracji przez warstwy dolnorudzkie, a następnie przez zroby poeks
ploatacyjne warstw siodłowych (podszybie szybu Rudolf). Znaczącym miejscem przebiegu 
utleniania minerałów siarczkowych są pustki podziemne pozostałe po eksploatacji węgla 
w pokładzie 510. 

4. Odprowadzanie wód kopalnianych do wód powierzchniowych 

Z uwagi na niekorzystny wpływ wód kopalnianych GZW na środowisko wodne na po
wierzchni podjęto wiele prac w celu ograniczenia ich odprowadzania do wód powierzchnio
wych. Polegały one na zastosowaniu różnych metod geologicznych i górniczych, a na powierz
chni metod hydrogeologicznych, metody utylizacyjnej (odsalanie) i hydrotechnicznej umożli
wiającej rozcieńczanie zanieczyszczeń wód do wartości uważanych za nieszkodliwe, z wyko
rzystaniem zbiorników retencyjno-dozujących, z których wody kopalniane wprowadzane są do 
rzek w sposób kontrolowany. Wykorzystanie tych metod skutkuje odprowadzaniem wód ko
palnianych do wód powierzchniowych z uwzględnieniem ochrony jakościowej cieków, poto
ków, rzek Górnego Śląska. Dotyczy to przede wszystkim głównych rzek Polski: Wisły i Odry, 
gdyż kopalnie GZW położone są w początkowym ich biegu. Ochronę jakości wód Wisły, me
todą hydrotechniczną, zastosowano w kopalniach: "Silesia", "Brzeszcze" i "Janina". Natomiast 
w celu ochrony Odry, wody z kopalń południowo-zachodniej części GZW są odprowadzane 
wspólnie rurociągiem nazwanym kolektorem "Olza" (rys. 1.1) (Pluta 1999). Pozostałe kopalnie 
GZW odprowadzają wody kopalniane do cieków, potoków, strumieni i rzek Górnego Śląska, 
między innymi: Brynicy, Kłodnicy, Przemszy. 
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5. Hydrogeologiczne uwarunkowania likwidacji kopalń 

Pierwszym, najprostszym a jednocześnie naturalnym sposobem likwidacji kopalni jest za
przestanie jej odwadniania i dopuszczenie do całkowitego zatopienia naturalnymi wodami 
podziemnymi dopływającymi z utworów karbonu. Taki sposób jest możliwy, gdy kopalnia nie 
jest połączona z innymi, a jednocześnie warunki hydrogeologiczne powstałe po jej zatopieniu 
nie spowodują zmiany jakości wód podziemnych tworzących w obszarze kopalni użytkowe 
poziomy wodonośne . 

Drugim sposobem, stosowanym w przypadku niemożności zaprzestania odwadniania ko
palni, jest "przeniesienie" odprowadzania wody z kopalni zamkniętej do sąsiedniej o najwięk
szych zdolnościach pompowania, zgodnie z naturalnym kierunkiem przepływu wód. Prawi
dłowa jego realizacja wymaga niedopuszczenia do zaistnienia do zagrożenia wodnego w czyn
nych, sąsiednich kopalniach. 

Trzecim sposobem zamknięcia kopalni jest częściowe jej zatopienie, a następnie odwadnia
nie poprzez pompowanie. W takim przypadku optymalnym rozwiązaniem jest wytypowanie 
jednego szybu kopalnianego, odpowiednia jego adaptacja oraz zainstalowanie pompy głębino
wej przy wyeliminowaniu możliwości zaistnienia zagrożenia wodnego kopalń sąsiednich. 

Wody kopalniane wprowadza się wówczas bezpośrednio do wód powierzchniowych. 

6. Hydrogeochemiczne uwarunkowania likwidacji kopalń 

Problemy hydrogeochemiczne nie występują, gdy kopałnie są likwidowane poprzez zaprze
stanie ich odwadniania i zatopienie. Są one natomiast istotne w przypadkach odprowadzania 
wód ze zlikwidowanych kopalni do kopalń sąsiednich lub do wód powierzchniowych. 

6.1. Hydrogeochemiczne uwarunkowania odprowadzania wód kopalni zamkniętej do kopalni 
sąsiedniej 

Najwłaściwszym sposobem odwadniania kopalni zamkniętej połączonej z innymi czynny
mi jest, jak już opisano, "przeniesienie" odprowadzania jej wód do sąsiedniej o największych 
zdolnościach pompowania, zgodnie z naturalnym ich przepływem. W takim przypadku istnieje 
konieczność określenia zagrożenia hydrogeochemicznego wynikającego z istnienia geogenicz
nych i antropogenicznych zanieczyszczeń w środowisku hydrogeochemicznym zlikwidowanej 
kopalni. Warunkiem prawidłowego odwadniania zamkniętej kopalni jest aby wody z niej wy
pływające nie zmieniły jakości wód kopalni sąsiedniej oraz aby nie zanieczyściły jej wyrobisk 
górniczych. Wody z kopalni zlikwidowanej powinny więc dopływać w określonych miejscach 
(otworami lub poprzez przekopy łączące) z wyeliminowaniem niekontrolowanej infiltracji 
poprzez utwory karbonu. 

W wodach kopalń południowej części GZW leżących na południe od kulminacji Rybnik
Żory-Brzeszcze (strefy uskokowej Żory-Brzeszcze-Jawiszowice) i na wschód od strefy nasu
nięcia michałkowicko-rybnickiego, muszą zostać ograniczone szczególnie szkodliwe zanie
czyszczenia: bar i izotopy radu. Substancje te bowiem są nie tylko źródłem zmian jakości wód, 
ale także powodują znaczne problemy techniczne. W czasie przepływu zanieczyszczonych 
wód w wyrobiskach górniczych wytrącają się z nich osady, które powodują "zarastanie" sys-
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ternów przesyłowych wód; chodników wodnych, pomp, zwłaszcza ich wirników, rur, a także 
rurociągów. 

6.2. Hydrogeochemiczne uwarunkowania odprowadzania wód kopalni zamkniętej do wód 
powierzchniowych poprzez pompowanie 

W przypadku odwadniania zlikwidowanej kopalni poprzez pompowanie z szybu, wody od
prowadzane są na powierzchnię. Wśród nich mogą być wody kopalniane, które odpowiadają 
wymaganiom wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stąd mogą być stosowane do picia 
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19listopada 2002 r., Dz. U. 2002 nr 203, poz, 1718) 
lub służyć do produkcji naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód 
stołowych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r., Dz. U. 2002 nr 
202, poz. 1728). Inne, spełniające wymogi wód przemysłowych, mogą być zastosowane 
w różnych technologiach. Pozostałe wody odprowadzane z kopalń to ścieki. Dla zanie
czyszczeń w nich występujących określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 
listopada 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 212, poz. 1799) maksymalne dopuszczalne wartości. Zgodnie 
z nimi w wodach kopalnianych odprowadzanych z zakładów górniczych stężenie sodu nie 
powinno przekraczać 800 mg/dm3

, potasu 80 mg/dm3
, chlorków 1000 mg/dm3

, siarczanów 500 
mg/dm3

, azotu amonowego 10 mg/dm3
, żelaza 10 mg/dm3

, a szczególnie szkodliwych: baru 2 
mg/dm3

, boru l mg/dm3 oraz izotopu 22~a 0,7 Bq/dm3 i 228Ra 0,9 Bq/dm3 (według interpretacji 
Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie), natomiast odczyn nie 
powinien być mniejszy od 6. W wodach nie spełniających tych wymagań dopuszczalne 
wartości wskaźników zanieczyszczeń mogą być przekroczone, ale nie więcej niż l 00 lub 50%. 

7. Podsumowanie 

Odwadnianie zlikwidowanych kopalń w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym związane jest 
z uwarunkowaniami hydrogeologicznymi oraz hydrogeochemicznymi, charakterystycznymi 
dla tego regionu. Zróżnicowane warunki hydrogeologiczne powodują, że możliwe są trzy spo
soby likwidacji kopalń: 
- zaprzestanie jej odwadniania, 

odprowadzenie wody do kopalni sąsiedniej o największych zdolnościach pompowania, 
zgodnie z naturalnym kierunkiem przepływu wód, 

- odpompowanie wody do wód powierzchniowych (lub do ziemi). 
Najprostszym sposobem zamknięcia kopalni jest jej zatopienie. Jeśli taka likwidacja ko

palni jest możliwa, to jest ona bardzo korzystna, gdyż eliminuje wpływ wód kopalnianych na 
wody powierzchniowe. Najwłaściwszym sposobem odwadniania połączonych kopalń jest 
"przeniesienie" wód z kopalni zlikwidowanej do sąsiedniej o największych zdolnościach pom
powania, zgodnie z naturalnym kierunkiem ich przepływu. W takim przypadku najlepiej od
prowadzać wody w określonych miejscach (otworami lub przekopami łączącymi), unikając 
możliwości ich niekontrolowanej infiltracji. W przypadku likwidacji kopalni poprzez częś
ciowe jej zatopienie, a następnie odwadnianie, wody kopalniane są pompowane na powierz
chnię. Ich wykorzystanie lub odprowadzanie do wód powierzchniowych (lub do ziemi) uzależ
nione jest od jakości. 

W kopalniach GZW występują zróżnicowane warunki hydrogeochemiczne. Skutkują one 
odmienną jakością wód kopalnianych, będącą efektem naturalnych "ognisk zanieczyszczeń" 
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(zanieczyszczeń geogenicznych) oraz zanieczyszczeń antropogenicznych związanych z dzia
łalnością górniczą. Wody o odmiennym zanieczyszczeniu geogenicznym występują generalnie 
w dwóch subregionach hydrogeologicznych. Do kopalń południowo-zachodniego (II) subre
gionu hydrogeologicznego, głównie południowej jego części, na południe od wyniesienia 
utworów karbonu nazywanego kulminacją Rybnik-Żory-Brzeszcze (strefy uskokowej Żory
Brzeszcze-Jawiszowice) oraz na wschód od strefy nasunięcia michałkowicko-rybnickiego, 

dopływają wody zanieczyszczone, czasami silnie: sodem (Na), potasem (K), azotem amono
wym (N-NH4) (jonem amonowym- NH/), żelazem (Fe), chlorkami (CI), a także szczególnie 
szkodliwymi dla środowiska wodnego barem (Ba) oraz izotopami radu e26Ra, 228Ra). Wpro
wadzanie takich wód do wód powierzchniowych wymaga ograniczenia zawartości tych zanie
czyszczeń do wartości określonych za dopuszczalne dla ścieków odprowadzanych z zakładów 
górniczych, a odprowadzanie do kopalni sąsiedniej usunięcia zanieczyszczeń szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (baru, izotopów radu). W wodach odprowadzanych ze 
zlikwidowanych kopalń stężenie sodu nie powinno przekraczać 800 mg/dm3

, potasu 80 
mg/dm3

, chlorków 1000 mgldm3
, siarczanów 500 mgldm3

, azotu amonowego 10 mg/dm3
, 

żelaza l O mgldm3
, a szczególnie szkodliwych: baru 2 mg/dm3

, boru l mg/dm3 oraz izotopu 
226Ra 0,7 Bq/dm3 i 228Ra 0,9 Bq/dm3

, natomiast odczyn nie powinien być mniejszy od 6. 
W wodach nie spełniających tych wymagań dopuszczalne wartości tych zanieczyszczeń mogą 
być przekroczone, ale nie więcej niż I 00 lub 50% (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
29 listopada 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 212, poz. 1799). 

Odwadnianie likwidowanych kopalń w południowo-zachodnim (II) subregionie hydrogeo
logicznym jest najwłaściwsze poprzez metodę hydrotechniczną, zrealizowaną już w kopal
niach: "Brzeszcze", "Janina", "Silesia", a także wspólnie dla kopalń: "Borynia", "Chwałowi
ce", "Jankowice", "Jastrzębie", "Krupiński", "1 Maja", "Marcel", "Marcinek", "Moszczenica", 
"Pniówek", "Rydułtowy" (w realizacji), "Zofiówka", "Żory", z wykorzystaniem rurociągu 
kolektora "Olza". 

Wody odprowadzane ze zlikwidowanych kopalń północno-wschodniego (I) subregionu hy
drogeologicznego, jeśli spełniają wymagania, mogą być wykorzystane do spożycia przez ludzi 
lub też jako wody przemysłowe w różnych technologiach. Pozostałe wody kopalniane nie 
spełniające tych kryteriów wprowadzane mogą być do cieków, potoków, strumieni i rzek, przy 
uwzględnieniu warunków określonych dla ścieków przemysłowych odprowadzanych z zakła
dów górniczych. 

W kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego przebiegają procesy utleniania mine
rałów siarczkowych (pirytu, markasytu) powodujące powstawanie kwaśnych wód. Kwaśne 
wody kopalniane powstają lokalnie (miejscowo), ale także w całych rejonach (poziomach) 
kopalń, w różnych warstwach litostratygraficznych utworów karbonu od orzeskich do siodło
wych, na zróżnicowanych głębokościach od powierzchni terenu, ale w określonych warunkach 
hydrogeologicznych i górniczych, a także biochemicznych (obecność baterii). Ich powstanie 
uzależnione jest od składu mineralogicznego skał utworów karbonu (zawartości pirytu, marka
sytu) wytworzenia strefy aeracji (dostępu tlenu) w wyniku bezpośredniego oddziaływania na 
powierzchnię, głównie płytkiej eksploatacji węgla lub też wskutek wentylacji kopalń. Najbar
dziej intensywny proces utleniania minerałów siarczkowych stwierdzono na poziomie 200 m 
w kopalni "Marcel". Kwaśna woda o pH 3,0-3,2 zawierała około 8,8 gldm3 siarczanów i 2,2 
g/dm żelaza (II, III). 

Kwaśne wody kopalniane nie stanowią istotnego problemu w kopalniach czynnych, w któ
rych je zaobserwowano, gdyż rozpoznanie pozwoliło na ich wykorzystanie do usuwania szko-
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dliwych zanieczyszczeń: baru i izotopów radu, z naturalnych wód dopływających do wyrobisk. 
Procesy utleniania minerałów siarczkowych stanowią jednak potencjalne źródło zagrożenia 
hydrogeochemicznego dla jakości wód odprowadzanych ze zlikwidowanych kopalń. Procesy 
powstawania kwaśnych wód kopalnianych wymagają szczegółowej analizy w pracach likwida
cyjnych zakładów górniczych. Ich prawidłowe rozpoznanie umożliwia bowiem prognozowanie 
skutków i opracowanie sposobów ich neutralizacji. Jednocześnie w pracach likwidacyjnych 
kopalń powinien być określony, obecnie badany, wpływ składowanych w wyrobiskach górni
czych i pustkach poeksploatacyjnych odpadów przemysłowych. 
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Hydrogeochemical problems and conditions abandoned coal mines in the 
Upper Silesian Coal Basiu 

Abstract 

Waters from Carboniferous formation diversion from abandoned coal mines depends on the 
hydrogeological and hydrogeochemical conditions in the Upper Silesian Coal Basin (USCB) . 
In this case the best treatment to flood coal mine or discharge mine waters into neighbouring 
coal mine. Acid mine drainage is one of the most significant environmental challenges. Diag
nosis of the hydrogeochemicał problem in polish coal mines is presented. The most of inten
sive process in the Marcel Coal Mine of the Upper Silesian Coal Basin (Poland) has been 
found. One of the water from the 200m level has pH 3,1. Concentration of sulphates is about 
8800 mg/dm3 and of iron (II, III) 2225 mg/dm3

. Acid mine drainage and influence wastes from 
energy plants which stored in mine workings places must be defined in the works about aban
doned coal mines. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz 
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Proces osiadania w czasie w świetle wyników obserwacji ciągłych 
i quasi-ciągłych 

Słowa kluczowe 

osiadanie -pomiary ciągłe -funkcja czasu 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono propozycję dWllparametroweJ fitnkcJi CZ/JSU umożń"wiaJącej 
poprawny opis zarówno krótkotrwałych zmian w obserwowanym procesie osiadania spowo
dowanych w głównej mierze przerwami w prowadzonej eksploatacji górniczej jak i długo
trwałego oddziaływania po zakończeniu eksploatacji górniczej. 

l. Wstęp 

Prowadzone przez Deutsche Steinkohle AG (DSK AG - Niemiecki Węgiel Kamienny 
S.A) od roku 1990 ciągłe pomiary elementów przestrzennego tensora odkształcenia, elemen
tów wektora nachylenia oraz quasi-ciągłe pomiary osiadania i od roku 1995 online-pomiary 
elementów przestrzennego wektora przemieszczenia za pomocą techniki satelitamej GPS 
wskazująjednoznacznie na "nieciągły" charakter ich procesu ujawniania się w czasie. Związek 
pomiędzy prowadzoną eksploatacją a obserwowanym osiadaniem ma charakter przyczynowo
skutkowy. Pytanie czy nagła i skokowa zmiana w kształtowaniu przyczyny tj. w prowadzeniu 
eksploatacji górniczej prowadzi do nagłej i skokowej zmiany w przebiegu obserwowanego 
skutku tj. w przebiegu osiadania punktu powierzchniowego w czasie, nawet w przypadku eks
ploatacji głębokich, które zostało autorowi po raz pierwszy postawione w roku 1990 pozostało 
do dzisiaj z punktu widzenia mechaniki górotworu bardzo aktualne i naukowo frapujące. 

2. Przedstawienie problemu 

Analizowany problem zostanie przedstawiony skrótowo na przykładzie pomiarowo zarejestrowa
nych przebiegów osiadania w czasie dwóch punktów leżących na powierzchni pod wpływem eksploatacji 
górniczej. 
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Rys. 2. l. Wpływ przerw w prowadzeniu eksploatacji górniczej na przebieg osiadania punktu w czasie 
Fig. 2.1. Influence of breaks in conducting mini n g operations on subsidence of a measuring station in 

time 

Na rys. 2.1. przedstawiony jest przebieg osiadania jednego z punktów pomiarowych wy
wołanego eksploatacją ściany 206 w pokładzie Mathilde obecnej kopalni West położonej w re
jonie Renu. W przebiegu tym widoczne są deficyty osiadania, (lub zaburzenia osiadania), spo
wodowane przerwami sobotnio-niedzielnymi 30.11/01.12 (przerwa dwudniowa) oraz 07.12-
08.12 (przerwa trzydniowa). Hipotetyczny, niezakłócony przebieg osiadania w przypadku eks
ploatacji ciągłej, tzn. bez przerw, zaznaczono schematycznie za pomocą strzałek. W tygodniu 
poprzedzającym pierwszą przerwę (30.11/0 1.12) średnia prędkość eksploatacji wynosiła 23,0 
rnldobę zaś maksym\}lna dzienna 30 rn!dobę, a w tygodniu następnym 14,2 m/dobę. Za
uważmy, że na skutek pierwszego postoju ścianowego prędkość osiadania spadła z 17,5 
mrn!dobę do 4,0 mm/dobę, zaś na skutek drugiego z 14,0 mm/dobę do 3,0 mrnldobę . Wzno
wienie eksploatacji na początku tygodnia prowadzi do prawie natychmiastowej reakcji nadle
głego górotworu i prędkość osiadania osiąga przy podobnych prędkościach eksploatacji po
ziom z poprzedniego tygodnia. 

Drugi przykład dotyczy eksploatacji ściany podwójnej 8.5 - Ost i 8.6 - Ost w pokładzie 
Schwałbach kopalni Ensdorf w Zagłębiu Saary. Na rys . 2 przedstawiono przebieg prędkości 
osiadania jednego z obserwowanych punktów w czasie oraz prędkości ścian 8.5 i 8.6 tworzą
cych ścianę podwójną o łącznej długości frontu 625 m. Średnia głębokość eksploatacji wynosi 
ok. 1000 m, a grubość wybieranego pokładu Schwałbach ok. 3,1 m. 

W przypadku analizowanego punktu obserwacje osiadania rozpoczęto tuż przed przejściem 
frontu wybierania pod tym punktem. Przedstawienie problemu ograniczy się tylko do przed
stawienia wpływu pierwszego postoju sobotnio-niedzielnego (dni 4 i 5 na osi dni) na przebieg 
prędkości osiadania punktu w czasie. Postój ten powoduje zmniejszenie się maksymalnej pręd
kości osiadania punktu z 17 mm/dzień do 3 mm/dzień, przy czym minimalna wartość 3 
mm/dzień wystąpiła we wtorek, czyli w dzień po podjęciu eksploatacji na początku tygodnia. 

702 



School ofUnderground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziernnej 2004 

Zauważmy, że już w środę prędkość osiadania osiąga wartość z końca poprzedniego tygodnia. 
Widoczna na rysunku 2.2 cykliczność w przebiegu prędkości osiadania bardzo dobrze koreluje 
z charakterystyką prędkości prowadzonej eksploatacji górniczej w czasie, w tym specjalnie 
z przerwami sobotnio-niedzielnymi. 
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Rys. 2.2. Wpływ czasowej charakterystyki prowadzenia eksploatacji na przebieg prędkości osiadania 
punktu w czasie 

Fig. 2.2. Influence o f cyclicality of mining on rate of subsidence of a measuring station in time 

Zauważmy także, że w miarę oddalania się frontu eksploatacji od rozpatrywanego punktu 
rejestrowane w ciągu tygodnia, przy porównywalnych prędkościach eksploatacji, maksymalne 
prędkości sukcesywnie maleją. 

Reasumując należy stwierdzić, że stosowane w odniesieniu do eksploatacji ścianowej po
kładów węgla funkcje czasu do opisu czasoprzestrzennych rozkładów wskaźników deformacji 
górotworu powinny umożliwiać poprawny opis co najmniej dwóch obserwowanych fenome

. nów, a mianowicie: 
l. opis krótkotrwałych zmian w procesie osiadania, tzn. co najmniej rzędu wielkości 

oczekiwanych deficytów w osiadaniu spowodowanych przerwami sobotnio-niedzielnymi, 
2. opis tzw. długotrwałych osiadań odpowiadającym okresom czasu jednego roku i więcej po 

zakończeniu eksploatacji górniczej. 

3. Propozycja nowej funkcji czasu 

Zastosowanie tzw. procesu Poissona do opisu stochastycznego charakteru wytrzymałości 
skały prowadzi do rozkładu Weibulla w postaci (Wiegand, 2003): 

(3.1) 

gdzie: 
P(O') -prawdopodobieństwo zniszczenia próbki skalnej przy naprężeniu cr, 
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a0 - tzw. parametr skali, oraz 
m - tzw. parametr kształtu. 

Zauważmy, że dla m = l otrzymamy rozkład ekspotencjalny, zaś dla m = 2 rozkład Ray
gleiha. Parametry m i a0 zostają zwykłe, przy dysponowaniu wystarczającą ilością prób, wyz
naczone za pomocą metody Maximum-Likełihood. Jest rzeczą oczywistą, że przebieg ruchu 
górotworu w czasie jest zależny od własności fizyko-mechanicznych skał, w tym szczegółnie 
od ich charakterystyki wytrzymałościowej . 

Przebieg osiadania punktu w czasie, tj. przebieg funkcji czasu jest odbiciem reakcji górotworu 
na wpływ prowadzonej eksploatacji górniczej. Reakcja górotworu jest wynikiem przebiegu 
jego obciążenia w czasie spowodowanego prowadzoną eksploatacją górniczą i jego wytrzy
małości. Czym szybciej górotwór ulega "zniszczeniu" tym przebieg procesu osiadania i prze
mieszczania poziomego jest szybszy. 

Prowadzona eksploatacji górnicza prowadzi do ciągłych zmian panującego stanu napręże
nia w górotworze, w tym także do jego wzrostu. Prawdopodobieństwo zniszczenia skały 
w pewnym obszarze górotworu określone jest zatem wzorem: 

(3.2) 

gdzie: 
cr(t) - naprężenie w rozpatrywanym obszarze w momencie t. 

Na postawie tych tylko myślowo przedstawionych rozważań i analogii autor proponuje, 
żeby przebieg funkcji czasu opisującej przebieg przemieszczenia pionowego pod wpływem 
eksploatacji opisywać za pomocą funkcji czasu analogicznej do rozkładu Weibułla (3). 

(3.3) 

Wzór ten opisuje relatywny przebieg procesu osiadania od eksploatacji elementarnej i mo
delu wymuszenia skokowego, tzn. że eksploatacja tego elementu została dokonana w momen
cie t= O. Zauważmy, że dla m= l oraz t0 = l/c otrzymamy funkcję czasu Knothego. 

Nad poprawnością tej myślowej analogii pomiędzy prawdopodobieństwem zniszczenia 
skały a relatywną prędkością ruchu ośrodka skalnego (tzn. funkcją czasu) można długo dys
kutować. Przedstawione wytłumaczenie jest co najmniej z punktu widzenia długoletniej prak
tyki autora poprawne i wystarczające. 

Podobnie uczynił Litwiniszyn w swojej teorii ośrodka stochastycznego poprzez połączenie 
funkcji prawdopodobieństwa ruchu z wielkością osiadania tj. przyjęciem funkcji prawdopodo
bieństwa ruchu jako funkcji wpływów. Na rysunkach 3.1 i 3.2 ukazano przebieg funkcji czasu 
zaproponowanej przez autora jako funkcji zmiennej t!t0 dla pięciu różnych wartości m (0,1; 
0,3; 0,5; 1,0; oraz 2,0). 

W porównaniu do przebiegu funkcji czasu dla m= l (funkcja czasu wg. modelu Knothego) 
wartości funkcji czasu dla m < l w przedziale O < t/to < l są większe, zaś w przedziale t/t0 > l 
są mniejsze. 
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Rys. 3.1. Przebieg funkcji czasu (3 .3) w okresie oddziaływania krótkotrwałego 
Fig. 3.1. Graph of the time function (3.3) during short-term influence 
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Rys. 3.2. Przebieg funkcji czasu (3.3) w okresie oddziaływania długotrwałego 

Fig. 3.2. Graph ofthe time function (3.2) during long-term influence 
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Analiza wyników pomiarów osiadania, zwłaszcza pomiarów przeprowadzonych po zakoń
czeniu eksploatacji górniczej, za pomocąjednoparametrowej funkcji czasu Knothego prowadzi 
do wniosku, że wartość współczynnika czasu c z czasem maleje, tzn. ruchy powierzchni trwają 
znacznie dłużej niżby to wynikało z wartości współczynnika czasu wyznaczonego na podsta
wie wyników obserwacji w fazie głównej procesu osiadania. Zjawisko to jest związane między 
innyll)i z sukcesywnym zaciskaniem i samowzmocnieniem strefy zawałowej oraz z sukcesyw
nym zmniejszaniem się wpływu eksploatacji na wzrost naprężenia w górotworze. 

Z powyższych rozważań wynika jednoznacznie, że dla stałej wartości to wartość parametru 
m musi być mniejsza od jedności. 

Poniżej zestawiono niektóre znane z literatury i znajdujące się w praktycznym zastosowa
niu funkcje czasu. 

l. Knothe (1953) 

2. Martos (1956) 

3. Trojanawski (1972/1973) 

4. Schober, Sroka (1983) 

5. Sroka (1984) 

6. Kittlaus ( 1986) 

7. Schreiner, Kamlot (1991) 

w( t)= c[wk (t)- w( t)] 

z(t) = 1-exp(-ct) 

w( t)= c(t)[wk (t)- w( t)] 

c(<)=!-<>{-[ c(A)JA] 

z(t) = 1-_Lexp(-~t)+-~-exp(-ft) 
f-~ !-~ 

z(t) =C ln(Bt +l) 

dla t :5 (ex{~ )-l) l B 

z(t) = 1- ex p( -,ut0
'
5

) 
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8. Sroka1(1994) 

9. Kowalski (1999) 

10. Kwiatek (2002) 

z(t) = [1- ex p( -~t)]· [1- exp(- ft)] 

z(t) =0 dla O~t ~to 

z(t)=1-A-exp(-c(t-t0 ))dla t >to 

z(t) =: 1-(1- A) ·exp(-c1t)- A· exp(-c2t) 

(3.10) 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 

W dwuparametrowym modelu Schobera i Sroki (1983) parametr (ma znaczenie relatywnej 
prędkości konwergencji lub kompakcji wyrobiska poeksploatacyjnego zaś parametr f - rela
tywnej prędkości przenoszenia się wpływów przez górotwór. Rozwiązanie Schobera i Sroki 
powstało w celu opisu osiadania powierzchni nad kawernami do magazynowania płynnych 
i gazowych środków energetycmych oraz przy eksploatacji filarowo-komorowej złóż soli i rud. 

Porównując ten model z jednoparametrowym modelem Knothego otrzymamy w przybliże
niu następującą zależność: 

~·! c=--
~+! 

(3.14) 

tzn., że współczynnik czasu c jest wspólną miarą prędkości konwergencji wyrobiska poeksplo
atacyjnego i opóźniającego oddziaływania nadległego górotworu. 

Rozwiązania Sroki (1984) i Kittłausa (1986) mają charakter czysto empiryczny i dotyczą 
przede wszystkim opisu przebiegu konwergencji wyrobisk poeksploatacyjnych w czasie. 

Kittlaus analizował pomiary konwergencji wyrobisk poeksploatacyjnych w kopalni rudy 
żelaza Konrad w Salzgitter/Dolna Saksonia. Uzyskany wynik ma wyłącmie jak już wcześniej 
stwierdzono charakter regresyjny; zauważmy jednak, że wynik ten odpowiada propozycji auto
ra dla m= 0,5. 

Kowalski (1999) zaproponował w oparciu o obserwacje quasi-ciągłe trzyparametrową 

funkcję czasu (12), która jego zdaniem pozwala na bardzo dobry opis krótkotrwałych zmian 
w rejestrowanym pomiarami procesie osiadania spowodowanych dużymi zmianami dziennymi 
prędkości postępu frontu i postojami ścianowymi w dni świątecme i wolne od pracy. Manka
mentem tego opisu jest wg. autora przyjęty nieciągły, tm. skokowy model ujawniania się do 

l) Niepublikowany referat wygłoszony w ramach Seminarium Instytutu Geodezji Górniczej, Szkód Górniczych i Geo
fizyki w Górnictwie, RWfH Aachen, 8.11.1994. 
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nawet ok. 70% oczekiwanych wpływów w chwili to po wybraniu rozpatrywanego elementu 
złoża . W początkowej fazie swoich badań Kowalski twierdził, że czas to wynosi od kilkunastu 
dni do miesiąca, ostatnie jego prace skłaniają się do poglądów autora, że to wynosi max. do 3 
dni. 

Kwiatek (2000) stosuje od ok. 6-7 lat do opisu nieustalonych wskaźników deformacji funk
cje czasu analogiczne do elementarnych modeli reologicznych Kelvina, Zenera i dwuelemen
towego szeregowego modelu Kelvina. Jako, że elementamy model Kelvina odpowiada w pełni 
modelowi Knothego, zaś model Zenera prowadzi do natychmiastowego i skokowego wystą
pienia osiadania, co w przyrodzie prawie nie występuje, autor podał w zestawieniu tylko rów
nanie funkcji czasu które jest analogiczne do równania dwuelementowego szeregowego mo
delu Kelvina. Ponadto równanie to zostało podane w tradycyjnym zapisie dyscypliny naukowej 
szkody górnicze. 

4. Nowa funkcja czasu a deficyty osiadania 

W tym celu zostaną przedstawione przybliżone obliczenia wielkości stwierdzonych pomia
rami deficytów osiadania wywołanych przerwami sobotnio-niedzielnymi. W przypadku eks
ploatacji ciągłej (tzn. bez przerw sobotnio-niedzielnych) front eksploatacji zamiast w pozycji A 
znajdowałby się dwa dni później w pozycji A2 (przerwa dwudniowa) lub w trzy dni później 
w pozycji A3 (przerwa trzydniowa). Właśnie ta brakująca eksploatacja (rys. 4.1) prowadzi do 
deficytów L1S w procesie osiadania, które obserwuje się po zakończeniu przerwy. 

Przerwa 

2 3 

A 

piątek sobota niedziela poniedziałek 

Rys. 4.1. Schemat eksploatacji górniczej w okresie przerwy sobotnio-niedzielnej 
Fig. 4.1 . Principle o f conducting mining operations during a weekend break 
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Wielkość maksymalnego końcowego osiadania wywołanego eksploatacjąjednego dnia jest 
wg. teorii Knothego określona wzorem: 

d 
+-

Smax =a·g · ~· J~xp(-n-1?)dA 
d 

2r 

(4.1) 

tzn. wpływ szerokości paska eksploatacji, którego wartość odpowiada prędkości postępu frontu 
eksploatacji ma charakter elementarny, zaś wpływ długości , której wartość odpowiada długości 
frontu eksploatacji ma charakter całkowy. Użyte we wzorze (4.1) symbole mają następujące 
znaczenie: 

a -tzw. współczynnik osiadania, którego wartość zależy od systemu eksploatacji 
i sposobu wypełnienia pustki poekploatacyjnej, 

g -grubość eksploatowanego pokładu w m, 
v -prędkość postępu frontu eksploatacji w m! dzień, 
r -tzw. promień zasięgu wpływów głównych w m, 
d -długość frontu eksploatacji wyrobiska ścianowego w m. 
Przeprowadzając analizę deficytu osiadania dla określonego punktu powierzchni w okre

ślonym momencie t należałoby podany powyżej wzór ( 4.1) skorygować uwzględniając położe
nie tego punktu w stosunku do chwilowego położenia frontu eksploatacji górniczej . 

Ponieważ w analizowanym przykładzie z kopalni West przedstawiony na rys. 2.1 punkt 
leży prawie centralnie nad środkiem ściany oraz przejście eksploatacji pod punktem nastąpiło 
pomiędzy pierwszą i drugą przerwą korekta wzoru ( 4.1) ze względu na położenie frontu 
eksploatacji jest niekoniecznaJako dane obliczeniowe dla tego przykładu przyjmiemy nastę
pujące wartości średnie (patrz rys. 2.1 ): 
głębokość eksploatacji H = 840 m 
grubość eksploatowanego pokładu g = l ,6 m 
długość frontu eksploatacji d = 302 m 
średnia prędkość w tygodniu 
przed pierwszą przerwą v1 = 23 ,0 rn/dzień 
średnia prędkość w tygodniu 
przed drugą przerwą v2 = 14,2 m/ dzień 
współczynnik osiadania a = 0,90 
kąt graniczny metody Ruhrkohle y = 60 gon 
(kąt zasięgu wpływów głównych p= 59,0" 

Na podstawie wyników quasi-ciągłych pomiarów osiadania określono wartości deficytów 
osiadania L1S spowodowanych przerwami sobotnio-niedzielnymi (rys. 2.1). 
Przerwa l (dwudniowa) LlS 1 = 28 mm 
Przerwa 2 (trzydniowa) LlS2 = 33 mm 

Przeprowadzona na podstawie wyników pomiarów osiadania identyfikacja parametrów za
proponowanej funkcji czasu pozwoliła na ustalenie najbardziej prawdopodobnych wartości 
parametrów m i t0 . Wyznaczone wartości wynoszą: 

m=0,40 
1Q = 9,9 dnia. 
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Potrzebne wielkości do obliczenia maksymalnej wartości osiadania końcowego spowodo
wanego eksploatacjąjednego dnia wynoszą odpowiednio: 

r = 504,7 m 
d/2r = 0,30 

oraz 

+0,30 

J exp(-nA?)dA. =0,5479 

-0,30 

Maksymalne końcowe osiadanie dla paska dziennego o szerokości v1 = 23,0 m wynosi zatem: 

Smax = 0,9 ·1,6 · 
23

•
0 

· 0,5479 = 0,0360m = 36,0mm 
504,7 

Stwierdzony pomiarami pierwszy deficyt jest spowodowany brakującym wpływem dzien
nych pasków eksploatacyjnych z soboty i z niedzieli, przy czym czas oddziaływania paska 
sobotniego wynosi 2 dni zaś paska niedzielnego l dzień. Wartości funkcji czasu (3.3) określo
nej parametrami m= 0,4 i to= 9,9 dni dla czasów oddziaływania od l do 3 dni są ukazane po
niżej. 

czas oddziaływania 
wartość funkcji czasu 

[dni] 
l 0.3295 
2 0.4099 
3 0.4622 

Wartość deficytu osiadania w przypadku przerwy pierwszej (dwudniowej) obliczymy za
tem wg. wzoru: 

~S 1 = Smax [z (t=2 dni)+ z(t = l dzień)]= 36,0 [0,4099 + 0,3295] = 26,6 mm 

Dla przerwy drugiej szerokość brakującego paska dla eksploatacji jednego dnia jest równa: 

Wartość maksymalnego końcowego osiadania wywołanego eksploatacją tego paska wynosi: 

Smax = 22,2 mm 

Obliczony dla tej wartości deficyt osiadania obejmujący przerwę trzydniowąjest zatem równy: 

~S2 = Smax [z (t= 3 dni)+ z (t= 2 dni)+ z( t= l dzień)] = 
= 22,2 [0,4622 + 0,4099 + 0,3295] = 26,7 mm 

Zauważmy, że policzone orientacyjnie wartości deficytów osiadania dla tych dwóch anali
zowanych przerw sobotnio-niedzielnych wynoszą odpowiednio 26,6 i 26,7 mm i wykazują 
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dużą zgodność z wartościami stwierdzonymi pomiarowo. Ponadto zaproponowana funkcja 
czasu opisuje poprawnie długotrwały przebieg osiadania po zakończeniu eksploatacji. Dla 
czasów t= 0,5 roku i l rok otrzymamy odpowiednio następujące wartości funkcji czasu 0,9596 
i 0,9855 co zwłaszcza w warunkach Zagłębia Ruhry wykazuje dużą zgodność z pomiarami in 
situ. 

Jest rzeczą oczywistą, że wartości deficytu LJS spowodowanego przerwą w prowadzeniu 
eksploatacji górniczej są zależne od prędkości eksploatacji w poprzedzające tę przerwę dni 
robocze. Z tego też względu powyższy przykład był niezwykle korzystny zarówno w celu 
ilustracyjnym ukazania wpływu postoju ścianowego na przebieg osiadania jak i w celu prze
prowadzenia przybliżonej analizy. 

Przeprowadzone przez autora analizy wykazują, że poprawny opis deficytów można uzys
kać także za pomocą dwuparametrowego modelu Schobera i Sroki oraz trójparametrowych 
modeli Kowalskiego i Kwiatka. Dwuparametrowy model Schobera i Sroki może co prawda 
dobrze opisać wywołane postojami ściany deficyty lecz nie jest w stanie opisać obserwowa
nego długotrwałego osiadania. 

Słabością modelu Kowalskiego jest jego "nieciągłość", zaś dwuelementowy szeregowy 
model czasu wg. Kwiatka jest w stanie bardzo dobrze opisać te dwa fenomeny oddziaływania 
krótkiego i długotrwałego. Pierwszy element tego modelu opisuje duże wpływy krótkotrwałe 
zaś drugi element małe wpływy długotrwałe. 

Przeprowadzone analizy wykazały także, że wyznaczone wartości parametrów funkcji 
czasu bardzo zależą od odstępów pomiędzy kolejnymi epokami obserwacyjnymi. Dla odstę
pów równych 2 tygodnie i większych wykonane obliczenia wykazują, że przebieg mierzonych 
osiadań w czasie można dobrze dopasować za pomocą jednoparametrowej funkcji czasu 
Knothego ze średnimi wartościami współczynnika czasu. 

W celu wyznaczenia charakterystycznej funkcji czasu należy zatem wykonywać odpowied
nio serie obserwacji osiadania w krótkich i w długich odstępach czasu. 

5. Konkluzja 

Coraz częstsze prowadzenie obserwacji ciągłych prowadzi także do wielu konsekwencji. 
Jedną z nich jest przeprowadzona ostatnio zmiana wskaźnika L1Scr tzn. granicznej wartości 
zaburzenia procesu przebiegu osiadania, który w warunkach górnictwa niemieckiego służy do 
wyznaczenia dopuszczalnej przerwy w prowadzeniu eksploatacji górniczej między innymi 
w zależności od czułości obiektów powierzchniowych. 

Autor już w roku 1993 zwracał uwagę na problemy w procesie osiadania spowodowane 
przerwami w eksploatacji górniczej zalecając w bezpośrednim rejonie chronionego obiektu 
prowadzenie eksploatacji ciągłej . Jako powód dużych szkód, zwłaszcza dla tzw. ścian wyso
kowydajnych, autor podawał duże przyśpieszenie ujemne (hamujące) spowodowane zatrzyma
niem się frontu eksploatacji i przyśpieszenie dodatnie związane z rozpoczęciem eksploatacji na 
początku tygodnia. Przyśpieszenia te, jak wykazały przeprowadzone analizy są o wiele więk
sze niż przyśpieszenia charakterystyczne dla eksploatacji ciągłej ze stałą prędkością (Sroka, 
1993, 1995; Drzęźla, 1995). 

Jako, że szkodliwy wpływ jest wspólną miarą wielkości wskaźnika deformacji i czasu jego 
oddziaływania przyjęto, że tą miarą jest zniekształcenie procesu osiadania tzn. deficyt spowo
dowany przerwą w prowadzeniu eksploatacji (w języku niemieckim- VergleichmiiBigungse
lement - wygładzenie, wyrównanie krzywej osiadania - wskaźnik wygładzenia krzywej osia-
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dania w czasie). Wskaźnik tenjednoczy w sobie zarówno wielkość wywołanego zatrzymaniem 
frontu przyśpieszenia jak i czasu jego oddziaływania. 

Podane przez autora w roku 1995 wartości graniczne tego wskaźnika w zależności od kate
gorii ochrony obiektów zostały ustalone na podstawie obserwacji wykonywanych w większoś
ci od 2 do 4 tygodni i na podstawie jednoparametrowej funkcji czasu wg. Knothego. Uzyskane 
w ten sposób rachunkowo wartości LIS były o wiele mniejsze od sporadycznie mierzonych za 
pomocą obserwacji ciągłych i quasi-ciągłych. 

Przeprowadzona w ostatnim czasie przez autora korektura podanych w roku 1995 wartości 
wskaźnika LlScn uwzględnia wyniki pomiarów ciągłych i quasi-ciągłych do roku 2002 i pro
wadzi do wartości LlScn które odpowiadają w pełni mierzalnej rzeczywistości. 

Kategoria ochrony ASc, [mm] ASc,[mm] 
obiektu Sroka -1995 Sroka- 2002 

o 0,15 1,0 
l 0,50 2,5 
2 1,00 5,0 
3 2,00 10,0 
4 3,00 15,0 

Na podstawie tego wskaźnika wygładzenia krzywej osiadania punktu w czasie można dla 
zdefiniowanych danych eksploatacji i znanej odporności obiektów wyznaczyć dopuszczalną 
przerwę w prowadzonej eksploatacji górniczej. Według metody Ruhrkohle wzór ten ma postać: 

6.t =O 20~ 6.SGr · !!._ 
max , Smax V 

(5.1) 

Uwzględniając zależność pomiędzy promieniem niecki pełnej R metody Ruhrkohle i pro
mieniem zasięgu wpływów głównych r wg. teorii Knothego otrzymamy: 

O 5~6.SGr r 6.tmax = ,2 -- ·-
Smax V 

(5.2) 

Z powyższego wzoru wynika, że im szybciej jest prowadzona eksploatacja tym czas trwa
nia dopuszczalnej przerwy w jej prowadzeniu musi być krótszy, co bardzo dobrze odpowiada 
doświadczeniom praktycznym. 

Reasumując należy stwierdzić, że obserwacje ciągłe lub quasi-ciągłe przyczyniły się w os
tatnich latach do gruntownej zmiany naszych poglądów dotyczących zarówno procesu ujaw
niania się wpływów eksploatacji w czasie jak i oddziaływania czasowej charakterystyki pro
wadzenia eksploatacji górniczej na obiekty powierzchni i na górotwór. 
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Surface subsidence in time in view of the results of continuous and quasi
continuous observations. 

Abstract 

In the paper a two-parameter time function is proposed, which enables correct representa
tion of both short-term changes in process of surface convergence, maiły due to breaks in 
mining operations, and long-term influence after mining activities are completed. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Wiesław Piwowarski 
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Koncepcja częściowej eksploatacji zasobów filara ochronnego 
dla miasta Jastrzębie Zdrój na podstawie doświadczeń częściowej 
eksploatacji pokładu 510ft 

Słowa kluczowe 

eksploatacja częściowa 

Streszczenie 

Decyzja o postawieniu w stan likwidacji Ruchu Górniczego ,,Moszczenica" KWK "Jas
Mos" spowodowała konieczność wyodrębnienia ze złoża JAS-MOS złoża MOSZCZENICA, 
a skutkiem tego był ubytek zasobów geologicznych o I 87,22 I mln ton. Powstało wobec tego 
pytanie, jak zapobiec przyspieszonemu ubytkowi zasobów i co zrobić, aby chociaż częściowo 
zrównoważyć ten proces. Wobec braku możliwości stosowania eksploatacji szerokofrontowej 
(ścianowej) z podsadzką hydrauliczną oraz bezwzględną koniecznością ochrony powierzchni, 
rozwiązaniem wydaje się być eksploatacja częściowa. 

Korzystając z doświadczenia kopalni w eksploatacji pokładu 51 O/h w referacie przedsta
wiono koncepcję częściowej eksploatacji zasobów filarów ochronnych zlikwidowanych szy
bów trzecich i dla miasta Jastrzębie Zdrój. 

l. Doświadczenia światowe ze stosowania określonych technologii eksploatacji pokładów 
węgla 

Mając na celu poprawę efektywności ekonomicznej swej działalności kopalnie węgla ka
miennego podejmują różne działania. Wśród nich najczęściej wymieniane są te, które zmierzają 
do poprawy podstawowych wskaźników technicznych takich jak: koncentracja wydobycia, 
wydajność pracy czy zmniejszenie zatrudnienia. Silnie również jest akcentowana konieczność 
unowocześniania kopalń w oparciu tylko o system ścianowy eksploatacji pokładów węgla. 

W wielu krajach brak jest jednomyślności w wyborze systemu eksploatacji, gdy chodzi 
o jak najtańszą produkcję. Są kraje eksploatujące tylko systemem ścianowym, ale są też kraje 
stosujące obok tej technologii system komorowo-filarowy. System ścianowy w 100% stoso
wany jest w takich krajach jak: Francja, Polska, Niemcy i Wielka Brytania (do 199I r.). Są to 
kraje w których górnictwo w latach sześćdziesiątych przeszło całkowicie na technologię ścia
nową, eliminując z kopalń inne systemy eksploatacji, przy czym efektywności ekonomicznej 
zaczęto poszukiwać w ciągłym unowocześnianiu wyposażenia ścian. 

Pora więc zwrócić się w kierunku innych systemów eksploatacji, wymagających znacznie 
mniej nakładów, a równocześnie - w przypadku KWK ,,Jas-Mos" - pozwalających na zwró-
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cenie się do partii złoża zaniechanych czy to ze względu na ich skomplikowaną budowę geolo
giczną czy też ze względu na ochronę powierzchni. Powyższe spostrzeżenia pozwalają stwier
dzić, że zastosowanie innych niż ścianowe systemów eksploatacji jest możliwe nie tylko ze 
względu na potrzeby ruchowe, ale również może być jak najbardziej ekonomicznie uzasad
nione. 

2. Stosowane systemy eksploatacji częściowej 

Wyróżnia się tutaj wybieranie pokładu siecią szerokich chodników, wybieranie przy ukła
dzie szachownicowym pól eksploatacji i wybieranie za pomocą wąskich, długich pasów. 
W każdym z tych sposobów eksploatacji, pozostawia się w złożu około 50% niewybranego 
węgla, który najczęściej nie nadaje się do odzyskania ze względu na trudności w wybraniu tzw. 
międzypasów, stanowiących filary utrzymujące strop. Częściowe wybieranie cechuje bardzo 
duże zmniejszenie skutków eksploatacji na powierzchni. 

2.1. System chodników równoległych (sieć chodników) 

System ten nadaje się głównie do grubych pokładów, również silnie nachylonych, w któ
rych nie można zlokalizować wyrobisk eksploatacyjnych o większej szerokości przodka. Ko
palnia "Jas-Mos" ma już pewne doświadczenia w tym zakresie, ponieważ prowadziła taką 
eksploatację w pokładzie 51 O na zlikwidowanym Polu Moszczenica. 

Generalnie system chodników jest tak sytuowany w parceli eksploatacyjnej, aby po 
ich ukończeniu można było je szczelnie podsadzić mieszaniną samozestalającą. Urabia
nie w przodkach można prowadzić zarówno za pomocą MW jak i typowymi kombajnami 
chodnikowymi z zastosowaniem obudowy stalowej podporowej, kotwiowo-podporowej jak też 
samej kotwiowej - wybór uzależniony jest od lokalnych warunków górniczo geologicznych 
oraz zagrożeń naturalnych. Odpowiednio zaprojektowany system wyrobisk równoległych po
zwala na wyeksploatowanie ok. 30% zasobów węgla, jednakże z uwagi na czaso- i materiało
chłonność tego systemu, jego zastosowanie jest ograniczone, nie zapewnia również wydajności 
porównywalnej z systemem ścianowym. 

Z własnych doświadczeń Kopalni oraz opracowań już wykonanych wynika, że system eks
ploatacji filarów ochronnych, w tym szybowych, chodnikami równoległymi o szerokości 4,5 m 
na całą miąższość pokładu, z pozostawieniem 10-cio metrowych filarów pomiędzy nimi jest 
bezpieczny pod warunkiem wypełnienia wyeksploatowanych przestrzeni podsadzką o ściśli
wości nie większej niż II%. 

2.2. System "szlamowników" 

System ten jest rozwinięciem wcześniej przedstawionego i jest wynikiem dążenia do 
wprowadzenia mechanizacji, zwiększenia postępu przodka jak i też osiągnięcia większego 
wydobycia. System ten jednakże nie nadaje się do pokładów stromych. 

Zakres parceli przeznaczonej do eksploatacji został podzielony systemem wyrobisk zwa
nych "szlamownikami" o szerokości od 2,5 m (wloty) do 5,5 m. Wyrobiska zostały tak usytu
owane, aby zapewnić w końcowym etapie całkowite podsadzenie (wypełnienie) przestrzeni 
wyeksploatowanej. 
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Po wydrążeniu jednego "szlamownika" i jego wyzbrojeni u, wyrobisko zostanie otamowane 
na jego wlotach (o szerokości 2,5 m) i szczelnie wypełnione mieszaniną samozestalającą 
z pyłów dymnicowych i odpadów poflotacyjnych. Następne wyrobisko można prowadzić po
zostawiając około l O metrowy filar węglowy od strony wyrobiska wyeksploatowanego. Po 
okresie wiązania mieszaniny podsadzkowej można przeprowadzić próby wybrania pozosta
wionych filarów węgla pomiędzy poszczególnymi wyrobiskami. 

Wpływ powyższego systemu eksploatacji na powierzchnię jak również na zagrożenia natu
ralne występujące na dole kopani powinien być niewielki. 

2.3. Krótka ściana 

Ze względu na ochronę powierzchni, alternatywę do systemu podsadzkowego stanowić 
może eksploatacja pasami, czyli krótkimi ścianami - na zawał, z dodatkowym pełnym podsa
dzaniem zrobów zawałowych i ich rekonsołidacją z zastosowania "pulpy" - podsadzki samoze
stalającej. Pasy średniej szerokości (od lO m do ok. 30m) stosuje się przy eksploatacji pokła
dów zalegających na małych łub średnich głębokościach pod ważnymi i czułymi obiektami . 
Między wybieranymi pasami pozostawia się calizny (filary) o szerokościach równych szeroko
ściom pasów łub nieznacznie węższych . Odzyskanie kopaliny z calizn natrafia jednak na 
trudności i praktycznie pozostaje niewybranych ok. 50% złoża . 

3. Kryteria przydatności zasobów filarowych do eksploatacji 

Filar ochronny szybów trzecich pokrywa się w znacznej części z filarem dla miasta Jastrzę
bie. Planowana tam eksploatacja musi więc uwzględnić wymogi ochrony powierzchni. Ogółem 
wielkość zasobów węgła kamiennego w przedmiotowych filarach określono na 3 l, 7 l 2 mln t. 

Nie wszystkie zasoby jednakowo nadają się do eksploatacji częściowej przy aktualnie ist
niejącej sieci wyrobisk kopalnianych, zarówno ze względów wentylacyjnych jak i techniczno
ruchowych . 

Pierwszym kryterium będzie więc możliwość przewietrzania danej części złoża i dostar
czenie wystarczającej ilości powietrza z uwagi na występujące zagrożenie metanowe oraz 
zapewnienia bezpiecznych dróg ucieczkowych dla załogi. 

Drugim kryterium będzie możliwość technologicznego nawiązania się do niezbędnych 
mediów oraz połączenia z aktualnie czynnymi poziomami wydobywczymi, którymi na kopalni 
"Jas-Mos" są poziomy -400 i -600. 

Systemy eksploatacji będące przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu, ze swej 
natury będące niejako w opozycji do systemów ścianowych - długofrontowych-nie mogących 
mieć zastosowania z uwagi na zbyt duże wpływy na powierzchnię, wymagają znacznie więk
szej liczby wyrobisk przygotowawczych, a niekiedy roboty te są wręcz istotą przyjętego sys
temu eksploatacji. Z tego to powodu przyjąć należy, że tylko pokłady grube (od 3,0 m) mogą 
być brane pod uwagę; będzie to trzecie kryterium przydatności złoża do eksploatacji. 
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4. Kwalifikacja zasobów 

Przyjęte wcześniej kryteria przydatności złoża do eksploatacji pozwoliły określić, które 
z dostępnych zasobów mogą być przedmiotem zainteresowania Kopalni. W rejonie filara 
ochronnego zlikwidowanych szybów 3-cich pokładami spełniającymi kryteria są: 
- Pokład 505/1 o zasobach bilansowych w wys. 2 900 tys. ton, 
- Pokład 510/1 o zasobach bilansowych w wys. 2 600 tys. ton. 
W rejonie filara miasta Jastrzębie Zdrój kryteria spełniają te same pokłady, tj.: 
- Pokład 505/1 o zasobach bilansowych w wys. l 900 tys. ton, 
- Pokład 510/1•2 o zasobach bilansowych w wys. 13 300 tys. ton. 

S. Eksploatacja krótkimi ścianami w pokładzie 505 i 510 

Pasy średniej szerokości (od lO m do ok. 30 m) stosuje się przy eksploatacji pokładów za
legających na małych lub średnich głębokościach pod ważnymi i czułymi obiektami. Między 
wybieranymi pasami pozostawia się calizny (filary) o szerokościach równych szerokościom 
pasów lub nieznacznie węższych. Odzyskanie kopaliny z calizn natrafia jednak na trudności 
i praktycznie pozostaje niewybranych ok. 50% złoża. 

Pustki poeksploatacyjne na małych głębokościach pod mocnymi i zwięzłymi skałami stro
pu mogą utrzymywać się przez dłuższy czas bez zawału i wówczas nie obserwuje się wpływów 
eksploatacji na powierzchni. Przy słabszych skałach stropu dochodzi natomiast do zawału 
wypełniającego puste wyrobiska. Nad nimi obserwuje się początkowo faliste obniżenia skał 
stropu: większe nad wybranym pasem i mniejsze nad filarem. W miarę zwiększania się wyso
kości nad polem eksploatacji stają się one bardziej równomierne; od wysokości z ::::20m (m -
miąższość wybieranej warstwy) nad polem eksploatacji obniżenia nad pasem i filarem są zbli
żone: obniżenie powierzchni w takich przypadkach określa współczynnik a ::::O, l O. 

Wskutek zwiększonego nacisku na filary przy większych głębokościach eksploatacji do
chodzi do ich sprężystego zaciskania i rozgniatania, które zależy od głębokości eksploatacji H, 
stosunku wymiarów 2S,/L (L - szerokość pasa wybranego, 2Sn - szerokość calizny), sposobu 
wypełnienia pustki w pasach. 

Na większą uwagę zasługuje eksploatacja szerokimi pasami, o wymiarach dochodzących 
do L = 0,25 H. Eksploatacja częściowa (stosowana za granicą) powoduje przemieszczenia 
i deformacje powierzchni, które są efektem sunłowania wpływów wybrania kilku sąsiednich 
pasów. Wymiary L są bowiem w tym wypadku znacznie większe (ok. 2-3 razy) niż pasów 
średnich szerokości. 

Wartość współczynnika osiadania powierzchni nad polem eksploatacji pasowej przy przy
jęciu L= 2Sn = 0,25 H, i głębokości w przedziale100m <H< 600 m przedstawia wykres na 
rys. 5.1. Przy małych głębokościach eksploatacji obniżenia powierzchni są bardzo małe i zbli
żone do występujących przy wybieraniu pasów średnich szerokości; przykładowo dla H = 200 
m wynoszą one 6% grubości wybieranego pokładu. Obniżenia wzrastają szybko z głębokością, 
osiągając dla H= 600 m ok. a= 0,16. Wartości obniżeń z obliczeń odpowiadają wynikom 
otrzymywanym w angielskich kopalniach węgla 
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Rys. 5.1. Wykres wartości współczynnika osiadania a powierzchni przy wybieraniu częściowym (50%) 
pasów pokładu z zawałem stropu na głębokości l 00-700 m 

Fig. 5.1. Graph coefficient value o f subsidence a surface at partia! choice (50%) waists o f Iayer with fali 
o f ceiling on depth l 00-700 m 

Pierwszym warunkiem minimalizującym deformacje powierzchni w przypadku górotworu 
średnio mocnego w obszarze chronionym bez występowania silnych wstrząsów jest płaski stan 
odkształceń, który wystąpi wówczas, gdy front eksploatacji będzie powodował tworzenie się 
płaskiego dna niecki obniżeniowej. 

Drugim warunkiem minimalizującym deformację powierzchni w przypadku górotworu 
o dużej wytrzymałości jest, aby mocna warstwa piaskowca nie uległa załamaniu, unika się 
wówczas wstrząsów, co jest bardzo korzystne z punktu widzenia obietów na powierzchni. 

W tym celu, aby uniknąć łamania się ławy piaskowca o długości Lma< . należałoby pozosta
wić podpory w postaci warstwy węgla o szerokości 2xSn. Potrzebna szerokość pasów węgla 
wynika z granicznych naprężeń crr panujących w tych pasach, które nie powinny w nich prze
kroczyć wytrzymałości węgla na ściskanie Rew czyli Oj$ Rew. 

gdzie: 
Lmin - rozpiętość belki nie podpartego piaskowca, 
Sn - 112 szerokości pasa węgla, 
Pz - ciśnienie pierwotne, 
Y; - długość frontu w układzie płaskim, Y; = l m. 
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Rys. 5.2. Schemat do obliczeń . 

Fig. 5.2. Calculations diagram 

Połowa szerokości pasa (Sn) wynosi więc: 

S = Lmin * Pz 
11 

2 * Rew 
(5.2) 

W przypadku, gdy ze względów technicznych lub technologicznych zaistniały w czasie 
eksploatacji warunki, w których 0 > Rew' wówczas wystąpi powolne rozgniatanie pasów wę
glowych z równoczesnym osiadaniem płyty piaskowca bez jej łamania, co nie stanowi jednak 
zagrożenia dla obiektów chronionych. 

6. Obliczenie odległości między pasami węgłowymi 

Profil niecki obniżeniowej na powierzchni przesunięty jest o wielkość p w kierunku wybra
nej części pokładu - patrz poniżej rysunek 6.1. 

Rys. 6.1. Zasięg wpływów eksploatacji 
Fig. 6.1. Range influence o f exploitation 
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H*R 
p=0)4* m (6.1) 

Yśr 

Jak widać z powyższego rysunku najmniejsze wpływy na powierzchni ujawnią się przy 
eksploatacji pasami, gdy szerokość wybranej części pokładu (tj. odległość między pasami) Lmin 

52p. czyli: 

L 2 O 14 H * Rrsr = 0,28 * H * Rrsr 
min= * • * 

Yśr 

gdzie: 
H -głębokość eksploatacji [m] 
Rr.i,- średnia wytrzymałość na rozciąganie górotworu [MPa] 
y,, - średni ciężar objętościowy [MPa!m3

] 

Uwzględniając poziomy zasięg wpływów w górotworze 

rz =zff 

(6.2) 

(6.3) 

można określić, pamiętając że Lmin = rz, wysokość zasięgu deformacji górotworu Zo spowo-
2 

dowanej eksploatacją na pasy, do której nastąpi niszczenie struktury masywu górotworu, i wy-
niesie ona: 

z0 =0.14*H 

H*Yśr 

Rrsr 

Obliczymy teraz maksymalną i minimalną długość łamania belki piaskowca: 

Rys. 6.2. Schemat do obliczeń. 
Fig. 6.2. Calculations diagram 
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L = 53* h * ~ Rrsr max , pc 
Pz 

T . =375*h *~Rrsr 
~III ' pc 

Pz 

gdzie: 
Pz = Hexpl *Yśr -ciśnienie pierwotne 

hpc - miąższość belki piaskowca 
Rr.irpc- średnia wytrzymałość piaskowca na rozciąganie 

Długość ściany L powinna być mniejsza lub równa Lmin 
Szerokość pasa węgla 2Sn wyniesie: 

S = Lmin * Pz = 42*20 =42 m 
11 

2*R 2*10 c w 

gdzie: 
Rewjest wytrzymałością węgla pokładu na ściskanie. 

(6.5) 

(6.6) 

(6 .7) 

Wyliczona w ten sposób szerokość pasów węgla 2Sn spełnia warunek minimalizacji tąpań, 
nawet przy rozgniataniu pozostawionej calizny węgla. 

Współczynnik kierowania stropem a zależny będzie od szerokości wybranej części po
kładu L oraz od wielkości belki uginanego stropu sztywnego L + 2S" 

Rys. 6.3. Schemat do obliczeń . 

Fig. 6.3 . Calculations diagram 

Dla przyjętego systemu eksploatacji pasami przy założeniu 50% wybrania pokładu (war
stwy) 2Sn =L 
- przy eksploatacji z zawałem stropu wyniesie on: 

L L 
a = a * = 0,7 *- = 0,35 

zp z L+2S 2L 
11 

(6.8) 
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- przy eksploatacji z podsadzką wyniesie on: 

L L 
a =a * =015*-=008 

PP p L+ 2S ' 2L ' 
/l 

(6.9) 

Przyjęty system eksploatacji pasami na zawał z dosadzaniem zrobów podsadzką samoze
stalającą za frontem ściany, pozwala założyć, że wartość współczynnika kierowania stropem 
zawierał się będzie w granicach 0,08 < a < 0,35 i jest on nieco większy, niż wynika z doświad
czeń górnictwa innych krajów, w szczególności górnictwa angielskiego. Jest więc prawdopo
dobnie bardziej "bezpieczny" i niejako na wyrost. Z tym większym spokojem można przyjąć 
go za prawdziwy. 

Pokład 505/1 
6.1. Obliczenie minimalnej Lmin i maksymalnej Lm,u odległości łamania belki piaskowca 

L - 3 75 *h * ~ Rrsr min- • pc --
Pz 

L -53*h *~Rrsr min- • pc --
Pz 

Dla głębokości Hexpl = 500 m Lmin wynosi 94 m a LmtlX wynosi 133 m. 
Dla głębokości Hexpl =810m Lmin wynosi 74 m a Lmtu wynosi 104m. 

(6.10) 

(6.11) 

6.2. Obliczenie długości ściany Lornin uwagi na przesunięcie krzywej deformacji p na po
wierzchni. Najmniejsze wpływy ujawnią się gdy Lornin ~ 2p, uniknie się w ten sposób de
formacji pochodzącej od przegięcia krzywej osiadania. 

Lo min = 0,28 * 
H expl * Rrsr 

Yśr 

Dla głębokości Hexpl =810m Lornin wynosi 122m. 

(6.12) 

Dla pokładu 505/1 przy eksploatacji do głębokości 81 O m przyjęto długość ściany L= 70 m. 

6.3. Obliczenie szerokości pasa węgla 2Sn przy którym węgiel nie będzie rozgniatany na głę
bokości 81 O m 

2Sn = Lmin * Pz =138 [m] 
Rew 

Zmniejszając szerokość pasa węgla powoduje się przekroczenie wytrzymałości węgla mi 
ściskanie i powolne rozgniatanie pozostawionego filara, co jednakże nie ma negatywnego 
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wpływu na zachowanie się belki piaskowca nad pokładem a jedynie jego równomierne 
osiadanie. 

6.4. Obliczenie współczynnika kierowania stropem a przy założeniu że szerokość wybranego 
pasa będzie równa szerokości pozostawionego filara węgla 

L L 
a = a * =O 7 *- = 0,35 

zp z L+2S
11 

' 2L 

L L 
a =a * =0 15*-=0,08 

PP p L+2S ' 2L 
11 

Jak widać a jest zależne tylko od sposobu kierowania stropem oraz stosunku L do L+2Sn· 

6.5. Obliczenie wielkości odkształcenia poziomego e dla a= 0,35 oraz a= 0,2 przy głęboko
ści Hexpl =810m 

Metoda 1: 

Metoda II: 

1500*Wma.x 1500*m*a 
e= = 

H H 

Eo,35 = 1,94 [mm l m] 

Eo,2 = 1,11 [mm l m] 

e= 0,6 *m* a* 

Eo,35 = 1,45 [mm/m] 

Eo,2 = 0,83 [mm l m] 

Jak widać, wyniki obu metod są zbliżone i śmiało można je uznać za poprawne. 

7. Uwagi i wnioski 

7 .l. Generalnie z zasobów bilansowych filarów ochronnych na ogólną wielkość tych zasobów 
wynoszącą ponad 31,5 mln ton, możliwe byłoby sięgnięcie po około 20 mln ton, co przy 
50% wykorzystaniu złoża daje w przybliżeniu wartość l O mln ton wysokiej jakości węgla 
koksującego. 

7.2. Eksploatacją można objąć wschodnią część antykliny Jastrzębia w obrębie filara ochron
nego dla miasta Jastrzębie Zdrój od poziomu -240 do poziomu -600, oraz obszar filara 
ochronnego zlikwidowanych szybów III-cich od poziomu -240 do -600, w pokładach 
505 i 51 O, stosując system krótkich ścian, uzyskując wydajności zbliżone do ścianowych, 
unikając jednocześnie typowych szkód górniczych związanych z eksploatacją systemem 
ścianowym. 

724 



School o f Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2004 

Literatura 

[l] Chudek M., Li Dehai, 2000: Prognozowanie wpływów eksploatacji pokładu węgla pasami na po
wierzchnię terenu w warunkach płytkiego zalegania złoża. Wiadomości Górnicze nr 10. 

[2] Ch udek M., Stefański L., 1989: Kryteria eksploatacji pod zwartą zabudową oraz system wybiera
nia pokładu uwzględniający minimalizację deformacji górotworu i powierzchni. Przegląd Górni
czy nr 2. 

[3] Knothe S., 1984: Prognozowanie wpływów eksploatacji górniczej. Katowice, "Śląsk". 
[4] Ochrona środowiska w Górnośląskim i Donieckim Zagłębiu Węglowym. Pr. zbiorowa pod red. 

M. Chudka i K. F. Sapickiego. Katowice, "Śląsk" 1984. 
[5] Ochrona powierzchni przed szkodami górniczymi. Pr. zbiorowa pod red. M. Boreckiego, Kato

wice, "Śląsk" 1980 
[6] Ch udek M., Stefański L., 1989: Kryteria eksploatacji pod zwartą zabudową oraz system wybiera

nia pokładu uwzględniający minimalizację deformacji górotworu i powierzchni. Przegląd Górni
czy nr 2. 

[7] Chudek M., 1981: Mechanika Górotworu. skrypt Politechniki Śląskiej, Gliwice. 
[8] Pawełczyk H., Pytlarz T. 1996: Eksploatacja w filarze ochronnym śródmieścia Katowic. Szkoła 

Eksploatacji Podziemnej, Kraków. 
[9] Majcherczyk T., Makowski P., Majchrzak J., 2002: Analiza wybranych skutków eksploatacji gór

niczej dokonanej w filarze ochronnym szybu Jas-5. Prace Naukowe GIG, seria konferencje nr 41 
-"Problemy ochrony terenów górniczych", Katowice, str. 315-322. 

[10] Monografia eksploatacji węgla pod śródmieściem Katowic w latach 1972-1991. Ośrodek Tech
nicznej Eksploatacji Górniczej i Z.O. SITG, Katowice, 1992 

[11] Tajduś A., Flisiak J., Cała M.: 1989: "Ekspertyza techniczna prowadzenia eksploatacji w wyzna
czonych partiach pokładów 510/1-2, 505/1 w filarze ochronnym ... ". (niepublikowana), Kraków 
1998 r. 

[12] Ochrona powierzchni przed szkodami górniczymi. Pr. zbiorowa. Katowice, "Śląsk", 1980. 
[13] Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych. Pr. zbiorowa pod red. J. Filcka, GIG, 

Katowice, 1997. 
[14] Batkiewicz W. Obliczanie wskaźników poeksploatacyjnych deformacji terenu. Katowice, 

"Śląsk", 1968. 

Conception partials exploitation of wealth pillars preventive for city 
Jastrzębie Zdrój on basis of experiences of partial exploitation of layer 
51 0h 

Abstract 

Decision about liquidation Mining Movement "Moszczenica" KWK "Jas-Mos" caused ne
cessity of single out Jas-Mos from ore MOSZCZENICA and cause of geological supplies was 
result of this about 187.221 of milłion tone. It came into being a question. How to prevent 
acceleration decrease of supplies and what make to balance this process. In the face of absence 
applying of exploitation with wide panel , solution can be partia! exploitation. 

Using from experience o f min e in exploitation o f layer 510/" in report was presented 
a conception of partia! exploitation supplies in protective piłlars, delated third shafts for 
Jastrzębie Zdrój. 

Recenzent: dr inż. Dariusz Chlebowski 
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górniczych, 
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metanonośności pokładów węgla, 

,.. opracowywania prognoz metanowości 
wyrobisk górniczych, 

,.. opiniowania projektów technicznych 
dotyczących eksploatacji 
w szczególnych warunkach zagrożenia 
metanowego 

Zakład świadczy usługi dla kopalń węgla 
kamiennego w zakresie: 
,.. projektowania i budowy podziemnych oraz 

powierzchniowych obiektów 
i urządzeń odmetanowania, 

,.. wdrażania i prowadzenia ruchu 
odmetanowania, 

,.. prac wiertniczych otworów drenażowych, 
geologicznych, technicznych 
i wietkośrednicowych, 

,.. produkcji sprzętu do wierceń podziemnych 
i osprzętu gazowego 
dla urządzeń odmetanowania, 

,.. produkcji kontrolnych mieszanek gazowych 
CH4, CO, i N2 

e-mail: zok@zok.pl; zok@pro.onet.pl 
http://www.zok.pl 
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