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Słowo wstępne 

Przed nami Szkoła Czternasta. Nasze kolejne spotkanie- po raz pierwszy w XXI wieku 
1 pierwszy od kilkunastu lat - przebiegać będzie w blasku sukcesów polskiego górnictwa. 
Bowil!m górnictwo węgla kamiennego przełamało złą pass(( i po wielu chudych latach odnoto
wało wyniki, które u wielu osób, nie mających na co clziel'l cło czynienia z gospodarką surO\v
cami mineralnymi. bucłzą zdumienie. Te .,dobre czasy" cłotyczą nic tylko Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej S.A. i Katowickiego Holelingu Węglowego, ale też największego przedsiębiorstwa 
górniczego w Europie- Kompanii Węglowej S.A. Tradycyjnie nie zawiodły KGHM "Polska 
Miedź" S.A. oraz Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. Nie najgorsze wyniki ZGH "Bolesław'" 
oraz dobre rezultaty w górnictwie odkrywkowym pozwalają wierzyć w pozytywne efekty 
dalszych zmian, jakie będą z różnych względów zachodzić w całym przemyśle surowców 
mineralnych. Cieszymy się tymi sukcesami razem z liczną grupą Uczestników Szkoły, tak jak 
razem martwiliśmy się przyszlością tych branż przemysłu wydobywczego kilka lata temu. kst 
tcrat. czas na chwilę spokojnej refleksji. Mam nadzieję. ze wykorzystamy tę koniunkturę na 
przyjęcie określonej strategi i gwarantującej przetrwanic w czasach trudniejszych. 
Co oferuje nam Czternasta Szkoła? 
l. Sesję plenarną nt. węgla kamiennego jako paliwa z przyszłością, a w niej - kilkanaście 

referatów. których przesłaniem jest przedstawienic szans węgla kamiennego w nowej sytu
acji rynkowej. 

') Sesję na temat teorii i praktyki stosowania matematycznych metod w górn ictwie poświę
coną pamięci wielokrotnego uczestnika Szkoly. wieloletniego Dyrektora Instytutu Mecha
niki Górotworu, Wiceprezesa Polskicj Akademii Nauk- Prot'esora Jerzego LitwiniszyneL 

3. Kilkadziesiąt referatów w tradycyjnych sesjach poświęconych zagadnieniom nowych tech
nik i technologii w podziemnej eksploatacji złóż, ekonomicznym aspektom pozyskiwania 
surowców, eksploatacji złóż w warunkach zagrożc11 naturalnych, zarządzaniu bczpicczcl1-
stwem w kopalniach. 

4. Specjal ną sesję "Informatyka w przemyśle wydobywczym''. której sponsorem jest Oracle 
Polska. Uzupełni ją krótkie forum z udziałem fi rm SAP Polska, Hewlett-Packarcl Polska 
oraz PRGW Sosnowiec pod tytułem "Dokąd zmierza informatyka w górnictwie'?". 

Szkole tradycyjnie towarzyszyć będzie wiele interesujących przedsięwziĘ~. w tym dwie 
wystawy: 
I. .. Śląska Foto!!;rat'ia Prasowa". czyli obraz Śląska w roku 2004 widziany oczami fotorcportc

n)w -- organi~owana wspólnie z Bib lioteką Śląską i portalem tebcria.pł. Chcielibyśmy, aby 
pokazywała ona przemiany Śląska i odchodzenie od monotematycznego obrazu tego re
gionu jako krainy węgla i stali; i tylko w tym sensic nawiązuje ona cło znanej książki Hen
ryka Wm1ka "Finis Silesiae", której tytuł jest t rawestacją słynnego okrzyku Tadeusza Ko
ściuszki "Finis Poloniae" po przegranej bitwie pod Maciejowicami w 1794 roku. 

2. Wystawa .,Międzynarodowe zawody Ratowników Górniczych A.D. 2004 w fotografii"; 
odbyły się one w Głogowie i zak01kzyły ogromnym sukcesem polskich ratowników- Jed
nostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego z KGHM .,Polska Miedź" S.A., która zdobyła 
pierwsze miejsce. Warto przypomnieć, iż w roku 2000 (Las Vegas, USA) ratownicy z "Pol
skiej Miedzi" na podobnych zawodach zdobyli też pierwsze miejsce, któremu to wydarze
niu poświęcona była również specjalna wystawa w trakcie obrad Szkoły 200 l ; w roku 2002 
byli na miejscu drugim. W roku 2006 odbędą się kolejne zawody - w Chinach; nic po
winno być gorzej, bo to przecież rok przed obchodami stu lecia Ratownictwa Górniczego 
w Polsce. 



Ważnym wydarzeniem w naszym życiu szkolnym będzie sesja organizowana z udzia
łem studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH pt. "Zmieniamy wizerunek górnic
twa··. Nic ulega wątpliwości. że stosunek części opinii publicznej nie jest dzisiaj szczególnie 
przychylny działalności górniczej, dlatego warto tym wszystkim oponentom uzmysłowić 

ogromną rolę surowców mineralnych w gospodarce i w codziennej rzeczywistości. Działalność 
górnicza jest bowiem najczęściej jedynym źródłem pozyskiwania tych surowców. Warto więc 
zastanowić się, jak zmieniać wizerunek górnictwa. a także jakim ulega ono przekształceniom 
w warunkach gospodarki rynkowej. Głos młodego pokolenia, przyszłej kadry górniczej będzie 
dla nas z pewnością interesującym wydarzeniem. 

Atrakcją Szkoły będą niewątpliwie koncerty. które podobnie jak w latach poprzednich 
wypełnią nam kolejne wieczory. Tym razem organizujemy je pod haslem .. Europa bliżej nas". 
Wierzę . że Szkoła 2005 stanic się kolejną okazją do wymiany poglądów, ciekawych dyskusji, 
utrwalenia starych i nawiązania nowych przyjaźni. 

Kraków. luty 2005 r. 

Pr::.eHmdnic::.ący Komitetu Organi::.acyjnego 
S::.koły Eksploaftlcji Podz.iemnej 

.!erz.y Kicki 
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Rola segmentacji w tworzeniu strategii marketingowej kopalni węgla 
kamiennego w sektorze energetyki cieplnej w Polsce 

Słowa kluczowe 

kopalnie węgla kamiennego- marketing selektywny- segmentacja- ciepłownie
elektrociepłownie 

Streszczenie 

W niniejszej pracy zawarto analizę segmentacyjną rynku ciepłowniczego w Polsce, która 
może stać się podstawą konstrukcji strategii rynkowych kopalń węgla kamiennego w stosunku 
do klientów z tego sektora. Wykazując duże zróżnicowanie geograficzne rynku ciepłowni
czego pod względem wielkości zainstalowanej mocy, wielkości produkcji, stosowanego pa
liwa, formy prawnej oraz płynności finansowej wydzielono segmenty rynku i wskazano na 
potrzebę zmiany strategii działania rynkowego kopah1 z masowej na selektywną. W pracy 
podjęto także próbę_ określenia najbardziej zyskownego dla kopalń węgla kamiennego seg
mentu ciepłowni oraz elektrociepłowni w Polsce. 

l. Wprowadzenie 

Rynki składają się z kupujących, którzy różnią się od siebie pod wieloma względami. 
Prawo to dotyczy także rynku przedsiębiorstw , które mogą różnić się pomiędzy sobą pcid 
względem demografii, wielkości, siły nabywczej, lokalizacji geograficznej, preferencji zaku
powych itp. Podział taki występuje także wśród klientów instytucjonalnych kopalń węgla ka
miennego. W trakcie ostatnich kilkunastu ląt, które stały się czasem zmian restrukturyzacyj
nych w polskim górnictwie, zdecydowana większość badm'l i analiz prowadzona była w kie
runku poszuk iwania grup nadmiernych kosztów a dalej ich redukcji oraz zwiększenia efektyw
ności struktur organizacyjnych. Autor spotkał się w literaturze jedynie z pojedynczymi pró
bami analizy strategicznej sytuacji kopalń pod kątem szukania sposobów poprawy zysku ope
racyjnego poprzez odpowiednie prowadzenie działań rynkowych w nawiązaniu do cech opisu
jących klientów. 

Badania literaturowe oraz analiza obecnej sytuacji w sektorze górnictwa węgla kamiennego 
skłoniła autora do przeanalizowania możliwych do wykonania przez kopalnie i zrzeszające je 
grupy kapitałowe w przyszłości strategicznych działaó marketingowych . Podstawą dla tej ana
lizy stały się jego prace własne poparte wynikami badań Urzędu Regulacji Energetyki, który 
przedstawił szczegółowe raporty dotyczące funkcjonowania polskiego sektora energetyki 
cieplnej w latach 200 l -2002. 
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2. Klient w nowoczesnym marketingu 

Do połowy XX wieku w związku ze znaczną przewagą popytu nad podażą, funkcjonował 
w działalności rynkowej model sprzedażowy. Opierał się on na przeświadczeniu , że najważ

niejszym celem, do którego dążą przedsiębiorcy jest zapewnienie odpowiedniej podaży dobra, 
a jednorazowa informacja do konsumenta wystarczy by spotkać się z efektywnym popytem. 

Postęp techniczny z jednej strony oraz dynamiczny rozwój technik informacyjnych ze 
strony drugiej, wsparte dodatkowo wzrostem ilości firm w części podażowej, spowodowały 
powstanie w latach pięćdziesiątych nadwyżki podaży nad popytem, co dało w konsekwencji 
straty dla wielu liderów poprzedniej sytuacji rynkowej . Pogłębianie się tych zjawisk w kolej
nych latach musiało skłonić do poszukiwania rozwiązań zmieniających filozofię działania 

firmy. Próbę poszukiwania narzędzi mogących pomóc firmom w zdobywaniu klienta i prze
ciwdziałaniu akcjom rynkowym konkurencji podjął rozwijający się dynamicznie marketing. 
Jego najnowocześniejszą odmianą stała się koncepcja orientacji relacyjnej (szerokiej) firmy, 
której twórcąjest Philip KotJer oraz Ray Corey. 

W myśl jej zasad podstawą rynkowego sukcesu firmy jest uzyskiwanie zysków operacyj
nych poprzez długotrwałe utrzymanie zadowolenia i pełnej satysfakcji klienta. To odbiorca 
właśnie rozpoczyna łat1cuch zclarzet1 gospodarczych w firmie. Od analizy jego potrzeb i opi
sujących go elementów, firmy uzależniają filozofię produktu, jego promocję, cenę oraz dystry
bucję. Wszystkie te elementy nazywane marketing-mix tworzą spójny zespół oddziaływań na 
klienta, których wykorzystanie przez niego daje mu pełną satysfakcję i tworzy z niego lojal
nego konsumenta dla oferowanego przez dostawcę produktu. 

Konieczność przeprowadzania analizy satysfakcji klienta i dopasowanie do jego potrzeb 
narzędzi marketingu-mix jest oczywiście niezbędna ale nie wystarczająca dla spełnienia funk
cji dobrego marketingu. Działania marketingowe wymagają uwzględnienia w nich interesu 
przedsiębiorstwa, co jest szczególnie ważne w przypadku rynków o specyficznej strukturze 
funkcjonowania, braku stabilności finansowej i wysokim ryzyku inwestycyjnym działania 
klientów. 

Dla ukazania różnic w algorytmie funkcjonowania przedsiębiorstw wedle orientacji pro
dukcyjnej oraz relacyjnej, ogólne porównanie obu koncepcji przedstawiono na rys. 2.1. 

Fabrvka 

a) koncepcja sprzedażowa 

Rynek 
docelowy 

b) koncepcja marketingowa 

Produkt 

Potrzeby 
klienta 

Promocja 
i sprzedaż 

Marketing 
skoordy
nowany 

Zyski przez 
sprzedaż 

Zyski przez 
zadowolenie 

Rys. 2.1. Zestawienie założeń sprzedażowej i marketingowej myśli rynkowej 
Fig. 2. 1. Comparison of selling and marketing conceptions in activi.ties on the market 

Zródło: Opracowanie włas11e 
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Graficzne przedstawienie filozofii obu orientacji jest zdaniem autora aspektem bardzo waż
nym dla rozpatrywania roli i miejsca marketingu w budowie odpowiedniej strategii działania 
kopah1 węgla kamiennego, która zostanie przedstawiona w kolejnych rozdziałach. 

Kluczowym elementem, który w nowoczesnym, szerokim marketingu umożliwia prowa
dzenie efektywnych działm1 rynkowych w stosunku do klienta i jego potrzeb jest segmentacja 
rynku. Zgodnie z definicją [Kotler i in. 2002] "segmentacja jest to podział rynku na oddzielne 
grupy nabywców, którzy mogą wymagać osobnych produktów i/lub odrębnego marketingu
mix, więc zintegrowanego oddziaływania ceną, promocją oraz dystrybucją". Jej etapy zostały 
przedstawione na rys. 2.2. 

l) Identyfikacja ~ 3) Ocena atrakcyjności ___. 5) Identyfikacja możliwych 
zmiennych segmentacji kazdego segmentu koncepcji 
i podział rynku na pozycjonowania dla 
segmenty każdego segmentu 

2) Opracowanie profili 4) Wybór docelowych docelowego 
powstałych segmentów - segmentów t- 6) Wybór, rozwinięcie i 

przekazanie wybranej 
koncepcji 
pozycjonowania 

Rys. 2.2. Etapy segmentacji rynku. definiowania rynku docelowego i pozycjonowania oferty rynkowej 
Fig. 2.2. Stages of market' s segmentation, targeting and offer's positioning 

Źródło: Opracowanie własne na podsrawie Kotler i in. [2002} 

Segmentacja jest pierwszym i podstawowym krokiem do prowadzenia tzw. marketingu do
celowego, charakterystycznego w ostatnich latach dla rynków wolnokonkurencyjnych, do 
których dąży również rynek obrotu węglem kamiennym. Marketing docelowy według definicji 
wiąże się "z rozróżnieniem przez sprzedającego głównych segmentów rynku, obrania za cel 
jednego lub kilku spośród nich i rozwijania produktu i planów marketingowych w ścisłym 
dopasowaniu do każdego wybranego segmentu klientów" [Garbarski i in. 2000]. Marketing 
tego rodzaju dopasowuje więc firmę i jej produkt do potrzeb oraz wymagm1 określonych grup 
klientów, przyjmując za kryterium podziałowe poszczególne ich cechy. Spełnia on więc w ten 
sposób podstawową zasadę marketingu szerokiego, przedstawianą powyżej przez autora. 

Dobrze prowadzona segmentacja odbiorców daje zachowanie równowagi pomiędzy potrze
bami rynku i ich zaspokajaniem z jednej strony a potrzebą generowania zysków jako podsta
wowego celu działalności gospodarczej. W wyniku badań uzyskuje się z jednej strony wiedzę 
o kliencie, co umożliwia jak najlepsze dostosowanie się do jego wymogów a z drugiej, waż
niejszej ekonomicznie, dokonuje się podziału rynku odbiorców pod kątem określenia efektyw
ności współpracy z nimi. 

3. Aktualna polityka marketingowa kopalń oraz firm sprzedających węgiel kamienny 
w stosunku do odbiorców w sektorze ciepłowniczym 

Kopalnie węgla kamiennego pomimo kilkunastoletniego już okresu gospodarki rynkowej 
dopiero teraz wchodzą na ścieżkę rozwoju, wiążącą się z samodzielnym funkcjonowaniem 
marketingowym. To przesunięcie czasowe związało się przede wszystkim z okresem dostoso
wującym ich działalność produkcyjną do potrzeb rynku. 
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Kilka dużych i radykalnych reform z jednej strony oraz powstanie dzięki specyficznej sytu
acji makroekonomicznej na świecie koniunktury na rynku tego nośnika energii doprowadziło 
do sytuacji, w której polskie górnictwo węgla kamiennego przeistacza się z typowej marketin
gowej kuli u nogi w klasyczną dojną krowę, która w perspektywie dobrze prowadzonych dal
szych prac restrukturyzacyjnych ale również jak uważa autor przede wszystkim odpowiednio 
prowadzonego planowania marketingowego oraz zarządzania strategicznego klientami może 
przynosić swoim właścicielom w przyszłości pokaźne zyski. 

Analizy rynkowe prowadzone przez autora w drugiej połowie 2004 roku wykazały, że 
główne a często jedyne działania marketingowe łączą się w kopalniach z prowadzeniem poli
tyki rabatowania. Często wykorzystywanym przez nie narzędziem jest więc zarządzanie ceną. 
Zastosowanie i integracja z ceną pozostałych trzech elementów marketingu: promocji-mix, 
produktu-mix oraz dystrybucji-mix należy uznać za niewielkie. 

Analizując działania rynkowe kopah1 bądź innych jednostek kapitałowych je zrzeszających , 

zaobserwowano rozwój pojedynczych inicjatyw marketingowych skupionych wokół jednego 
z elementów marketingu-mix. Należy tu wymienić między innymi akcję wprowadzenia na 
rynek nowej mieszanki węgli o nazwie "Ekoret" oraz rozwój sieci dealerskiej przez Katowicki 
Holding Węglowy, a także rozwój polityki promocyjnej, ze szczególnym wskazaniem na pu
blic relations, przez Jastrzębską Spółkę Węglową. 

Duże prawdopodobieństwo zapewnienia wysokiej efektywności ekonomicznej stosowa
nych działm1 marketingowych daje prowadzona z odpowiednią częstotliwością segmentacja 
rynku odbiorców. Autor proponuje by jej poziom przedstawiać z perspektywy trzech dużych 
grup klientów, do których prowadzona jest sprzedaż podstawowych rodzajów węgla, tzn . elek
trowni, elektrociepłowni i ciepłowni, do których sprzedawany jest węgiel energetyczny, kok
sowni zainteresowanych węglem koksującym oraz klientów detalicznych , do których poprzez 
pośredników trafia tzw. węgiel handlowy grubych sortymentów. 

Trzecia grupa klientów w roku 2003 została przeanalizowana panelowo przez autora za po
mocą badania ankietowego pod kątem określenia charakteryzujących ją czynników satysfakcji 
a więc w celu identyfikacji opisujących tą grupę cech rynkowych. Wyniki tych badań zostały 
przedstawione w pracy pod tytułem "Czynnik satysfakcji klientów kopalń" [Bogacz 2004]. 

Drugą, zdecydowanie trudniejszą w analizie marketingowej grupą klientów jest panel od
biorców związanych z sektorem energetycznym i ciepłowniczym oraz sektorem koksowni
czym. Podstawową różnicą w stosunku do klientów detalicznych jest ich: 
- przemysłowy charakter; 
- zdecydowanie większe zapotrzebowanie na produkt, związane z wielkością i skalą produkcji; 
- prowadzenie kontaktów handlowych z dostawcami na podstawie kontraktów i umów; 
- mniejsza podatność na zmiany rynkowe; 
- zdecydowanie mniejsza bezwładność a więc większa stabilność rynkowa; 
- często monopolistyczny lub oligopolistyczny charakter w stosunku do kolejnego odbiorcy 

w łat'lcuchu logistycznym. 
Powyższe cechy oraz inne elementy o mniejszym znaczeniu spowodowały, że klienci tej 

grupy są specyficznym rodzajem odbiorców dla kopalń węgla kamiennego. Analiza sytuacji 
obecnej na podstawie studiów literaturowych oraz obserwacji w terenie wykazała, że powyższa 
grupa jest słabo przebadaną przez kopalnie pod kątem ich cech marketingowych, a w związku 
z tym penetracja rynku przez zakłady górnicze w celu wydzielenia podgrup klientów o wy
sokiej atrakcyjności handlowej praktycznie nie występuje. Korzystając z tego wniosku, 
w oparciu o materiały Urzędu Regulacji Energetyki, w kolejnych rozdziałach pracy autor po-
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starał się o analizę rynku ciepłowniczego pod kątem wyboru panelu o największej potencjalnej 
zyskowności dla kopah'I węgla kamiennego. 

4. Segmentacja rynku ciepłowniczego w Polsce 

Analizując rynek ciepłowniczy, zgodnie z metodologią i algorytmem procesu segmentacji 
(rys. 2.2), autor wydzielił następujące zmienne segmentacyjne, stanowiące czynniki pozwala
jące na wydzie lenie segmentów rynku o odpowiednich profilach i cechach ważnych z punktu 
\ ·idzenia późniejszej oceny ich atrakcyjności: 
- potencjał firm mierzony zainstalowaną mocą i rzeczywistą produkcją; 
- stopień rozdrobnienia produkcji w regionach; 
- rodzaj wykorzystywanego paliwa; 

forma prawna; 
- płynność finansowa. 

W kolejnych podrozdziałach autor postarał się o pełną analizę segmentacyjną rynku 
ciepłowniczego w oparciu o przedstawione powyżej czynniki. 

4.1. Segmentacja ze względu na wielkość firmy ciepłowniczej 

Koncentracja potencjału polskiego ciepłownictwa jest w znacznej mierze związana ze 
zróżnicowaniem wielkości przedsiębiorstw, co wpływa na zakwalifikowanie tego czynnika 
jako jednego z głównych kryteriów segmentacji. Analiza wykazała, że grupa największych 
firm, stanowiąca i lościowo l ,3 % zakładów sektora skupiała w roku 2002 prawie 16 % krajo
wej mocy zainstalowanej, 17 % mocy osiągalnej, natomiast najmniejsze firmy, których przy
chód nie przek roczył l mln zł, budujące ilościowo 30% sektora, skupiały jedynie w tym czasie 
po 6% mocy zainstalowanej i osiągalnej. Sytuacja ta wskazuje na potrzebę koncentracji działm'I 
rynkowych kopalń na klientach o największych mocach. Niewielkie w kwestii skali działania 
marketingowe mogą bowiem dać duże potencjalnie efekty handlowe. 

Bardzo ciekawie przedstawiają się dane dotyczące produkcji ciepła mierzonego mocą zain
stalowaną (możliwości potencjalne) oraz produkcją wytworzoną w poszczególnych woje
wództwach. Informacje te, które zawarto w tabel i 4.1, pozwalają na określenie miejsca koncen
tracji firm o największym potencjale produkcyjnym. 

Dane zawarte w tabeli 4.1 pokazują niezwykle silne zróżnicowanie terytorialne produkcji 
ciepła. Pozwalają dalej na stwierdzenie, że firmy o największym potencjale produkcyjnym 
zlokalizowane są w województwach: mazowieckim, śląskim, kujawsko-pomorskim i pomor
skim. Tylko w tych czterech województwach w roku 2002 działały przedsiębiorstwa wytwa
rzaj ące 50,9 % całości polskiego ciepła. Koncentracja działań kopah'I węgla kamiennego na 
firmach zlokalizowanych w tych czterech województwach może więc dać większą część obro
tów osiąganych przez nie w całym sektorze ciepłowniczym. Zdecydowanie najgorzej w świetle 
czynnika potencjału przedstawiają się firmy z województw: lubuskiego, świętokrzyskiego, 
podlaskiego i wanni!lsko-mazurskiego, które wytworzyły przy dodatkowo dużym rozdrobnie
niu rynku za ledwie 8,7 % całości produkcji cieplnej w Polsce. Z punktu widzenia dostawcy jest 
to sytuacj a niekorzystna dla efektywności działm'I rynkowych. 

Dalsze badania marketingowe autora pokazały, że przedsiębiorstwami wytwarzającymi 
największą ilość ciepła, a więc potencjalnie najbardziej przychodowymi dla kopal !l są: 

9 



Bogacz P.: Rola segmentacji w tworzeniu strategii marketingowej kopalni węgla ... 

Elektrociepłownie Warszawskie, Zespół Elektrowni Ostrołęka, PEC Siedlce i PEC Ciecha
nów w województwie mazowieckim; 
Południowy Koncern Energetyczny w Katowicach, Zakłady Energetyki Cieplnej w Katowi
cach, Elektrociepłownia Chorzów oraz Elektrociepłownia Zabrze w województwie śląskim. 

Tabe la 4. 1. Potencjał firm ciepłowniczych mierzony mocą zainstalowaną 
oraz produkcją w poszczególnych województwach w roku 2002 w Polsce 

Table 4.1. Potential of heating plan ts sector estimated as settlement of power 
and quantity of production in voivodeships in Poland in 2002 

Lic7.ha 
Moc 

przedsiębiorstw 
zainstalowana Produkcja wytworzona lTJI 

JMWJ 

849 70979,5 467527,8 

Polska % MW 
100 100 100 467527,8 

Dolnośląskie 6,7 6,6 6,0 28051,7 

Kujawsko-
7,3 8.3 lO, l 47220.3 

pomorskie 

Lubelskie 5,3 4,6 4,7 21974 

Lubuskic 3,3 2,1 1,8 8415,5 

Łódzkie 6.4 6,9 6,7 31324,4 

Małopolskie 6.2 8,0 7,1 33324,4 

Mazowieckie 8.6 14,4 19.4 90700,4 

Opolskie 2,9 3,0 3,3 15428,4 

Podkarpackic 6,5 4,2 3,2 14960,9 

Podlaskic 2,9 2,2 2,3 10753,1 

Pomorskie 6,7 5,4 7,5 35064.6 

Śląskie 14,0 19,5 13,9 64986,4 

Świętokrzyskie 3,6 2,5 2,1 9818,1 

Warmiósko-
5.5 2,3 2,5 11688,2 

mazurskie 

Wielkopolskie 8,3 5,9 4,9 22908,9 

Zacl10clniopomorskie 5,8 4,1 4,5 21038,8 

Zrodło: Opracowanie własne 

4.2. Segmentacja ze względu na wielkość produkcji 

Ważną zmienną, którą należy wykorzystać w poszukiwaniu najlepszych segmentów rynku 
ciepłowniczego jest powiązany z przedstawianym powyżej kryterium wielkości produkcji 
stopieó rozdrobnienia produkcji w poszczególnych regionach. Odniesienie danych dotyczących 
produkcji w województwach do ilości firm wytwarzających w nich ciepło pozwala na ogólne 
przedstawienie stopnia rozdrobnienia rynku. 

Analiza dla roku 2002 pozwala na stwierdzenie, że zdecydowanie najlepszym dla 
efektywności działań rynkowych jest województwo mazowieckie, które posiada największą 
ilość TJ przypadającą na jedną firmę (ponad 10500). Dobrze pod tym względem wypadają 
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województwa: małopolskie, pomorskie oraz kujawsko-pomorskie. Zaskakująco dobrze przed
stawia się sytuacja województwa opolskiego (ponad 5300 TJ) znajdującego się na dziesiątym 
miejscu w rankingu producentów ciepła w Polsce. 

Negatywnym zaskoczeniem jest sytuacja obserwowana w przypadku województwa ślą

skiego, drugiego co do wielkości regionu pod względem produkcji ciepła w 2002 roku. Jest to 
bowiem województwo o dużym nagromadzeniu firm ciepłowniczych (a więc dużym rozdrob
nieniu), co jest wynikiem przede wszystkim wysokiej gęstości zaludnienia oraz aglomeracyjne
go charakteru grupy miast centralnej części Górnego Śląska. Niestety fakt znacznego rozdrob
nienia może mieć istotne znaczenie dla prowadzenia efektywnych działań rynkowych i osiąga
nia akceptowalnego poziomu kosztów związanych z obsługą klientów w tym regionie. 

4.3. Segmentacja ze względu na rodzaj wykorzystywanego paliwa 

Rodzaj paliwa jest jednym z najważniejszych kryteriów segmentacyjnych dla rynku 
ciepłowniczego. Pozwala bowiem dostarczyć kopalniom węgla kamiennego wiedzy na temat 
koncentracji geograficznej firm wykorzystujących ten surowiec jako swoje paliwo. Na rys. 4.1 
przedstawiono dane dotyczące wykorzystania poszczególnych paliw w ciepłownictwie w roku 
2002 , natomiast w tabeli 4.2 zawarto informacje dotyczące udziału wybranych paliw w wytwa
rzaniu ciepła w 2002 roku w polskich województwach. 

paliwa pozostale 
4% 

gaz 

wcrgiel brunatny 
1% olej opalowy lekki 

biomasa 
'llfr, 

gaz zaazotowany 
[l)~, 

odpady komunalne 

wysokometanowy - -~. l% 
jCfcl ·· ......_ 

olej opalowy ciężki 

8% 

węgiel kamienny 

79% 

Rys. 4.1. Struktura zużycia paliw w polskim ciepłownictwie w roku 2002 
Fig. 4.1. Structure of expenditure of fu eis in heating plan ts sector in Poland in 2002 

Źródło: Opracowanie własne IW podstawie Bwkzyk i in. [2003/ 

Dane przedstawione na rys. 4. l oraz w tabeli 4.2 wskazują, że węgiel kamienny jest 
d?minującym paliwem w ciepłownictwie. Jego udział w ogólnej energii paliw przekraczał 
meco 80 %, a w wytwarzaniu ciepła 79 %. Najwyższy, wynoszący 96 o/o udział węgla kamien
nego, stwierdzić można w woj. podlaskim, świętokrzyskim (95 %) i warmińsko-mazurskim 
(92 %), a więc w województwach o najniższej produktywności, a najniższy -w woj. mazo-
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wieckim (62 % ), pomorskim (67 %) i opolskim (71 % ), czyli województwach o wysokiej pro
duktywności. 

Dalsza analiza informacji z tabeli 4.2 wykazuje, że w województwie mazowieckim, 
posiadającym najmniejszy udział węgla w grupie wykorzystywanych paliw, wielkość zapo
trzebowania na ten surowiec wynosi ponad 4108 tys. ton rocznie, co jest wartością ponad 14-
krotnie większą n i ż w przypadku województwa podlaskiego, czyli regionu posiadającego 
najwyższy udział węgla kamiennego w asortymencie wykorzystywanych paliw. Z województw 
o wysokiej produktywności duże zużycie węgla kamiennego do produkcji ciepła wykazano 
w przypadku województwa śląskiego i małopolskiego (tab. 4.2). 

Tabela 4.2. Udział paliw w wytwarzaniu ciepła w poszczególnych województwach w 2002 roku 
Table 4.2. Fuels expenditure in heating production in voivodeships in Poland in 2002 

Rodzaje paliw 
Województwo 

OgÓłem 
W~gicl Olej opałowy Gaz ziemny Pozostałe 

kamienny cieżki wysokometanowy 
Biomasa 

paliwa 

Polska 100,0 79,0 8,5 3,5 1,7 7,3 

Dolnośląskie 100,0 81,9 0,5 4,4 0,2 13,0 

Kujawsko-pomorskie 100,0 78,5 12,0 1,0 0,1 8,4 

Lubelskie 100,0 87,7 0,4 9,2 - 2,7 

Lubuskie 100,0 78,8 0,4 3,6 0,1 17,1 

Łódzkie 100,0 89,6 !,4 1,6 0,5 6,9 

Małopolskie !00,0 86,4 2,1 2,0 - 9,5 

Mazowieckie !00,0 62,5 30,9 2,6 0,2 3,8 

Opolskie 100,0 71,5 0,4 5,3 - 22.8 

Podkarpackic 100,0 74,8 3,5 19,8 - !,9 

Podlaskic 100.0 96,3 - 1,2 !,9 0,6 

Pomorskie !00,0 67,5 9,2 2,7 18,4 2,2 

Śląskie 100,0 89,5 0,6 2,7 0,0 7,2 

Świ~tokrzyskie 100,0 95,4 !,5 2,2 0,8 0,1 

Warmi1\sko-
100,0 92,5 0,4 2,6 ! , ! 3,4 

mazurskie 

Wielkopolskie !00,0 76,4 [,4 3,1 0,8 18,4 

Zachodniopomorskie 100,0 86,2 - 4,3 !,2 8,3 

Zrodło: Opracowame własne IW pod.1·taw1e www.ure.gov.pl 

Badanie Urzędu Regulacji Energetyki z 2002 roku dowiodło, iż z rodzajem paliwa użytego 
do wytwarzania ciepła jest silnie związana jego cena jednoskładnikowa. Biorąc pod uwagę 
każde z czterech najważniejszych paliw i pozostałe paliwa rozpatrywane łącznie, najniższą 
cenę energii uzyskały przedsiębiorstwa wykorzystujące głównie olej opałowy ciężki (21 J 
zł/GJ). 

Przy produkcji ciepła opartej na najważniejszym w polskiej energetyce cieplnej paliwie
węglu kamiennym, cena wyniosła 22,5 zł/GJ. To jasno wskazuje na dobry charakter oferty 
cenowej dla tego paliwa w kwestii strategii rozwoju rynku ciepłowniczego, a więc wysoką 
pozycję przetargową kopah'l w rozmowach z firmami tej grupy. 
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4.4. Segmentacja ze względu na formę prawną 

Forma prawna to kolejna ze zmiennych ważnych z punktu widzenia efektywności 

ekonomicznej działań rynkowych w sektorze ciepłowniczym . Badania URE [Buńczyk i in, 
2003] dowiodły bowiem, że istotna część całości rynku lokalizuje się w firmach będących 
spółkami akcyjnymi oraz spółkami z ograniczoną odpowiedzial nością,. Wskazuje to na po
trzebę koncentracji działaó marketingowych i handlowych kopah1 na tej właśnie grupie firm. 
Można potencjalnie uznać, że kontakty z firmami posiadającymi podawaną wyżej formę 

prawną i organizacyjną mogą być efektywnymi ekonomicznie w przyszłości . Przyniosą bowiem 
potencjalnie duży wolumen obrotów. Dane przedstawiające tą sytuację zawarto w tabeli 4.3. 

Tabela 4.3 . Wskaźnik i ekonomiczne ciepłownictwa w Polsce według formy prawnej ' 2002 r. 
Table 4.3 . Economics indicators for Polish heating plants sector in respect of corporation in 2002 

Moc Wydajność Produktywność Cena 
osiągalna pracy majątku jednoskładnikowa 

Forma prawna (MW) (tys. zł/eta t) trwałego (ztiGJ) 

67248,4 214,6 0,7 28,4 

% 
Polska 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Jednostki 
samorządu 1,5 49,8 124,6 124,4 
terytorialnego 

Spółki 
60,9 121,0 88,8 8'7,3 

akcyjne 

Spółki z o.o. 34,1 90,2 122,7 ll2,7 

S pólełzielnie 
0,5 36,3 21,7 129,2 

mieszkaniowe 

Przedsiębiorstwa 
2,3 7!,6 87,3 11 9,2 

p;uistwowe 

Pozostale 
0,7 57.8 205,6 122,6 

przcdsi~biorstwa 
.. 

Zródło: Opracowwue wła.me TW pods1aw1e Bunc~yk 1 111. { 2003 f 

Z materiału przedstawionego w tabeli 4.3 wynika także, że znaczącą ilościowo ale nie
wielką w kwestii posiadanego rynku grupą firm są ciepłownie stanowiące własność jednostek 
samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe oraz przedsiębiorstwa państwowe. Może 
mieć to duże znaczenie w planowaniu działań strategicznych kopalń w stosunku do c iepłowni 
w perspektywie kilkuletniej oraz być bardzo przydatne w prowadzeniu tzw. wywiadu opera
cyjnego, zbierającego dane pod podejmowanie decyzji w perspektywie krótszej niżjeden rok. 

4.5. Segmentacja według kryterium płynności finansowej 

Kwestia płynności finansowej firmy jest jednym z najważniejszych elementów w procesie 
podejmowania decyzji o jej zakwalifikowaniu do odpowiedniej grupy odbiorców pod wzglę
dem ryzyka handlowego. Dla marketingu i planów strategicznych płynność finansowa klien
tów wiąże się przede wszystkim z odpowiedzią na pytanie o zdolność firmy do spłacania swo-
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ich zobowiązm1 wobec dostawców, którymi w analizowanym przypadku są kopalnie węgla 
kamiennego. Analiza pod kątem płynności finansowej pozwala więc na określenie ryzyka 
w kontaktach handlowych z firmą ciepłowniczą. Wyniki badań przeprowadzonych pod tym ką
tem dla ciepłownictwa w Polsce w roku 2002 zawarto w tabeli 4.4. 

Z analizy danych zawartych w tabeli 4.4 wynika, że kondycja finansowa ciepłownictwa 
wykazuje silne zróżnicowanie. Jeśli chodzi o poziom zadłużenia, to w najbardziej niekorzyst
nej sytuacji są przedsiębiorstwa w lubuskim (205 %średniej krajowej), a w mniejszym stopniu 
również w podkarpackim (136 9f), lubelskim (126 %) i zachodniopomorskim (123 %), nato
miast w najkorzystniejszej -przedsiębiorstwa w świętokrzyskim ( 48 %) i podlaskim (57 % ). 

Dalsze analizy prowadzone przez autora pokazały, że zadłużenie jest dodatnio (niekorzyst
nie) związane ze wskaźnikiem zaangażowania w działalność energetyczną (nazywanym dalej 
WZDE), tzn. że im większe zaangażowanie w działalność energetyczną, tym większy wskaż
nik zadłużenia. Ważne jest także powiązanie zadłużenia z wielkością firmy - najwyższe rela
tywne zadłużenie wykazują firmy średnie, a najniższe-firmy najmniejsze i największe. 

Tabela 4.4. Wskaźniki finansowe ciepłownictwa w Polsce według województw w roku 2002 
Table 4.4. Liquidity indicators form polish heating plants sector in respect of voivodeships in 2002 

Moc 
Całkowite 

osiągalna 
zadłużenie 

Płynność 

Województwa (MW) 

67248,4 0,3 0,7 

Polska 
o/r> 

[()() 100 100 

Dolnośląskie 6.5 101.1 111,0 

Kujawsko-pomorskie 8.5 101.0 80.8 

Lubelskie 4,7 125,6 116,6 

Lubuskie 1,9 204,8 60,2 

Łódzkie 6,9 90.2 96.9 

Małopolskie 8,1 !04.6 102,2 

Mazowieckie 14,8 89.6 120,8 

Opolskie 2,8 l 12.4 122,! 

Podkarpackie 4? 135,8 93,2 

Podlaskic 2,1 57,3 133,7 

Pomorskie 5,5 105,5 99,6 

Śląskie 19,1 94,4 84,1 

Świętokrzyskie 2,4 47,8 128,1 

Warmi1\sko-mazurskie 2.4 89,0 103,7 

Wielkopolskie 6.0 87.4 110.9 

Zachodniopomorskie 4,1 122,7 78,0 
.. 

Z rodło: Opracowame własne na pod.1·taw1e Bunczyk 1 111. {2003 l 

Z punktu widzenia płynności (tab. 4.4), najlepszy stan charakteryzuje firmy stosunkowo 
mało zadłużone, np. w woj. podlaskim, świętokrzyskim, opolskim i mazowieckim (20-35 % 
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powyżej średniej krajowej), a najgorszy-w woj. lubuskirn, zachodniopomorskirn, kujawsko
pomorskim i śląskim ( 15-40 %poniżej średniej). 

Wykazano, że w odróżnieniu od wpływu na zadłużenie, stopień zaangażowania w działal
ność energetyczną (WZDE) wpływa dodatnio na poziom płynności. Również elektroenerge
tyce udaje się utrzymać stosunkowo wysoką płynność finansową, w przeciwieństwie do cie
płownictwa zawodowego. Zaskakująca w kontekście całokształtu tej analizy może się wydać 
dobra sytuacja technicznie niewydolnych jednostek sarnorządu terytorialnego i spółdzielni 
mieszkaniowych. Wyróżniają się one bowiem korzystnymi wskaźnikami zarówno płynności 
finansowej (relatywnie wysokie), jak i zadłużenia (relatywnie niskie). 

Dane z tabeli 4.4 pokazują niesłychanie silne zróżnicowanie wskaźnika niegospodarności . 

W roku 2002 negatywne zjawiska w tym względzie objawiły się przede wszystkim w woje
wództwie opolskim (344 % średniej krajowej), a także łódzkim ( 169 %) i ślą<>kim ( 152 r;b ), zaś 
pozytywne w podkarpackim (20 %), pomorskim (30 %), lubelskim (30 %), świętokrzyskim 
(51 %) i podlaskim (52 %). Wysoka niegospodarność jest typowa dla firm o małym WZDE 
(225 %), a nietypowa-dla firm o dużym WZDE (77%), przy czym dotyczy to szczególnie 
przedsiębiorstw "niezawodowych". Niezwykle niski poziom niegospodarności cechuje (nie
efektywne i mało sprawne skądinąd) spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki samorządu 
terytorialnego, a stosunkowo wysoki spółki akcyjne. 

Wnioski strategiczne dla kopalń węgla kamiennego wynikające z podziału rynku według 
kryterium płynności finansowej łączą się z potrzebą baczniejszego przyglądania się pod kątem 
polityki handlowej przedsiębiorstwom z wschodniej części kraju (najwyższe zadłużenie) oraz 
grupie elektrociepłowni (wykazują wyższy stopiel'1 zadłużenia od klasycznych ciepłowni). 

Godnymi zaufania pod tym kątem są natomiast spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki sa
morządu terytorialnego. 

5. Ocena atrakcyjności segmentów rynku ciepłowniczego w aspekcie jego przyszłości 

Przedstawiony w rozdziale 4 obraz polskiego rynku ciepłowniczego pod kątem zaintere
sowania nim kopal!'!, daje zdaniem autora pełne możliwości w zakres ie wyboru przez nie po
tencjalnych lub rzeczywistych grup klientów, w przypadku których współpraca handlowa 
może dać oczekiwane efekty w postaci wysokich wartości wskaźnika rentowności sprzedaży. 
Wybór najlepszego segmentu rynku należy poprzedzić jednak krótką analizą dotyczącą przy
szłości sektora. 

Analizy autora pozwoliły na stwierdzenie, że systematyczne wprowadzanie w życie obo
wiązku instalowania urządzeń rozliczeniowych (wprowadzonego rozporządzen iem taryfowym 
w 1998 roku) skutkuje i będzie skutkowało ciągłym zmniejszaniem produkcji ciepła. W przy
padku niektórych rejonów zanotowano w ostatnich latach obniżkę produkcji nawet o 50 %. 
Powyższy fakt wpłynie zdaniem autora na budowę w przyszłości obiektów ciepłowniczych 
o mniejszej skali działania a większej akceptacji społecznej i ekologicznej. Zdaniem autora 
zasadniczym kierunkiem rozwoju ciepłownictwa będzie równieżjego dalsze kojarzenie z ener
gią elektryczną (względy efektywności ekonomicznej, oszczędności paliwa, wysoka sprawność 
oraz korzyści w zakresie ochrony środowiska). Zapisy "Założeil polityki energetycznej Polski" 
zakładają rozwój źródeł produkcji ciepła o mocach nie przekraczających 10 MW, stanowią
cych własność prywatną lub komunalną. 

Podsumowując rozważania analityczne autor podjął próbę wskazania grupy potencjalnie 
najlepszych pod kątem handlowym zakładów branży ciepłowniczej . Biorąc pod uwagę długo
falowość dotychczasowych kontaktów firm górniczych z jednostkami tej branży, panelu tego 
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nie należy traktować jako wzorcowego dla całej grupy jednostek wydobywających i sprzeda
jących węgiel kamienny lecz biorąc go pod uwagę w tworzonych strategiach rynkowych tych 
firm można przyjąć wysokie prawdopodobiei1stwo osiągnięcia sukcesu rynkowego (wysokiej 
zyskowności). 

Na podstawie analiz przeprowadzonych w rozdziale 4 należy przyjąć, że najbardziej atrak
cyjny klient w sensie wielkości przypuszczalnych obrotów w przyszłości znajduje się w woje
wództwie mazowieckim, śląskim, kujawsko-pomorskim lub pomorskim i jest spółką akcyjną. 
Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest poszukiwanie klienta wytwarzającego równole
gle również energię elektryczną. 

Węgiel kamienny jest głównym paliwem energetycznym poszukiwanego klienta lecz szuka 
on coraz częściej możliwości jak najczystszej produkcji ciepła. Zgłasza więc zapotrzebowanie 
na węgiel o wysokich parametrach jakościowych a z drugiej strony dobrej cenie. Jak wykazały 
badania Bu!lczyk i in. (2003) czuje bowiem konkurencję ze strony producentów ciepła wytwa
rzających je na bazie oleju opałowego ciężkiego, dającego ciepło przy niższej cenie oraz lep
szych parametrach w sensie szkodliwości środowiskowej spalania. Niestety poszukiwany 
klient z wymienionych powyżej województw może mieć problemy z regulowaniem swoich 
bieżących zobowiązm'I w stosunku do jednostki górniczej w związku z dość wysokim jego 
zadłużeniem, choć należy zwrócić uwagę na fakt, iż czas przeterminowania zobowiązm'I będzie 
mniejszy w przypadku elektrociepłowni. 

W procesie planowania długookresowego (ponad !O-cio letniego) należy zwrócić także 
uwagę na klientów mniejszych, o mocach poniżej 10 MW. 

6. Wnioski 

Analizy przeprowadzone w powyższej pracy skłaniają autora do sformułowania ogólnego 
wniosku o potrzebie uwzględniania zróżnicowania sektora ciepłowniczego w strategiach han
dlowych kopali'! węgla kamiennego, bądź jednostek kapitałowych zajmujących się jego sprze
dażą. Duże zróżnicowanie tego rynku pokazuje bowiem, że tylko pewne jego części (seg
menty) mogą stać się źródłem zyskownych działm'I handlowych kopali'!. Wnioski szczegółowe 
uzupełniające i/lub potwierdzające wniosek główny można przedstawić następująco: 

stwierdzono zbyt małe zróżnicowanie działa!l marketingowych kopali'! węgla kamiennego 
oraz skupiających je grup kapitałowych w stosunku do rynku odbiorców. Zaobserwowano 
koncentrację na działaniach związanych z polityką rabatowania i niewielką w związku 
z tym liczbę działa!l z zakresu promocji-mix, dystrybucji-mix oraz produktu-mix, 
w związku z dużym zróżnicowaniem rynku odbiorców węgla kamiennego w Polsce należy 
zmienić organizację działai'I rynkowych z marketingu masowego na marketing selektywny, 
dla którego konstrukcji podstawą jest ponawiana elementarna segmentacja rynku odbior
ców i koncentrowanie się na segmentach (klientach) o największej atrakcyjności rynkowej, 
rynek ciepłowniczy w Polsce wykazuje duże zróżnicowanie pod kątem wielkości firm, 
stosowanych paliw grzewczych, formy prawnej, wielkości produkcji oraz płynności finan
sowej, co może mieć duże znaczenie dla planowania działm'I handlowych kopah1 węgla 
kamiennego, 
grupa największych firm branży ciepłowniczej, stanowiąca ilościowo l ,3 % przedsię

biorstw skupiała w roku 2002 aż 16 % krajowej mocy zainstalowanej, natomiast firmy 
naj mniejsze, zrzeszające ilościowo 30 %jednostek skupiały w tym czasie tylko 6 % mocy 
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zainstalowanej. Sytuacja ta wskazuje na potrzebę koncentracji działań rynkowych kopalń na 
klientach o największych mocach, 
firmy ciepłownicze o największym potencjale produkcyjnym zlokalizowane są w woje
wództwach: mazowieckim, śląskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. Produkcja w tych 
czterech województwach w roku 2002 stanowiła 50,9% całości wytworzonego w Polsce 
ciepła. Największe polskie firmy ciepłownicze to: Elektrociepłownie Warszawskie, Zespół 
Elektrowni Ostrołęka. PEC Siedlce i PEC Ciechanów, Południowy Koncern Energetyczny 
w Katowicach, Zakłady Energetyki Cieplnej w Katowicach, Elektrociepłownia Chorzów 
oraz Elektrociepłownia Zabrze, 

- stwierdzono, że zdecydowanie najlepszym dla efektywności działań rynkowych kopalń 
węgla kamiennego jest województwo mazowieckie, które posiada największą ilość TJ 
przypadającą na jedną firmę (ponad l 0500). Duże wartości TJ stwierdzono także w woje
wództwach: małopolskim, pomorskim oraz kujawsko-pomorskim, 
udział węgla kamiennego w zużyciu paliw cieplnych przekraczał w roku 2002 r. w Polsce 
80%, a w wytwarzaniu ciepła 79%. Najwyższy , wynoszący 96% udział węgla kamiennego 
stwierdzono w woj. podlaskim, świętokrzyskim (95%) i warmi1'lsko-mazurskim (92%), a więc 
w województwach o najniższej produktywności, a najniższy-w woj. mazowieckim (62%), 
pomorskim (67%) i opolskim (71 %), czyli województwach o wysokiej produktywności, 
95% całości rynku ciepłowniczego lokalizuje się w firmach będących spółkami akcyjnymi 
oraz spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością,. Wskazuje to na potrzebę koncentracji 
działań marketingowych i handlowych kopalń na tej właśnie grupie firm, 

- poziom zadłużenia, element kluczowy w sensie określania ryzyka handlowego w obrocie 
z klientami z branży ciepłowniczej, wykazuje występowanie niekorzystnej sytuacji 
finansowej przedsiębiorstw w woj . lubuskim (205% średniej krajowej) , w podkarpackim 
(136%), lubelskim (126%) i zachodniopomorskim (123%), natomiast najkorzystniejszej 
w przypadku przedsiębiorstw z woj. świętokrzyskiego (48%) i podlaskiego (57%), 

- zadłużenie firm ciepłowniczych jest niekorzystnie związane ze wskaźnikiem ich 
zaangażowania w działalność energetyczną, tzn. że im większe zaangażowanie w działal
ność energetyczną, tym większy wskaźnik zadłużenia; element pozwalający na ogranicze
nie wprost zaufania handlowego kopah1 wobec tych fi rm. Ważne jest także powiązanie za
dłużenia z wielkością firmy - najwyższe relatywne zadłużenie wykazują firmy średnie, 
a najniższe-firmy najmniejsze i największe, 

- stopie1'1 zaangażowania w działalność energetyczną wpływa dodatnio na poziom płynności 
firm ciepłowniczych . Również elektroenergetyce udaje się utrzymać stosunkowo wysoką 
płynność finansową, w przeciwieństwie do ciepłownictwa zawodowego. Zaskakująco do
bra jest sytuacja niewydolnych technicznie jednostek samorządu terytorialnego i spółdzielni 
mieszkaniowych. Wyróżniają się one bowiem korzystnymi wskaźnikami zarówno płynno
ści finansowej (relatywnie wysokie), jak i zadłużenia (relatywnie niskie), 

- najbardziej atrakcyjny klient w sensie wielkości przypuszczalnych obrotów zlokalizowany 
jest w województwie mazowieckim, śląskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim i jest on 
spółka akcyjną. Najmniej ryzykownymi w sensie handlowym są klienci wytwarzający rów
nolegle również energię elektryczną. 

17 



Bogacz P.: Rola segmentacji w tworzeniu strategii marketingowej kopalni węgla ... 

Literatura 

[l] Bogacz P.; 2004: Program monitorowania satysfakcji klientów kopalń - fundament marketingu 
relacyjnego w branży górniczej w Polsce, Materiały Konferencji Zagadnienia interdyscyplinarne 
w górnictwie i geologii, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Polit. Wrocławskiej nr 103, seria 36, 
Wrocław, 69-83. 

[2] Buńczyk A. i in.; 2001: Ciepłownictwo w Polsce - charakterystyka przedsiębiorstw koncesjo
nowanych. Biuletyn URE nr 6, Warszawa, 1-11. 

[3) Buńczyk A. i in.; 2003: Energetyka cieplna w Polsce w 2002 r.- wstępne wyniki badań. Biuletyn 
URE nr 6, Warszawa, 1-14. 

[4) Garbarski R. i in.; 2000: Marketing: punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa. 
[5] KotJer Ph, i in.; 2002: Marketing- podręcznik europejski. PWE, Warszawa. 
[6) Obłój K.; 200 l: Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. PWE, 

Warszawa. 
[7] Stubryła A.; 2000: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. PWN, Warszawa. 
[8] Thompson A. A., Strickland lJI A. J.; 1990: Strategie Management. Concepts and applications. 

European Journal of Operational Research, nr 48. 
]9] www.ure.gov.pl 

Weight of segmentation in construction of marketing activities strategy for 
coal mines in heating plans sector in Poland 

Abstra et 

This paper presents heating plants sector segmentation in Poland being base for construc
tion strategy of marketing activities for coal mines in this group of customers. Authar proved 
that in geographical matter this sector is very differential in respect of: power, quantity of pro
duction, kind of fuels, corporation and liquidity. In this reason he suggested changing of mar
keting strategy of coal mines from massive to selective. Authar tried to construct model of the 
most profitable segment of the heating plants market in Poland, showed that the best customer 
for coal mine occurs in mazovian or silesian voivodeship. They corporation is share company 
and produces heating with electrical together. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Czesław Cymek 
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Podziemne magazynowanie C02 - strategiczną szansą rozwoju górnictwa 
węgla kamiennego 

Słowa kluczowe 

ekologia- górnictwo węgla kamiennego- dwutlenek węgla- magazynowanie 

Streszczenie 

Prace nad ograniczeniem emisji dwutlenku węgla do atmosfery są priorytetowym zadaniem 
w wielu krajach. Prowadzone badania potwierdziły przydatność niektórych utworów geolo
gicznych m. in. pokładów węgla, porowatych piaskowców i wodnych ośrodków, a także pustek 
poeksploatacyjnych po wybraniu węgla, ropy i gazu, do podziemnego magazynowania C02• 

W Polsce badania te prowadzone są w Głównym Instytucie Górnictwa m. in. w ramach 
projektu UE pn. RECOPOL oraz prac statutowych. 

l. Wstęp 

Pocl względem emisji gazów cieplarnianych Polska należy cło czołówki światowej, zajmu
jąc km1cowe miejsce w pierwszej dziesiątce krajów uprzemysłowionych. Głównym powodem 
jest to, że zasadniczym surowcem energetycznym jest nadal węgiel. Udział C02 w całkow itej 

emisji gazów cieplarnianych w Polsce wynosi około 84 %, a w odniesieniu cło globalnej emisji 
światowej stanowi to około l ,5 %. Wielkość zagregowanej emisji gazów cieplarnianych wyra
żona w ekwiwalencie C02 wyniosła w 1999 roku około 460 mln t. Zachodzące w gospodarce 
Polski zmiany, sprawiają, że emisja ta systematycznie maleje na skutek wielu kierunkowych 
działaó. Wpływ na to ma przede wszystkim modernizacja polskiej energetyki i zmniejszenie 
energochłonności produkcji przemysłowej. Przyczyną tego jest również ograniczenie niskiej 
emisji gazów na skutek proekologicznych działm1 z preferenc yj nym wykorzystaniem gazu 

ziemnego do ogrzewania gospodarstw domowych. 
Polityka ekologiczna paóstwa uwzględnia zobowiązania Polski wynikające z porozumie!'! 

międzynarodowych. Szczególnie ważną rolę odgrywa porozumienie zawarte w ramach ramo
wej Konwencji NZ w sprawie zmian klimatu. Protokół z Kyoto zobowiązujące Polskę do sta
bi lizacji w 2000 roku oraz redukcji o 6% w latach 2008-2012 emisji gazów cieplarnianych w sto
sunku do roku 1988. W kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej programy i pra
wodawstwo z zakresu ochrony powietrza są w Polsce sukcesywnie wdrażane. Istnieje kilkaset 
dyrektyw, decyzji i zaleceó Parlamentu Europejskiego i Rudy Europy, które zajmują się tym 
problemem praktycznie we wszystkich dziedzinach gospodarki. 

IV Program Ochrony Środowiska Unii Europejskiej do roku 20 l O jako czołowy priorytet 
z zakresu atmosfery stawia ochronę klimatu i redukcję emisji gazów cieplarnianych . W tym 

19 



Cybulski K., Krzystolik P., Skiba J.: Podziemne magazynowanie C02 - strategiczną szansą ... 

celu Komisja Europejska uruchomiła "Europejski Program Zmian Klimatu (ECCP), który ma 
doprowadzić do osiągnięcia przyjętego w Kyoto 8 % poziomu redukcji tych gazów i dalszej 
redukcji emisji o 20-40% emisji w roku 2020. Wysiłki będą koncentrować się na poprawie 
efektywności energetycznej produkcji, oszczędności energii i surowców oraz rozszerzeniu wy
korzystania energii odnawialnej. W Polsce do zasobów energii odnawialnej można zaliczyć 
metan pokładów węgla MPW (ang. CBM) oraz metan kopah1 węgla MKW, obecnie wydalany 
z powietrzem wentylacyjnym do atmosfery (ang. V AM). 

W Głównym Instytucie Górnictwa podjęto szereg badań oraz działań praktycznych zmie
rzających do ograniczenia emisji gazów, cieplarnianych, w tym redukcję co2 jako głównego 
gazu odpowiedzialnego za ocieplenie klimatu, a także w zakresie szerszego wykorzystania me
tanu z kopah1 węgla kamiennego (MPW i MKW). Podkreślić należy wyraźnie, że ogranicze
nie emisji i magazynowanie co2 w miejscach zapewniających trwałe unieszkodliwianie jest 
szansą rozwoju górnictwa węglowego, ponieważ węgiel pośród wszystkich paliw energetycz
nych wytwarza podczas spalania największe ilości dwutlenku węgla. 

2. Kierunki podejmowanych badań oraz działań ograniczenia emisji C02 do atmosfery 

W gospodarce światowej głównym celem jest otrzymywanie energii z paliw stałych po ni
skich kosztach jej otrzymywania przy równoczesnym obniżeniu emisji co1 do atmosfery. 
Najbardziej obiecujące technologie obniżenia emisji dwutlenku węgla, ze źródeł stacjonarnych 
o dużej skali nasilenia stężeń C02, polegają na separacji, ujmowaniu i sprężaniu go, a następ
nie magazynowaniu w strukturach geologicznych oraz innych miejscach lokowania, które 
wykluczają powrotną emisję do atmosfery. 

Obecne metody separacji C02 wykorzystują: 

fizykalne i chemiczne rozpuszczalniki, 
różnego typu procesy membranowe, 
adsorpcję w zeolitach i innych ciałach stałych, 

- kriogeniczną separację. 

Magazynowanie C02 w obecnej chwili polega na lokowaniu go pod dnem mórz, w solan
kach, mineralnych związkach i geologicznych warstwach .. 

Mineralne magazynowanie polega na procesach reakcji chemicznej C02 z naturalnie wy
stępującymi substancjami, powodującymi powstawanie chemicznych ekwiwalentów w natu
ralnie występujących węglanach. Zwietrzałe skały alkaliczne w tym szczególnie wapienne i ma
gnezowe krzemionki stanowią naturalną formę do sekwestracji C02• 

Do potencjalnych miejsc geologicznego magazynowania C02 zaliczyć można naturalne re
zerwuary w polach naftowych powstałe w wyniku eksploatacji ropy, a także gazu ziemnego. 
Równoczesne zatłaczanie C02 z eksploatacją w polach naftowych i gazowych może być czyn
nikiem stymulL~ącym wydajność wydobycia ropy i gazu. Powyższe rezerwuary geologiczne 
posiadają olbrzymią pojemność i możliwość magazynową do ponad 120 Gt C02• Innym sposo
bem może być iniekcja i sekwestracja C02 w pokładach węgla z równoczesnym stymulowa
niem wydobycia metanu pokładów węgla. Problem ten jest obecnie przedmiotem zabiegów 
technicznych, badm1 i testu wykonalności w ramach V Programu Unii Europejskiej w projekcie 
RECOPOL, w którym uczestniczy Główny Instytut Górnictwa, odpowiedzialny za przeprowa
dzenie testu polowego. 

Dość trudnym ale realnym przedsięwzięciem stojącym przed jednostkami naukowo-badaw
czymi jest zbadanie i określenie warunków magazynowania co2 w nieczynnych wyrobiskach 
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górniczych, zrobach i pustkach powstałych w wyniku prowadzenia wydobycia kopalin stałych. 
Metody te są zbliżone do przedstawionego wyżej magazynowania gazu w kawernach poeks
ploatacyjnych, w polach naftowych i gazowych. 

Obecnie w Polsce istnieją 2 duże magazyny na gaz ziemny w Magiinie (poeksploatacyjne 
utwory solne) i w Wierzchowieach (w utworach wapiennych po eksploatacji gazu ziemnego). 
Magazyny te służą do gromadzenia nadmiaru gazu ziemnego w okresach letnich i wykorzy
stywania go w okresach większego zapotrzebowania jesienno-zimowego, a także stanowią 
strategiczne zasoby gazu. 

W przyszłości magazyny o podobnej strukturze i rodzaju utworów geologicznych będą z pew
nością służyły do bezpiecznego i trwałego magazynowania dwutlenku węgla lub gazów spa
linowych. 

Znacznie trudniejszym problemem jest technologia magazynowania C02 w zlikwidowa
nych kopalniach węgla kamiennego. Problemy te wynikają z dużej trudności zapewnienia 
szczelności infrastruktury podziemnej w zl ikwidowanej kopalni węgla kamiennego. Powodem 
tego są liczne uskoki i inne zaburzenia przerywające ciągłość warstw, a także wyrobiska i kra
wędzie płytkiej eksploatacji, powodujące powstanie na powierzchni deformacji nieciągłych, 
umożliwiających powrotną migrację co2 i przenikanie do powietrza atmosferycznego. 

Generalnym wymogiem możliwośc i magazynowania dwutlenku węgla we wszystkich wy
żej wymienionych miejscach i formach lokowania jest zagwarantowanie co najmniej 1000-
letniego okresu składowania, lub w przypadku złóżjego sekwestracji . 

3. Wykorzystanie wyeksploatowanych złóż węgla kamiennego do trwałego magazynowania 
dwutlenku węgla 

Wyrobiska górnicze, zroby poeksploatacyjne i naruszone eksploatacją pokłady węgla sta
nowią odrębne formy magazynowania C02 : 

- naruszone eksploatacją pokłady węgla posiadają większą zdolność do adsorpcyjnego 
magazynowania co2 niż w przypadku pokładów nienaruszonych eksploatacją, ponieważ 
przepuszczalność i pojemność matrycy węglowej jest większa, 
zroby poeksploatacyjne posiadają stopniowo malejącą pojemność magazynową w związku 
z ich rekonsolidacją, w wyniku której objętość pustek maleje wraz z upływem czasu. W zro
bach mogą występować trzy formy magazynowania co2 : 
• pierwsza polega na swobodnym wypełnieniu pustek i szczelin w gruzowisku zawałowym, 
• druga na adsorpcji w resztkach węgla, 
• trzecia w formie rozpuszczonego w wodzie dwutlenku węgla, przy wysokiej jego 

rozpuszczalności . 

wyrobiska górnicze i pustki w górotworze powstałe w wyniku prowadzonych robót górni
czych stanowią znacznie większą pojemność od dwóch w/w miejsc, gdzie co2 zdepono
wany jest w fonnie gazu wolnego, lub w przypadku zatopionych wyrobisk w formie roz
puszczonej (saturatu wodnego). 

4. Mechanizm przepływu gazów w kopalniach zlikwidowanych 

Zasięg i stopiel'1 odgazowania pokładów nadebranych lub podebranych zależy od odległości 
od pokładu eksploatowanego. Wpływy eksploatacyjne po wyeksploatowaniu jednego pokładu 
sięgają 150-200 m w górę i 60-120 m w dół. 
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W kopalniach likwidowanych wpływy eksploatacyjne mają znacznie większy zasięg 

w rezultacie wielokrotnego nałożenia się eksploatacji w kilku, bądź nieraz w kilkunastu pokła
dach. W naruszonym robotami górniczymi górotworze, zwiększa się przepuszczalność węgła 
do kilkunastu a nawet do kilkudziesięciu milidarcy, w stosunku do naturalnej przepuszczalno
ści (w warunkach nienaruszonego górotworu) rzędu O, l do 0,5 mD. 

Gazowa przepuszczalność w pokładach węgla zwiększa się również w strefach uskoko
wych, w których na skutek zniszczenia struktury węgla i skał, występują spękania stanowiące 
drogi transmisji gazu w kierunku szczeliny uskokowej i powierzchni. W przypadku zatłaczania 
czy iniekcji gazów spalinowych do pokładów węgla naruszonych eksploatacją występują zja
wiska odwrotne adsorpcji i absorpcji wtórnej . 

Zjawiska desorpcyjno-dyfuzyjne i przemieszczanie s ię gazów w kopalniach po ich likwida
cji nie zanikają. Ulegają one jednak znacznemu spowolnieniu na skutek zatrzymania pracy 
wentylatorów. Brak przepływu powietrza powoduje laminarne przemieszczanie się gazów pod 
wpływem gradientu ciśnienia, temperatury i depresji naturalnej wzdłuż wyrobisk, pustek po
eksploatacyjnych i szczelin. Zjawiska te mają początek w układzie węgiel -woda- gaz i prze
biegają zawsze w procesie dwufazowym - z matrycy porowatej węgla do szczelin jako faza 
pierwsza desorpcyjnego wydzielania gazu z węgla do szczelin pierwotnych i wtórnych oraz 
faza druga przepływ gazu wolnego ze szczelin do wyrobisk oraz zrobów. 

Zatrzymanie wentylatorów głównego przewietrzania w końcowym etapie likwidacji kopalń 
powoduje akumulację gazów w zrobach i wyrobiskach, w rezultacie zaprzestania mechanicz
nego przewietrzania dołu kopalni. Otamowanie rejonów eksploatacji w wyrobiskach na po
szczególnych poziomach podszybi oraz szczelne podsadzenie (zasypanie materiałami ilastymi 
łub pyłami dymnicowymi szybów) sprzyja tworzeniu się zbiornikowych nagromadzei1 metanu. 
Spękany górotwór w wyniku dokonanej eksploatacji i szczeliny pierwotne powstałe w wyniku 
procesów geologicznych m.in . w strefach uskoków oraz innych zaburzeń geologicznych, po
wodują, że układ gazowo-hydrogeologiczny nie jest szczelny. Nieszczelność układu przy ist
niejącym gradiencie c i śnienia między dołem zlikwidowanej kopalni a powierzchnią powoduje 
efekt migracji gazów. w kierunku powierzchni .. Dwutlenek węgła ze ~~·zgłędu na dobrą roz
puszczalność w wodzie może być również akumulowany w zatopionych wyrobiskach do stanu 
nasycenia. Rozpuszczalność w wodzie przy ciśnieniu 760 Tr i w temp. O oc wynosi w przy-

. padku dwutlenku węgla !,7!3 dm3 C02/dm3 H20 lub !79,7 objętości w !00 objętośc iach 
wody wg innych źródeł. 

Dodatkowym czynnikiem mogącym powodować migrację g_azów na powierzchnię 

z wyrobisk górniczych, zrobów i pustek w zlikwidowanej kopalni, poprzez szczeliny natu
ralne, uskoki oraz spękania wtórne poeksploatacyjne- jest podnoszący się poziom wód kopal
nianych na skutek zaprzestania odwadniania. Wody karboi1skie spływając z naruszonego eks
ploatacją górotworu, zatapiają coraz wyżej położone stare wyrobiska górnicze od dolnych po 
górne poziomy nieczynnej kopalni. Podnoszący się poziom wód w podziemnych zbiornikach 
działa w formie "tłoka" na gazy złożowe nagromadzone w wyrobiskach, zrobach pustkach 
i szczelinach w górotworze. Zwiększa się także rozpuszczalność gazów, zwłaszcza C02 na 
skutek wzrostu ciśnienia słupa wody. Gdyby infrastruktura podziemna w zlikwidowanej ko
palni była całkowicie szczelna, wówczas rozpuszczone gazy, w tym również co2 pozostaną 
zdeponowane w formie zgazowanych wód w zbiorni~ach wodnych zlikwidowanych kopali'!. 

Tak więc cały zespół czynników geologiczno-górniczych, hydrogeologicznych i gazowych 
składa się na mechanizm przemieszczania się gazów na powierzchnię, gromadzenia się 
w warstwach przypowierzchniowych oraz emisji do atmosfery w obszarach zlikwidowanych 
kopah'l, jeśli infrastruktura podziemna wyrobisk jest nieszczelna. Takie zlikwidowane kopalnie 
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nie nadają się do magazynowania gazów w wyrobiskach na skutek możliwości ich powrotnej 
migracji na powierzchnię. 

Desorpcja gazu z matrycy lub adsorpcja wtórna do niej odbywa się do czasu wyrównania 
się ciśnień w strukturze porowatej węgla (w układzie porowatości pierwotnej i wtórnej) i/lub 
do chwili zaniku wzrostu temperatury w układzie. Generalnie dopływ wód i zatapianie kolej
nych byłych poziomów wydobywczych i partii złoża zatrzymuje proces desorpcji gazu 
z węgla. Woda wnikając do struktury porowatej węgla blokuje zarówno adsorpcję jak i desorp
cję gazu, z chwilą wyrównania się ciśnień w układzie węgiel -woda- gaz. 

Dyfuzyjne wydzielanie i przepływ gazów trwa jednak znacznie dłużej i zgodnie z prawem 
Ficka proporcjonalnie do pola powierzchni prostopadłej do kierunku dyfuzji oraz gradientu 
stężenia substancji . 

Należy podkreślić, że po zamknięciu wałbrzyskich kopalń, zaprzestaniu mechanicznego 
przewietrzania i odwadniania nawet po zlikwidowaniu wszystkich szybów przez szczelne ich 
podsadzenie i zaczopowanie korkami izolującymi oraz płytami żelbetowymi - wyrobiska, 
zroby, pustki poeksploatacyjne oraz spękany górotwór są tylko teoretycznie hermetycznie 
izolowane. Systemy szczelin naturalnych i wtórnych, powstałych w wyniku działalności górni
czej mają połączenie z nadkładem i z powierzchnią zwłaszcza w przypadku cienkiego i prze
puszczalnego nadkładu lub braku izolujących warstw. Tak jest w przypadku zlikwidowanych 
kopalll wałbrzyskich, na skutek: 
- małej miąższości nadkładu (od 4-8 m) i braku nieprzepuszczalnych utworów czwarto- i trze

ciorzędowych, przykrywających warstwy karbonu, 
- występowania zaburzell przerywających ciągłość warstw i biegnących na powierzchnię, aż 

do nadkładu , 
- ponad 500-letniej eksploatacji, prowadzonej początkowo na wychodniach, a później coraz 

głębiej 

- licznych deformacji nieciągłych na powierzchni spowodowanych eksploatacją z zawałem 
skał stropowych. 
Kopalnie te więc nie nadają się z tych powodów do magazynowania gazów. Zatłaczany 

co~ do podziemnej infrastruktury wyrobisk nie może być na stałe zdeponowany w wyrobi
skach, zrobach i wodach, ponieważ będzie migrował szczelinami i zlikwidowanymi szybami 
z powrotem na powierzchnię, a stąd do powietrza atmosferycznego, co nie gwarantuje wyma
ganego l 000-letniego okresu składowania. 

Zlikwidowanie kopalni nie k01'lczy zmian w strukturze złoża i w górotworze otaczającym, 
zachodzących w wyniku dokonanej i zak01'lczonej eksploatacji górniczej. Nadal trwają procesy 
przemieszczania się skał oraz rekonsolidacji górotworu. Zmieniają się również warunki ciśnie
nia w wyniku dopływu wody i oddziaływania "tłoka wodnego" na gazy złożowe i zmagazy
nowany C02, w nie przewietrzanych wyrobiskach, zrobach i szczelinach. 

S. Dwutlenek węgla - sekwestracja w złożach węgla i magazynowanie w kopalniach 
priorytetem dla górnictwa węgla kamiennego 

Zagadnienie magazynowania dwutlenku węgla w złożach węgla oraz w likwidowanych ko
palniach ma niebagatelne znaczenie dla obniżenia efektu cieplarnianego i przyszłości górnic
twa węgla kamiennego w Polsce. 

Wystarczy spojrzeć na emisję gazów spalinowych z Elektrowni "Rybnik" S.A., która spala 
w siedmiu blokach energetycznych 674 Mg/h węgla wytwarzając 1340 MW mocy. W wyniku 
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spalania tej ilości węgla natężenie przepływu gazów wynosi 6277557 Nm3/h, a ilość emitowa
nego C02 przy średnim stężeniu II ,92% kształtuje się na poziomie 708736,2 Nm3/h (tab. 5 .I ). 

Tabela 5.1. Uśrednione parametry pracy Elektrowni "Rybnik" S.A. i wielkości emisji zanieczyszczeń 
Table 5.1. Average operational parameters of "Rybnik" S.A. power plant and i ts scale of emissions 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. 
Numer kotła bloku 

l 2 3 4 5 6 7 

l Moc bloku MW 190 160 190 210 210 190 190 

2 Zużycie węgla Mg/h 102.8 75,5 89.7 107,4 112,4 91.5 94.7 

Parametry gazów odlotowych 

3 Temperalura o c 93 142 146 140 96 95 105 

4 o, (Y,/ 9,13 7,82 7,78 6.17 8.42 8,58 7,48 

5 co, (}f/ 10,36 11,90 11.62 11 ,33 11,06 10,87 11,92 

6 co % 0,0018 O.O!l23 0,0152 0,0033 0,0342 0,0113 0,0020 

7 H,O kg/m' 0,038 0,025 0,017 0,024 0,025 0,031 0,27 

Natężenie przepływu 

8 w warunkach Nm3/h 1000936 690972 821348 949186 1076256 938171 800688 
umownych 

Emisja innych zanieczyszczeń 

9 Pył całkowity kg/h 69,68 13.92 32. 11 326.7 59,30 67,61 65.56 

LO Pb g/h 12.47 2,80 2.74 69,69 5.81 4.26 18,69 

II Cr g/h 7,87 3,97 0,778 48,98 7.95 8,52 11.28 

12 C u g/h 8,85 0,278 0,218 41.75 4,09 4,12 9,44 

13 Cd g/h 0,208 0,348 0,436 0,966 0,237 9,06 0.524 

14 Hg (pył) g/h 0,070 0,0550 0,062 0,329 0,118 0,136 0,066 

15 Hg (pary) g/h 2,0 8,29 5,54 2.37 8,61 3,75 8,81 

16 B-a-P mg/h 0,337 0307 0,444 1,674 0,337 0.337 0,596 

17 s o, kg/h 485.5 694,7 920,6 520.3 445.3 645,0 813.8 

18 NO, kg/h 380,8 271,3 359,3 336,6 361,0 306.4 323.0 

]l) co kg/h 22,69 19,93 156,6 45,5 460,0 132,3 20,37 

Opierając się na szczegółowych wynikach laboratoryjnych analizy składu i zawartośc i C02 
w gazach spalinowych Elektrowni "Rybnik", można z całą pewnością stwierdzić że przy i lości 
spa lanego węgla ok. 670 Mg/h w siedmiu blokach energetycznych i ogromnych ilościach wy
dalanych gazów spalinowych ok. 6 288 000 Nm3/h, przy zawartości C02 w składzie gazów 
średnio 11 ,3 % -emisja dwutlenku węgla 71 O 000 N m '!h (ok.I2 000 m3/min) jest ilością nie
bagatelną. Tym samym tylko z jednej Elektrowni "Rybnik" o mocy 1340 MW emituje się do 
atmosfery ok. 24 Mg C02/min czyli ponad 12,5 mln Mg rocznie. 

Ze względu na całkowicie odmienne warunki magazynowania gazów w kopalniach czę
ściowo likwidowanych lub całkowicie zlikwidowanych, zagadnienie wymaga odrębnego roz
patrzenia problemu, przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa dla kopah1 sąsiednich. 

5.1. Magazynowanie dwutlenku węgla w kopalniach częściowo li kwidowanych 

W kopalniach częściowo likwidowanych przeznaczonych do zbiornikowego magazynowa
nia gazów pozostała i stniejąca struktura sieci wentylacyjnej jest pod wpływem oddziaływania 
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\ •cntylatorów głównych, przewietrzających pozostałą strukturę sieci wentylacyjnej kopalni. 
Spiętrzenie wentylatorów głównych powoduje przepływ powietrza przez istniejącą strukturę 
sieci wentylacyjnej i jednocześnie oddziałuje na zlikwidowaną część kopalni. 

W wyrobiskach z czynną siecią wentylacyjną wartość potencjałów aerodynam icznych 
wpływa na nieczynną (odizolowaną) część kopalni, która mogłaby być magazynem dla gazów 
spalinowych . Różnica potencjałów w wyrobiskach czynnej sieci wentylacyjnej powoduje ukie
runkowany przepływ gazów w nieczynnych wyrobiskach i zrobach zlikwidowanej części ko
palni . 

Strumiel'1 objętości gazów przepływających przez wyrobiska i zroby zlikwidowanej części 
kopalni jest funkcją: 
- wielkości depresji wentylatorów głównych przewietrzających kopalnię czynną, 
- wielkości wypadkowego oporu aerodynamicznego podsieci szybu wentylacyjnego, 

graniczącego z obszarem zlikwidowanym, 
- szczelności tam izolujących część zlikwidowanej kopalni . 

Zasadniczym czynnikiem, który wpływa na wielkość wymiany gazów w zlikwidowanej ko
palni jest szczelność układu otamowanych wyrobisk. 

Duże znaczenie dla możliwości magazynowania C02 ma również przestrzenne usytuowa
nie części zlikwidowanej kopalni w stosunku do lokalizacji szybów wydechowych. Usytuowa
nie części zlikwidowanej kopalni pomiędzy szybami wydechowymi w układzie przekątnym 
stwarza najniekorzystniejsze warunki do magazynowania gazów. 

Niezależnie od wielkości depresji wentylatorów głównych oraz szczelności części zbiorni
kowej kopalni, występuje ukierunkowana migracja gazów w wyrobiskach i zrobach w zlikwi
dowanej kopalni w oparciu o różnicę potencjałów aerodynamicznych na szybie. 

Magazynowanie C02 w części zlikwidowanej kopalni przy pozostałej części czynnej stwa
rza ograniczone możliwości ze względu na: 
- oddziaływanie spiętrzenia wentylatorów głównych, wpływających na rozkład wartości 

potencjałów węzłowych w wyrobiskach sieci wentylacyjnej, okonturowujących zlikwido
waną część kopalni, 
brak możliwości zapewnienia szczelności tam izolujących zlikwidowaną część kopalni, 

- przepływ gazu szczelinami pomiędzy przestrzeniami wyeksploatowanych pokładów. 
Reasumując, należy wykluczyć możliwość magazynowania C02 w zlikwidowanej części 

kopalni czynnej, ze względu na ciągły przebieg procesu wymiany w otamowanych wyrobi
skach i zrobach, w wyniku oddziaływania spiętrzenia wentylatorów głównych . 

5.2. Magazynowanie dwutlenku węgla w kopalniach zlikwidowanych 

Magazynowanie C02 w kopalniach likwidowanych stwarza możliwości efektywnego loko
wania dużych jego ilości, jednakże uwarunkowane to jest : 
- pojemnością użytkową wyrobisk i zbiorników wodnych, 
- warunkami geologiczno-górniczymi, 

technologią zatłacza n i a. 
Wszystkie w/w czynniki wpływają na zdolność i objętość magazynowania C02 w infra

strukturze podziemnej zlikwidowanej kopalni . 
Na przydatność tych kopalń do celów magazynowania mają wpływ: 

- sąsiedztwo kopali'! czynnych, 
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sposób izolacji kopalni zlikwidowanej od kopalni czynnej oraz sposobów likwidacji szy
bów, 

- wartość depresji naturalnej w wyrobiskach zlikwidowanej kopalni. 
Sąsiedztwo kopalni czynnej graniczącej ze zlikwidowaną kopalnią, może oddziaływać po

przez spiętrzenie wentylatorów głównych kopalni czynnej na kopalnię zlikwidowaną. 
Ilość oraz szczelność połącze!l pomiędzy kopalnią czynna a zlikwidowaną, wpływa bezpo
średnio na przepływ powietrza i gazów pomiędzy tymi kopalniami. 

W warunkach zależności eksploatacyjnych przy nakładaniu się frontów poeksploatacyjnych 
obydwu tych kopah1 istnieje możliwość migracji gazów pomiędzy tymi kopalniami poprzez 
szczeliny i spękania. Połączenia zrobów poeksploatacyjnych kopah1 stanowią drogi migracji 
gazów pomiędzy kopalnią czynna a zlikwidowaną, powodując zagrożenie dla załóg górniczych 
w czynnej kopalni. 

Podsumowując, stwierdzić należy, że w przypadku połączeń zrobowych pomiędzy kopalnią 
czynną a zlikwidowaną, ograniczona jest możliwość magazynowania C02, tak jak w przy
padku zlikwidowania części kopalni czynnej. 

W świetle powyższego, w warunkach obszarów górniczych kopalń likwidowanych grani
czących z kopalniami czynnymi wyklucza się możliwość magazynowania dwutlenku węgla. 

Klasycznym przykładem oddziaływania wyrobisk i zrobów zlikwidowanej kopalni na sieć 
wentylacyjną kopalni czynnej jest zlikwidowana KWK "Żory" i sąsiednia czynna KWK "Bo
rynia". Prowadzona eksploatacja przez obydwie kopalnie w pobliżu granicy tych kopalń i po
łączenia wentylacyjne oraz zrobowe przenikanie spowodowały, że metan ze zlikwidowanej 
KWK "Żory" przemieszczał się do dróg wentylacyjnych KWK "Borynia". Potwierdza to staty
styka emisji metanu obydwu kopalń w latach 1996-1997. 

W KWK "Borynia" metanowość bezwzględna wzrosła z 17,4 m3/min w 1996 roku do 
31,7 m3/min w 1997 tj. aż o 14,4 m3/min. W KWK "Żory" metanowość bezwzględna obniżyła 
się z 15 m3/min w 1996 roku do 5,3 m3/min w 1997 roku tj o 9,7 m3/min. Wzrost o 14,4 
m3/min metanowości w KWK "Borynia" bez dodatkowego udziału z KWK "Żory" nie byłby 
możliwy. 

Pod wpływem spiętrzenia wentylatorów głównych w szybach wentylacyjnych KWK "Bo
rynia" cały metan emitowany dotąd w KWK "Żory" szybami wentylacyjnymi do atmosfery w 
tym również dodatkowo metan który zalegał w zrbbach; szczelinach i nie przewietrzanych 
wyrobiskach, był przeciągany do sieci wentylacyjnej KWK "Borynia". Tym samym przyrost 
metanowości bezwzględnej o 14,4 m3/min w KWK "Borynia" był uzasadniony. Obecność dróg 
migracji gazów z kopalni zlikwidowanej do czynnej kopalni, eliminuje możliwość przeistocze
nia KWK "Żory" w zbiornik gazów spalinowych. 

W warunkach likwidacji kopalni bez połącze!l wentylacyjnych wyrobiskami oraz zrobami 
z sąsiednią kopalnią czynną istnieją możliwości zbiornikowego magazynowania gazów 
spalinowych, w przypadku, gdy: 
- pojemność zrobów i wyrobisk kopalni zlikwidowanej jest dostępna do zatłaczania gazów 

spalinowych, 
- szczelność zasypanych szybów jest całkowicie pewna, 
- zaburzenia tektoniczne przerywające ciągłość warstw nie spowodują przenikania zmagazy-

nowanych gazów do sąsiednich kopah1lub do strefy przypowierzchniowej i do atmosfery, 
- nadkład warstw izolujących posiada dostateczną miąższość, powyżej 50 m, 
- brak jest wyrobisk i krawędzi płytkiej eksploatacji, powodujących deformacje nieciągłe na 

powierzchni . 
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Przypadek oddzielnie zlikwidowanej kopalni, nie mającej połączeń wentylacyjnych ani 
zrobowych z innymi sąsiednimi kopalniami, można rozpatrywać na przykładzie KWK "Nowa 
Ruda" pole Słupiec . 

KWK "Nowa Ruda" pole Słupiec, byłby najbardziej odpowiednim przypadkiem do przete
stowania zlikwidowanej kopalni z przeznaczeniem na zbiornik gazu i do zatłaczania C02, 

gdyby nie obecność wyrobisk i zrobów płytkiej eksploatacji .. 
W związku z likwidacją KWK "Nowa Ruda" padła propozycja wykorzystania zamykanej 

kopalni do podziemnego magazynowania gazu ziemnego. Rozpatrywane były dwie wersje: 
l. wykorzystanie tylko wyrobisk wykonanych w skałach podłoża krystalicznego przez 

zamknięcie ich korkami. W takim zb iorniku można by zgromadzić około 8,8 mln m3 gazu 
pod ciśnieniem 4 MPa, 

2. przekształcenie wszystkich wyrobisk , zrobów oraz resztek węglowych w zbiornik nisko
ciśnieniowy o pojemności 190-240 mln m3 gazu. 
Pod~1:awowy problem to uzyskanie szczelności takiego zbiornika. Szczelność magazynu 

można uzyskać poprzez naturalne uszczelnienie hydrauliczne tzw. "korkiem wodnym" spię
trzającym wodę na wysokość 170 metrów ponad planowany strop magazynu wywierającym 
ciśnienie l ,7 MPa. Na szczelność magazynu mogą mieć wpływ połączenia pomiędzy wyrobi
skami wchodzącymi w skład magazynu, a powierzchnią. Są to stare 70-letnie wyrobiska, zale
gające powyżej stropu magazynu od poz. + 170 do + 360 m npm., które mogą spowodować 
migrację gazów na powierzchnię. Jednym z najważniejszych i kosztownych przedsięwzięć jest 
uszczelnienie zbiornika oraz likwidacja szybów, mających połączenie z powierzchnią. Dla 
kontroli zagrożenia gazowego na powierzchni konieczne byłyby okresowe badania zawartości 
i składu gazów w glebie oraz badania izotopowe ustalające genezę gazu, szczególnie w stre
fach ·najbardziej podatnych na migrację gazu, na przykład w rejonie uskoków i miejscach 
występowania wyrobisk i krawędzi płytkiej eksploatacji. Z powodu braku gwarancji uzyskania 
całkowitej szczelności zbiornika odstąpiono od realizacji tego przedsięwzięcia. 

Inną kopalnią, którą można byłoby przeznaczyć do magazynowania dwutlenku węgla jest 
zlikwidowana KWK "Morcinek". Obszar górniczy byłej kopalni KWK "Marcinek", jest przy
kryty nadkładem trzecia- i czwartorzędowych utworów, osiągających miąższość do 600 m oraz 
składających się z izolujących iłów, glin i łupków . Magazynową część mogłyby również sta
nowić zalegające w stropie karbonu cletryty tj. zawodnione żwiry i piaski kurzawkowe. Trud
ności w realizacji magazynu C02 w wyrobiskach i złożu KWK "Marcinek" mogą być spowo
dowane przenikaniem gazów poprzez zroby i uskok graniczny do czeskiej kopalni CSM, gra
niczącej z polską kopalnią. 

5.3. Zagrożenia i uwarunkowania związane z lokowaniem dwutlenku węgla w wyrobiskach 
podziemnych kopah1 

W poprzednich rozdziałach opisano uwarunkowania wentylacyjne związane z lokowaniem 
gazów w kopalniach częściowo zlikwidowanych oraz kopalniach całkowicie zlikwidowanych . 
W niniejszym rozdziale dokonamy analizy zagrożenia związanego z obecnością magazynu 
co2 w wyrobiskach podziemnych zlikwidowanych kopalń. 

Występowanie wysokiej zawartości dwutlenku węgla, powyżej 10 % obj. w powietrzu wdy
chanym powoduje natychmiastową śmierć człowieka . Niska procentowa zawartość tlenu, przy 
niższych zawartościach co2 może powodować utratę przytomności i również po pewnym 
czasie śmierć. 
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W warunkach magazynowania dwutlenku węgla w kopalniach częściowo likwidowanych 
wystąpiłyby uwarunkowania stanowiące potencjalne zagrożenie dla życia załogi górniczej 
zatrudnionej w części czynnej kopalni. Oddziaływanie spiętrzenia wentylatora głównego przy 
szybie wydechowym przewietrzającym czynną część kopalni powodowałoby ukierunkowanie 
migracji gazów zmagazynowanych w części zlikwidowanej do czynnych wyrobisk kopalni. 
W warunkach migracji gazów ze zlikwidowanej części kopalni do wyrobisk części czynnej, 
istniałoby potencjalne zagrożenie atmosfery w wyrobiskach kopalni czynnej. 

Zagrożenie z tytułu powstania w wyrobiskach kopalni atmosfery niezdatnej do oddychania, 
z przyczyny sąsiedztwa kopalni zlikwidowanej, gdzie lokowany mógłby być dwutlenek węgla, 
miałoby miejsce w: 

odcinkach nie przewietrzanych na dojściu do tam izolujących zlikwidowaną część, 
zrobach kopalni czynnej mających połączenie ze zrobami części kopalni zlikwidowanej, 
gdzie lokowane miałyby być gazy spalinowe. 
wyrobiskach kopalni czynnej o niewielkich wydatkach płynącego powietrza, mających 
kontakt ze zlikwidowaną częścią kopalni, 

- niwelacyjnie najniższych miejscach (punktach) w sieci struktury wentylacyjnej kopalni 
czynnej, przy małych przepływach. 
Reasumując, stwierdzić należy, że w wyrobiskach kopalni czynnej istniałoby potencjalne 

zagrożenie składu atmosfery kopalnianej niezdatnej do oddychania z tytułu sąsiedztwa części 
kopalni zlikwidowanej, w której magazynowałoby się dwutlenek węgla. Istotnym jest fakt, iż 
oddziaływanie spiętrzenia wentylatorów przewietrzających wyrobiska w części kopalni czyn
nej powodowałoby ukierunkowaną migrację zmagazynowanego dwutlenku węgla do czynnych 
wentylacyjnie wyrobisk kopalni. W tych warunkach następowałoby opróżnianie magazynu z ga
zów w części zlikwidowanej kopalni. 

Magazynowanie dwutlenku węgla w wyrobiskach i zrobach części zlikwidowanej kopalni 
sąsiadujących z siecią wentylacyjną kopalni czynnej, w świetle przedstawionych powyżej 
argumentów nie znajduje racjonalnego uzasadnienia wykonawstwa takiego przedsięwzięcia. 
Magazynowanie to jest silnie powiązane ze szczelnością przestrzeni wyrobisk i zrobów od 
powierzchni . Powyższe stwierdzenie narzuca konieczność uszczelnienia wszystkich wyrobisk 
mających połączenie z powierzchnią w obszarze górniczym zlikwidowanej kopalni. Nie bez 
znaczenia dla zachowania szczelności układu jest występowanie nieprzepuszczalnego nadkładu 
oraz uwarunkowania geologiczne złoża, wykluczające możliwość migracji gazów w kierunku 
powierzchni. 

Podsumowując, stwierdzić należy, że zlikwidowane kopalnie węgla kamiennego nie mające 
połączenia z wyrobiskami i zrobami w obszarach górniczych kopalń w warunkach nieprze
puszczalnego nadkładu stwarzają możliwość magazynowania dwutlenku węgla pod ziemią w 
obszarze tych kopali'!. Zlikwidowane kopalnie przeznaczone do magazynowania gazu muszą 
być przygotowywane już wcześniej do tej roli, w czasie ich likwidacji. Konieczne jest uszczel
nianie infrastruktury wyrobisk i izolowanie uskoków i deformacji nieciągłych. 

5.4. Zatłaczanie i sekwestracja dwutlenku węgla do złóż węgla kamiennego 

Największe nadzieje w ograniczeniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery, pokładane 
są w świecie w technologii sekwestracji co2 w pokładach węgla kamiennego. w kilku kra
jach, między innymi w USA, Kanadzie i w krajach UE prowadzi się intensywne prace w za
kresie efektywnych technologii zatłaczania C02 do złóż węgla kamiennego. W Polsce w ra-
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mach 5 Programu Ramowego UE prowadzony jest projekt pn . RECOPOL, którego celem jest 
studium wykonalności przedsięwzięcia sekwestracji co" w warunkach złóż europejskich. 

Sekwestracja C02 w pokładach węgla kamiennego może być prowadzona tylko w zło
żach pozabilansowych, które nigdy nie będą przedmiotem eksploatacji i gwarantują trwałe 
zmagazynowanie gazu w strukturze porowatej węgla. Oznacza to, że sekwestracja C02 po
winna być prowadzona w pokładach węgla zalegających na dużej głębokości i przykrytych 
warstwami skał nieprzepuszczalnych, łupkami ilastymi, piaszczystymi i iłami , które będą sta
nowiły przeszkodę w migracji gazu na powierzchnię i /lub do wyrobisk czynnych kopalń. Ko
rzyścią dodatkową przy zatłaczaniu co2 do metanowych pokładów węgla, jest efektywne 
zwiększenie ujęcia metanu, podczas adsorpcyjnej - desorpcyjnej wymianie cząsteczek- dwóch 
C02 na jedną CH4. 

Pierwsze rezultaty jak zwykle przy tak trudnym przedsięwzięciu nie są zadawalające , 

w związku z kłopotami natury technicznej i doborem najwłaściwszych parametrów technolo
gicznych. Największą przeszkodąjest bardzo niska przepuszczalność węgli poniżej l mD i ko
nieczność stosowania w związku z tym bardzo wysokich ciśnień rzędu 200 bar i wyższych . 

W wielu ośrodkach naukowo-badawczych specjaliści zajmujący się tymi zagadnieniami uwa
żają, że zatłaczanie dwutlenku węgla do złóż węgla kamiennego może być efektywne, w przy
padku przepuszczalności powyżej l ,5 mD. Tymczasem pokłady węgla na dużych głęboko
ściach zalegania w warunkach europejskich, wykazują przepuszczalność poniżej l mD. Bada
nia prowadzone w ramach projektu RECOPOL wykazują, że poprzez odpowiedni dobór 
parametrów zatłaczania, zwłaszcza w zakresie ciśnienia iniekcji , można uzyskać wyższą efek
tywność zatłaczania LC02. 

Pierwsze nie w pełni zadawalające wyniki nie powinny zrażać, ponieważ kontynuacja prac 
pozwoli na dobór parametrów, które stworzą realne przesłanki do efektywnego zatłaczania 
i sekwestracji C02 w pokładach węgla w warunkach europejskich . Poniżej przedstawiamy 
poligon doświadczalny (rys. 5.1) i instalację LC02 (rys. 5.2) w Kaniowie k/Czechowic
Dziedzic, służące do testu wykonalności przedsięwzięcia, jak również przykładowe wyniki 
zmian ciśnienia gazu podczas cyklicznego zatłaczania (rys. 5.3), które wskazują na celowość 
kontynuowania prac w zakresie zatłaczania i sekwestracji co2 w pokładach węgla. 
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Rys. 5.1. Widok ogólny instalacji doświadczalnej 
Fig. 5.1. Generał view o f t he installation 

Rys. 5.2. Agregat pompowy, podgrzewacze C02 z bliska 
Fig. 5.2. Cłoser view on the pump SKID and C02 heaters 
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RECOPOL project - pressure data December 2004 
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Rys. 5.3. Przykładowe zmiany ciśnienia podczas cyklicznego zatłaczania 

Fig. 5.3. Changes of the pressure during periodical CO" injections 

6. Podsumowanie i wnioski 

Ograniczenie emisji C02 do atmosfery jest koniecznością ochrony klimatu Ziemia, a także 
obowiązkiem wynikającym z podpisanego w Kyoto Protokołu w sprawie ograniczenia emisji 
gazów ciep larnianych, w tym najbardziej odpowiedzialnego za efekt cieplarniany dwutlenku 
węgla. 

Dla górnictwa węgla kamiennego ograniczenie emisj i C02 jest pri orytetową sprawą, po
nieważ przy spalaniu węgla wytwarzane są największe ilości dwutlenku węgla, z pośród pozo
stałych paliw energetycznych. Stworzenie systemu zamkniętego: wydobycie węgla- produkcja 
energii - ograniczenie emisji C02, jest szansą rozwoju węglowego sektora paliwowego, przy 
równoczesnej likwidacji trwale nierentownych lub nie posiadających przemysłowych zasobów 
węgla kopali'!, które w łańcuchu powyższego systemu będą stanowiły ogniwo do magazynowa
nia produktu odpadowego jakim jest dwutlenek węgla. 

Górnictwo węgla kamiennego ma powody i jednocześnie duże możliwości ograniczenia 
emisji dwutlenku węgla, wykorzystując trzy podstawowe środowiska magazynowania: 
- złoża węgla jako ośrodek porowaty o dużej wewnętrznej powierzchni magazynowej, w for

mie adsorpcji sieciowej w strukturze porowej węgla, 
wyrobiska, zroby, pustki i szczeliny oraz naruszone eksploatacją i nie wyeksploatowane 
pokłady węgla, a także pozostawione resztki węgla w zlikwidowanej kopalni, w formie ad
sorbowanej i gazu wolnego, wypełniającego dostępne przestrzenie, 

- wody złożowe w zatopionej kopalni w formie nasyconego saturatu. 
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Likwidacja kopalń węgla kamiennego stwarza możliwości lokowania w wolnych przestrze
niach pod ziemią odpadów stałych, płynnych oraz gazowych, pod warunkiem nie powodowa
nia zagrożenia na zewnątrz i negatywnego oddziaływania na środowisko. Magazynowanie C02 

pod z iem i ą w kopalniach zlikwidowanych nie może powodować zagrożen ia w wyrobiskach 
czynnych kopalń i wymaga stosowania ostrych rygorów związanych ze szczelnością zbiorni
ków podziemnych i okresową kontrolą szczelności. 

Underground storage of C02 - strategie chance for hard coal mining 
industry development 

Abstract 

Recluction of C01 ·emissions to the atmosphere is considered as a priority task in many 
countries . Operations conducted so far confirmecl suitability of the some geological envi ron
ments e. g. coal beds, high porosity sandstones and water env ironments as well as coal gobs and 
oil and gas voids for underground C02 storage. In Poland, the subject operations are being 
conducted by Central Mining Institute under the European project called RECOPOL as well as 
statutary works. 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki 
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Projekt polskiej ciepłowni geotermalno-węglowej 

Słowa kluczowe 

energetyka cieplna- ciepłownia geotermalno-węglowa 

Streszczenie 

Mat. Km!l Szkoły EksploataG:ji 
Pod:iemllej 2005, str. 33-40 

W artykule przedstawiono technologię ciepłowni geotermalno-węglowej zasilającej stan
dardowe krajowe cieplne sieci miejskie przesyłowe skonfigurowane na parametrach wysokich 
Lemperulu r około I 30 o c. 

Technologia ciepłowni oparta jest o sprzężenie 2 systemów cieplnych; ciepłowni węglowej 
oraz ciepłown.i geotermalnej. Sprzężenie zrealizowano poprzez proelukeję w ciepłowni węglo
wej pary technologicznej wysokotemperaturowej o temperaturze I 80 o c i zasilanie parą pro
cesu ciepłowni geotermalnej . Ciepłownia geotermalna wykorzystuje zasoby wysokotempera
turowych wód geotermalnych o temperaturze 110 oc eksploatowanych z głębokości 4 km 
techniką 2 otworową /otwory eksploatacyjny i chłonny/. 

Ciepłowniagotermalna zasila sieć ciepłowniczą równocześn ie poprzez 2 sprzężenia: 
- sprzężenie bezpośrednie poprzez wymiennik ciepła woda geotermalna- zasilanie sieci, 
- absorbcyjne pompy ciepła zasilane parą 180 oc. 

Moc sumaryczna cieplna ciepłowni geotermalnej 42 MW, z czego około połowa energii 
jest energią proelukowaną w procesie spalania węgla kamiennego, druga połowa to energia 
geotermalna. 

Pomimo wysokich nakładów inwestycyjnych około 55 mln zł inwestycję cechuje krótki 
okres prosty zwrotu około 4,2 lata ze względu na wysoki poziom zysku na poziomie 13 mln zł 
rocznie. 

l. Wstęp 

Polska energetyka cieplna wymaga pilnie odnowienia wyeksploatowanej substancji tech
nicznej oraz zasadniczej przebudowy i modernizacji ze względu na przestarzałość technolo
giczną. 

Obecnie krajowa zawodowa energetyka cieplna oparta jest na węglu kamiennym spalanym 
w ciepłowniach miejskich. Nadmierne wydobycie i nieracjonalna gospodarka węglem spowo
dowały, iż obecnie okres wystarczalności zasobów węgla kamiennego szacuje się na zaledwie 
25 lat. Konieczne jest opracowanie spójnej strategii rozwoju energetycznego kraju uwzględ
niające aktualny stan zasobów energetycznych, zarówno paliw kopalnych jak i alternatywnych 
źródeł energii . Od początku Jat 90-tych ubiegłego wieku obserwować można próby tworzenia 
takiej strategii i zmagania specjalistów z zakresu energetyki z tym problemem. Prezentowane są 
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zasadniczo odmienne, jednak niespójne koncepcje modernizacji polskiego systemu energetycz
nego w oparciu zarówno o paliwa kopalne, jak i alternatywne źródła energii włączając energię 
jądrową i odnawialną. 

Dotychczas realizowana polityka zastępowania węgla gazem ziemnym pochodzącym z im
portu nie uwzględnia bogactw krajowych źródeł energii, ani aktualnych osiągnięć z dziedziny 
technologii ich wykorzystania. Jednocześnie od początku lat 90-tych ubiegłego wieku w związ
ku z transformacją gospodarki Polski poszukiwana jest nowa rola krajowego górnictwa węgla. 

W kraju istnieje znaczący potencjał energii rodzimych źródeł, możliwych do wykorzystania 
zapewniając wysokie standardy ochrony środowiska, efektywnego wykorzystania paliw 
kopalnych pod względem technicznym i ekonomicznym. Takie założenia spełnia technologia 
produkcji energii cieplnej opracowana przez zespół Pracowni Energetyki JGSMiE PAN [ 1] . 

2. Proces technologiczny ciepłowni geotermalno-węglowej 

Proces wytwarzania ciepła w ciepłowni zakłada skojarzenie dwóch systemów: tradycyjnej 
ciepłowni węglowej z ciepłownią geotermalną w procesie produkcji ciepła o parametrach nośnika 
zgodnego z wymaganiami standardowych krajowych sieci cieplnych 130 oc. 

Technologia opracowana została dla potrzeb oceny racjonalności wykorzystania zasobów 
głębokich wód termalnych środkowej Polski rzędu 4-5 krn, które są oceniane jako perspekty
wiczne przez szereg czołowych krajowych specjalistów z dziedziny geotermii. 
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Rys. 2. I. Schemat ideowy cieplowni geotermalno-węglowej 
Fig. 2 .1. Scheme of n geothermnl-hnrd coal heat power stntion 
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W koncepcji za tożono eksploatację wód techniką dwuotworową, dla otworów wykonanych 
techniką wiercenia na głębokość 4000 metrów. Otwór eksploatacyjny o wydajności 200 ton 
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wody termalnej na godzinę i temperaturze Ił O ac na wypływie. Woda złożowa po schłodzeniu 
wprowadzana na powrót .do złoża poprzez otwór chłonny. 

Zasada działania c iepłowni została przedstawiona na schemacie ideowym. Istotą pracy cie
płowni jest jej sprzężenie z tradycyjną ciepłownią węglową. W projekcie przyjęto warunki 
techniczne, lokalizację, technologię i parametry konkretnej elektrociepłowni węglowej zlokal.i
zowanej w mieście Łódź, pracującej na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej . Sieć pracuje na 
tzw. wysokich parametracli temperatur 130/70 ac. 

Sprzężenie zrealizowano poprzez wykorzystanie pary wysokotemperaturowej o c i śnieniu 

l 0-12 bar produkowanej w tradycyjnej elektrociepłowni węglowej. System ciepłowni oparly 
jest o zastosowanie absorbcyjnych pomp ciepła i wymienników ciepła zasilających sieć cie
płowniczą. 

3. Bilans mocy cieplnej ciepłowni geotermalno-węglowej 

Moc całkowita ciepłowni wynosi 42 MW, a bilans mocy cieplnej ciepłowni przedstawiono 
poniżej: 

moc pomp ciepła /2 sztuki/ 

stacja wymienników ciepła 
wymiennik wspomagający 
Razem moc cieplna ciepłowni 

li ,l ' · 

L __ 

31,3 MW 
w tym: 

7,5MW 
3,2MW 
42MW 

- woda geotermalna 12, l MW 
-ciepło napędowe 19,2 MW 
/ciepło wody geotermalnej/ 
/zasilanie z sieci EC/ 

Rys. 3.1. Bilans mocy cieplnej ciepłowni geotermalno-węglowej 
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Fig. 3.1. Heat energy balance of a geothennal-hard coal heat power station 

35 



Drożdż M.: Projekt polskiej ciepłowni geotermalno-węglowej 

4. Bilans ciepła ciepłowni geotermalno-węglowej 

W ramach analiz oceny produkcji energii cieplnej ciepłowni wykorzystano krzywą obcią
żel'l źródła ciepła w warunkach miasta Łodzi. Obliczono roczną wielkość produkcji ciepła 
ciepłowni geotermalno-węglowej wynoszącą 777 tys. GJ rocznie. Wytwarzane ciepło zawiera 
część ciepła pozyskanego z wód geotermalnych, natomiast pozostała część stanowi ciepło pary 
przegrzanej wytwarzanej w konwencjonalnej ciepłowni węglowej. Temperatura pary 180 °C, 
ciśnienie 10-12 bar. Szacuje się roczne zużycie pary na około 130 tys. ton rocznie. Bilans 
energii ciepłowni przedstawiono poniżej: 
- ciepło pary kotłów węglowych 340 tys. GJ 
- ciepło wód geotermalnych 437 tys. GJ 

Ciepłownia zasila sieć cieplną miasta i dla warunków charakterystyki tej sieci udział ciepła 
pary wytwarzanej ze spalania węgla wynosi 44%, natomiast ciepła uzyskiwanego z wód 
geotermalnych wynosi 56 %. 

Produkowane ciepło wód geotermalnych transformowane jest w ciepło przekazywane do 
sieci praktycznie bez strat energetycznych. 

Dla odmiany wykorzystywana w procesie para wodna przegrzana wytwarzanajest w proce
sie spalania węgla kamiennego. Nawet systemy o wysokiej sprawności energetycznej nie prze
kraczają poziomu średniej sprawności rzędu 85 %. Biorąc ten fakt pod uwagę ciepłownia geo
termalno-węglowa produkuje ciepło w połowie z węgla kamiennego i połowie z wody geoter
malnej. 

5. Ocena ekonomiczna budowy ciepłowni geotermalno-węglowej 

W ramach oceny ekono]Tiicznej przeprowadzono następujący zakres rachunku: 
- rachunek nakładów inwestycyjnych, 
- rachunek kosztów eksploatacji ciepłowni, 
- ocena wielkości produkcji energii cieplnej ciepłowni, 
- obliczenie przychodów ze sprzedaży energii cieplnej ciepłowni. 

5.1. Rachunek nakładów inwestycyjnych 

Rachunek nakładów inwestycyjnych dokonany został w oparciu o opracowaną koncepcję 
ciepłowni ujmującą konfigurację ciepłowni i zawierającą podstawowe systemy i urządzenia. 
Zakres analiz obejmuje całość nakładów związanych z inwestycją budowy ciepłowni poczy
nając od prac projektowych, a kończąc na uruchomieniu ciepłowni i szkoleniu załogi. Zakreś 
nakładów ujmuje zestawienie przedstawione w tabeli 5.1. 
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Tabela 5. 1. Zestawienie nakładów inwestycyjnych budowy ciepłowni geotennalno-weglowej 
Table 5 .1 . Investmentsin coal-geothermal heat power station construction 

Poz. Nazwa instalacji, urządzenia itp. 
l. Prace projektowe 

1.! Projekt prac geologicznych 

1.2 Projekt budowlany (insl. nadziemnych) 

1.3 Projekt wykonawczy (insl. nadziemnych) 

1.4 Nadzór inwestorski 

2. Działka budowlana 

3. Uzbrojenie terenu 

4. Budynek stacji geotermalnej 

5. Zagospodarowanie terenu 

6. Instalacje technologiczne stacji geotermalnej 

6.1 Ujęcie wody geotermalnej 

6.1.1 Dwa otwory (eksploatacyjny, chłonny) 

6.1.2 Zespół pompy głebinowej+ kompletny osprzęt 

6.1.3 Stacja filtracji wody geotermalnej 

6.2 Instalacja ciepłownicza . 
6.2.1 Wymiennik ciepła przeponowy+ osprzęt 

6.2.2 Absorpcyjna pompa ciepła+ osprz<;t 

6.2.3 Kocioł. wysokoparametrowy+osprzęt 

6.2.4 Instalacja odprowadzenia spalin 

6.2.5 Blok elektracieplny +osprzęt 

6.2.6 Instalacja odprowadzenia spalin 

6.2.7 Stacja stabilizacji ciśnienia+ pkt. .,0" + osprz<;t 

6.2.8 Stacja wymiennikowa ciepła zasilania awaryjnego 

6.2.9 Stacja pomp sieciowych 

6.2.10 Węzeł odszlamiania i filtracji wody sieciowej 

6.2.11 Stacja uzdatniania wody uzupełni:\iącej. stacje dozow:onia inhibitorów 

6.2.12 Punkt pomiaru przesyłanej energii cieplnej 

6.2.13 Wentylacja grawitacyjna nawiew/wywiew 

6.2.14 Wentylacja nawiewna mechaniczna 

6.2.15 lnsl. sprężonego powietrza 

6.3 Instalacje elektryczne i teletechniczne 

6.3.1 Rozdzielnia główna NN 

6.3.2 Rozdz ielnia synchronizacji sieć/agregat el. 

6.3.3 Szafy sterownicze, mikroprocesory AKPiA 

6.3.4 Instalacje kablowe i osprzęt (siła, sterowanie oświetlenie, telefon itp} 

6.3.5 Instalacja odgromowa 

6.3.6 Stacja monitoringu+ oprogramowanie· 

7. Sieci zewnętrzne 

7.1 Sieć przesytu nośnika ciepła 130/70 

7.2 Sieć pi-t.csyłu pary i kondensatu 

8. Konstrukcje stałowe wsporcze, zbiorniki itp. 

9. Rozruch, szkolenia wielobranżowe 

10. Dokumentacja powykonawcza 

37 



Drożdż M. : Projekt polskiej ciepłowni geotermalno-węglowej 

Wstępny szacunek całkowitych nakładów inwestycyjnych budowy ciepłowni geotermalno
węglowej wykonany na etapie koncepcji wskazał na znaczną wysokość tych nakładów na po
ziomic około 55 mln zł. 

5.2. Rachunek rocznych kosztów eksploatacji ciepłowni 

W zakresie rachunku ujęto oddzielnie koszty zmienne zawierające koszty zakupu pary, 
energii elektrycznej oraz wody uzupełniającej instalację grzewczą. zawarto wszystkie istotne 
koszty eksploatacji ciepłowni, które przedstawiono w poniższym zestawieniu (w tys. zł]. 

Koszty zmienne 
- koszty zakupu pary 
- koszty zakupu energii elektrycznej 
- woda uzupełniająca instalację grzewczą 
Razem koszty zmienne 

Koszty stałe 
- dozoru technicznego i eksploatacyjnego 
- administracji 
- przeglądów, konserwacji, napraw bieżących 
Razem koszty stałe 

8 840 
l 570 

220 
lO 630 

100 
35 

320 
455 

Razem poziom całkowitych rocznych kosztów eksploatacji oszacowano na poziomie 
l l ,085 mln zł. 

Jak wskazują przedstawione wyniki wstępnej oceny całkowitych rocznych kosztów eksplo
<ltacji, około 80 % tych kosztów stanowią koszty zużycia pary w procesie technologicznym 
ciepłowni geotermalnej. Dalsze 14 % kosztów eksploatacji stanowią koszty zużycia energii 
elektrycznej dla zasilania urządzeń ciepłowni . Prawie 2 % kosztów eksploatacji stanowią kosz
ty zakupu wody dla uzupełniania instalacji grzewczej . Pozostałe około S % kosztów stanowią 
koszty stałe; ujmujące dozór, administrację, naprawy i konserwację ciepłowni. · 

5.3. Wartość produkcji energii cieplnej dla ciepłowni geotermalno-węglowej 

W rachunku opłacalności przyjęto następujące ceny energii: 
- cena sprzedaży energii cieplnej 31 zł/GJ 
- cena zakupu pary wodnej 1180 °C/ 68 zł/tonę pary 

Przyjmując przedstawione powyżej wyniki, wartość wyprodukowanego ciepła w ciepłowni 
szacuje się na 24 087 tys. zł, przy całkowitych kosztach eksploatacji l I 085 tys. zł. 
Roczny zysk ciepłowni wynosi 13 002 tys. zł . 

6. Wnioski 

Przedstawiona koncepcja technologii ciepłown i geotermalno-węglowej dowodzi , iż polska 
energetyka w przyszłości może opierać na krajowych zasobach energii, zarówno paliw kopal
nych, jak i energii odnawialnej . Wbrew prezentowanym często opiniom wykorzystanie tych pa
liw tradycyjnych nie wyklucza wykorzystania zasobów odnawialnych. Przedstawione w kon-
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cepcji sprzężenie tradycyjnej technologii spalania węgla i energii geotermalnej spełnia warunki 
wysokiej sprawności technicznej, środowiskowej i opłacalności ekonomicznej. 

Inwestycję ciepłowni geotermalno-węglowej cechuje wysoki poziom nakładów inwesty
cyjnych wynoszących 55 mln zł, wynikających głównie z wysokich kosztów wierceń. Roczna 
wartość produkowanedo ciepła stanowi prawie połowę wartości inwestycji. Inwestycję tę ce
chuje wysoki poziom zysku w porównaniu do nakładów inwestycyjnych. Przewidywany zysk 
na poziomie 13 mln zł w skali roku pozwala na uzyskanie okresu 4,2 roku prostego okresu 
zwrotu. 

Technologia prezentuje rozwiązania zapewniające warunki ochrony środowiska, jednak 
wysoki poziom opłacalności i poziom zysku pozwala na zaliczenie jej do inwestycji komercyj
nych o krótkim okresie zwrotu. 

Przedstawione rozwiązania dowodzą, że Polska nie jest definitywnie skazana w przyszłych 
dziesięcioleciach na stały wzrost importu paliw i energii, a w szczególności drogiego gazu 
ziemnego. Aby wykorzystać krajowy potencjał zasobów energii w alternatywnych technolo
giach konieczne sąjednak inwestycje o wysokich nakładach inwestycyjnych. Wysoki poziom 
jakości procesów energetycznych oraz efektywności ekonomicznej wymaga wysokiej jakości 
zasobów energii geotermalnej, dlatego należy prowadzić rozpoznanie geologiczne zasobów 
wód geotermalnych o wysokiej jakości. 

Literatura 

[l] Drożdż M., Trałski K., Mayer D., Zwalski W.; 2002: Studium wykonalności pilotażowej 

doświadczalnej stacji geotermalnej na terenie Politechniki Łódziej lub Zespołu Elektrociepłowni 

w Łodzi. IGSMiE PAN, Kraków. 

Project of polish geothermal-coal power station 

Abstra et 

Autbor presented a project of combined geothermal-hard coal heat power station supplied 
standard Polish municipal heat netwark configured at parameters of high temperatures of 
130170 oc. 

The technology is based on combination of 2 heat systems; geothermal and hard coal 
burned heat production processes. The combination is realised on the production process of 
water high temperature vapour of 180 oc in the hard coal heat power plant supplying geother
mal heat power plant process. 

The geothermal heat power plant exploits resources of high temperature geothermal waters 
of II O oc from 4km depth and technology of pair of drillings /exploitation drilling well and 
reception drilling we11/. 

The geothermal power plant supplies a muriicipal heat netwark by 2 parallel connections: 
- direct connedtion with heat exchanger: geothennal water -network supply 
- absorbtion heat pumps supplied by water /hard coal produced/ vapour I 80 °C. 

The total heat power of power plant 42 MW consists in 50 % hard coal burn energy and in 
50 % of geothermal energy. In spite of comparatively high level of investment in the geother-
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mai heat power plant construction of 55 mln zł the investment characterises a shorl period sim
pic return of 4,2 year caused by the high profit of 13 mln zł a year. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Eugeniusz. Mokrz.ycki 
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Węgiel kamienny- paliwo z przyszłością w światowej gospodarce 
energetycznej 

Słowa kluczowe 

bilans paliwowo-energetycmy- czyste technologie węgla -górnictwo- węgiel kamienny
:;:,równoważony rozwój 

Streszczenie 

Węgiel kamienny jest od co najmniej kilku stuleci podstawowym źródłem energii pierwot
nej i w wielu krajach na świecie decydował o ich rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym. 
Jednak od drugiej połowy XX wieku sytuacja na globalnym rynku produkcji i wykorzystania 
węgla kamiennego wyraźnie się zmienia. Dla wykazania, że węgiel kamienny jest paliwem 
z przyszłością w światowej gospodarce energetycznej pokazano, że spełnia on w sposób zacla
walający podstawowe warunki stawiane współczesnym paliwom energetycznym, a mianowi
cie: dyspozycyjność w skali globalnej, dostępność poprzez produkcję energii elektrycznej i moż
liwość stania się paliwem przyjaznym dla środowiska poprzez stosowanie technologii czystego 
węgla, redukcji emisji metanu i sekwestracji dwutlenku węgla. Przedstawiono światowe prog
nozy popytu na węgiel kamienny w XXI wieku potwierdzające tezę o znaczeniu tego paliwa 
dla gospodarki energetycznej świata . Nawiązano do polskich realiów wskazując, między 
innymi, na działania jakie powinny być podjęte dla racjonalnego utrzymania pozycji węgla ka
miennego w polskim bilansie paliwowo-energetycznym. 

l. Wprowadzenie 

Węgiel kamienny od co najmniej kilku stuleci stanowi jedno z podstawowych źródeł ener
gii pierwotnej w światowej gospodarce energetycznej . Nie ulega wątpliwości, że w wielu kra
jach świata to właśnie węgiel kamienny jako źródło energii był podstawą ich rozwoju gospo
darczego i cywilizacyjnego. Szczególnie wyraźnie było to widoczne w okresie intensywnego 
rozwoju industrializacji w wielu XIX i XX w takich krajach jak: Stany Zjednoczone. Wielka 
Brytania. Francja, Niemcy, Związek Radziecki. Wyraźnie rosnącą rolę węgla kamiennego w tym 
właśnie okresie pokazuje rys . l.! , który ponadto przedstawia dane prognostyczne w zakresie 
popytu na węgiel kamienny oraz inne źródła energii pierwotnej w XXI wieku 

Oceniając szanse węgla kamiennego jako paliwa energetycznego w wymiarze globalnym 
należy odróżnić regionalne uwarunkowania i powstałe w ich efekcie konkretne sytuacje w od
niesieniu do różnych stref geograficznych świata. Są one szczególnie wyraziste w odniesieniu 
do Europy, a dokładnie mówiąc do krajów dawnej l 5-ki Unii Europejskiej. Obserwuje się tutaj 
systematyczne odchodzenie od dominującego udziału węgla kamiennego w gospodarce pali-
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wowo-energetycznej na rzecz przede wszystkim gazu ziemnego. Należy zauważyć, że polityka 
ta pogłębia i tak już wysokie uzależnienie tych krajów od importowanych nośników energii, co 
może stanowić pewne zagrożenie dla ich przyszłego bezpieczeństwa energetycznego. W nowej 
strukturze 25 państw Unii Europejskiej Polska stała się największym producentem i użytkow
nikiem węgla kamiennego, wydobywając go więcej niż wszystkie pozostałe kraje UE. 

Zupełnie odmienną sytuację obserwuje się w innych regionach świata, szczególnie w kra
jach Azji południowo-wschodniej takich jak: Chiny, Indie, Indonezja, Wietnam. Ma tam miej
sce dynamiczny rozwój górnictwa węgla kamiennego i systematycznie wzrastająca jego rola w za
spokajaniu rosnących krajowych potrzeb energetycznych, obserwuje się także rosnący eksport 
węgla. Wysoki poziom udziału węgla kamiennego w bilansie paliwowo-energetycznym należy 
odnotować w Stanach Zjednoczonych, Republice Południowej Afryki, Australii, a więc w kra
jach będących czołowymi producentami, jak również eksporterami węgla kamiennego na 
świecie. Także w krajach Ameryki Południowej, takich jak: Kolumbia i Wenezuela, ma miej
sce systematyczny rozwój górnictwa węgla kamiennego i narastający w skali globalnej eksport 
węgla z tego rejonu w różnych kierunkach. 

Tak więc analizując problem przyszłości węgla kamiennego jako paliwa energetycznego 
w skali globalnej należy dostrzegać wspomniane zmiany strukturalne jakie już nastąpiły i nadal 
mają miejsce, zarówno w sferze produkcji jak i konsumpcji węgla kamiennego w wymiarze 
światowym. 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Rys.!.!. Udział procentowy nośników energii pierwotnej w latach 1850-2100 
(żródło: IIASA/WEC (A2 Scenario)) 

Fig. 1.1. Procentage share o f the primary energy carriers in years 1850-2100 
(source: IIASA/WEC (A2 Scenario)) 
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2. Charakterystyka światowej bazy zasobowej węgla kamiennego 

Węgiel kamienny jest od wielu lat jednym z podstawowych nośników energii pierwotnej 
w światowej gospodarce paliwowo-energetycznej. Jednak, co należy mieć na uwadze, węgiel 
kamienny należy do kopalnych i nieodnawialnych źródeł energii ; stąd problem jego bazy 
zasobowej oraz jej sczerpywania i wystarczalności jest kluczowym w kategoriach oceny węgla 
kamiennego jako paliwa z przyszłością w światowej gospodarce energetycznej [5]. 

Do niezwykle pozytywnych cech paliwa węglowego należy to, że jego zasoby są praktycz
nie dostępne na wszystkich kontynentach i w bardzo wielu krajach (ocenia się, że jest on wy
dobywany w blisko 70 krajach świata) [8]. Na kolejnych rys.2.l i 2.2 przedstawiono geogra
ficzną strukturę lokalizacji oraz wielkości udokumentowanych zasobów węgla na świecie. 

Ameryka 
Poludniowa 

i Środkowa 

Ameryka 

Północna 

21.6% 

Europa 
12,4% 

Chiny 

11,6% 
Australia 

9,3% 

Kraje byłego ZSRR 

8,8% 

Arryka 

7% 

Rys. 2.1. Geograficzna struktura światowych zasobów węgla (źródło: BP Amoco) 
Fig. 2.1. Geographical structlll·e of the world hard coal resources (source: BP Amoco) 
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Ameryka 
Północna 

116,7 

Europa Zachodnia 
25,8 

Afryka 
i Środkowy Wschód 

61,4 
Ameryka 

Połudn iowa i Środkowa ~ 
7,8 

Europa Wschodnia 
i kraje byłego ZSRR 
113,3 

Azja Chiny 
74,9 62,2 

Australia 
47,3 

Rys.2.2. Rozkład udokumentowanych zasobów węgla na św iecie [mld ton] (źródło: Amoco) 
Fig. 2.2. Distribulion o f the world prcJVen co al resources [b i Ił ton] (source: BP Amoco l 

Powyższe światowe zasoby węgla zapewniają niezwykle korzystną pozycję tego no
śnika energii w stosunku do innych głównych energetycznych paliw kopalnych, to jest ropy 
naftowej i gazu ziemnego l7, 8].lch udział procentowy oraz prognozowana wystarczalnośćjest 
w ch \\' ili obecnej wyraźnie mniejsza n iż paliwa węglowego, co wyraźn ie pokazują dane świa
towe przedstawione na rys . 2.3 i 2.4. 

gaz ziemny 
14,8% 

ropa naftowa 
~- · 

15,2'ó 

Rys. 2.3. Światowe zasoby paliw kopalnych [%] (źródło: WCI) 
Fig. 2.3 . World resources o f fossi l fuels [%] (soUI·ce: WCI) 
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Rys. 2.4. Prognozowana wystarczalność światowych zasobów podstawowych nośników energii 
pierwotnej 

Fig. 2.4. Predicted sufticiency of the world resources of basie carriers of primary energy 

W latach przyszłych zakłada się, że wskaźniki wystarczalności bazy zasobowej węgla 

mogą się poprawić z uwagi na : 
rozwój i wdrażanie technologii, które będą powodowały wzrost sprawności energetycznego 
wykorzystania węgla, co może prowadzić do oszczędności tego paliwa nawet do 35 %, 
prowadzenie bardziej intensywnych prac poszukiwawczych dla znalezienia nowych złóż 
i lepszego rozpoznania złóż niezagospodarowanych. 

3. Udział węgla kamiennego w zapotrzebowaniu na energię pierwotną i elektryczną 

Węgiel, zarówno kamienny jak i brunatny, pomimo wyraźnych zmian jakie już nastąpiły 
i nadal mają miejsce w światowej gospodarce energetycznej w wymiarze globalnym, jest nadal 
istotnym źródłem energii pierwotnej oraz jest niezbędny dla dalszego postępu gospodarczego 
i społecznego wielu krajów na świecie, szczególnie krajów rozwijających się. Aktualnie 
stanowi on ponad 23,5 % podstawowego powszechnego popytu na energię, a blisko 39 % 
globalnej energii elektrycznej jest wytwarzanej z węgla [3]. Na rys. 3.1 i 3.2 przedstawiono 
dane charakteryzujące strukturę bilansu światowego w tym zakresie. Widoczna priorytetowa 
pozycja węgla w produkcji energii elektrycznej jest niewątpliwie ważnym czynnikiem dla 
uzyskania przez węgiel wspomnianych atrybutów paliwa spełniającego cele światowej pol ityki 
energetycznej, to jest : 

efektywności ekonomicznej, 
bezpieczeństwa dostaw, 
zgodności z wymogami środowiska przyrodniczego. 
Należy wspomnieć także, że to węgiel kamienny stanowi podstawę dla produkcji stali i ce

mentu, a więc dóbr niezwykle potrzebnych dla rozwoju współczesnej cywilizacji . 
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kamienny, brunatny, torf) 
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34,9% 

Rys. 3.1 . Światowy bilans zużycia pierwotnych źródeł energii w 2002 roku (źródło: WC!) 
Fig. 3.1. Total world primary energy consumption by fuel - 2002 (sourcc: WC!) 
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Rys. 3.2. Światowy bilans paliw dla produkcji energii elektrycznej w 2002 roku (źródło: WCI) 
Fig. 3.2. Total world elcetricity generation balance by fuel- 2002 (source: WC!) 

Oceniając te dane należy zaznaczyć , że w wielu krajach świata powyższe średnie staty
styczne wyraźnie odbiegają zarówno w kierunku większego jak i mniejszego udziału paliwa wę
glowego [lO] . Przykładowe dane dla krajów, gdzie udział węgla kamiennego i brunatnego w pro
dukcji energii elektrycznej jest szczególnie wysoki przedstawiono w poniższej tabeli 3.1. 
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Tabela 3.1. Kraje o wysokim udziale węgla w produkcji energii elektrycznej (źródło: WC!) 
Table 3.1. Co untries with high share of using coal for electricity generalian (source: WC!) 

Kraj % Kraj % Kraj % 

Polska 94,7 Indie 70,1 Dania 55,1 

RPA 92,2 Kazachstan 69,9 Niemcy 52.2 

Chiny 77,5 Czechy 61,8 USA 52.2 

Australia 76.9 Grecja 60.4 Indonezja 39,7 

Zużycie węgla kamiennego w świecie wykazuje ciągły wzrost, który jednak w odniesieniu 
do poszczególnych regionów świata wykazuje wyraźną zmienność ich udziału procentowego i w 
czasie- tabela 3.2. 

Tabela 3.2. Światowe zużycie węgla kamiennego (M t) i jego zmienność w czasie (dane: WCJ) 
Table 3.2. Total world hard coal consumption (Mt) and i ts time variability (source: WC!) 

Świat L a t a 

i jego regiony 1983 1993 2003 

Caly świHt (lVI t) 2929,2 3466,9 4057,8 

Europa 18,6% 12.7% 9,6',(' 

Dawne kraje ZSRR 18.5% !0.9% 6.5% 

Ameryka Pólnocna 21,9% 22,7% 23,0% 

Azja- Pacyfik 35,0% 47,2% 54.0% 

Produkcja węgla kamiennego dla zaspokojenia narastającego zapotrzebowania na węgiel 
kamienny wykazuje stały trend rosnący i w 2003 roku przekroczyła już poziom 4 mld ton, 
osiągając wielkość 4,037 mld ton. W roku tym odnotowano jej wzrost o 3,3 % w stosunku do 
2002 roku i ponad 46% wzrost w ciągu ostatnich 25 lat (1979 rok- produkcja 2,754 mld ton). 

Do czołowych producentów węgla kamiennego w 2003 roku należały następujące kraje -
tabela 3.3. 

Lp. 

l. 
.., 

3. 

4. 

5. 

Tabela 3.3. Główni producenci węgla kamiennego na świecie w 2003 roku (źródło: WC!) 
Table 3.3. Major world producers o f hard coal - 2003 (source: WC!) 

Kt·aj Wydobycie (M t) Lp. Kraj WydohyfiC (M t) 

Chiny 1502.4 6. Rosja l H8.4 

USA 891,9 7 . Indonezja 120,1 

Indie 340.4 8. Polska l 00,4 

Australia 274,1 9. Kazachstan 74.8 

RPA 239,3 lO. Ukraina 56,8 

O aktualnych trendach w rbzwoju produkcji węgla kamiennego w świecie i o jej efektyw
ności decydują przede wszystkim warunki geologiczno-górnicze. Podczas gdy w Europie nie
omal całość węgla kamiennego wydobywa się w kopalniach podziemnych, często głębokich 
i w trudnych warunkach, to w USA i Australii wydobycie z odkrywkowych kopalń węgla ka
miennego osiąga 60 %, a Indonezji , Kolumbii i Wenezueli praktycznie cała produkcja węgla 
odbywa się w kopalniach odkrywkowych i po niskich kosztach. 
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Kolejną charakterystyczną cechą ostatnich dziesięcioleci, która w sposób istotny wpływa na 
światową pozycję węgla kamiennego jako paliwa energetycznego i jego podaż jest dynamiczny 
rozwój międzynarodowego handlu węglem. Z reguły węgiel zużywany jest w pobliżu miejsca 
swojego wydobycia, tym niemniej węgiel wydobywany w złożach o niskich kosztach jego po
zyskania i często zlokalizowanych korzystnie w stosunku do portów morskich, może być dos
tarczany zamorskim konsumentom po atrakcyjnych i konkurencyjnych cenach. Jeśli porównać 
tylko ostatnią dekadę lat, to całkowity handel węglem kamiennym wzrósł aż o 67 %. Przykła
dowo w 2003 roku światowy handel morski węglem kamiennym wyniósł 640 mln ton (460 
mln ton węgla energetycznego i 180 mln ton węgla koksującego), co stanowi około 15 % świa
towego wydobycia [9, l 0]. 

Przedstawiając udział węgla, w szczególności węgla kamiennego, w światowym zapotrze
bowaniu na surowce energetyczne, należy wspomnieć o problemie cen węgla. Są one kształto
wane przez relację popyt-podaż. Ostatnio obserwowane zjawisko znaczącego wzrostu cen 
węgla (wzrost 2,5 krotny) ma swoje wielokierunkowe podłoże techniczne, gospodarcze, jak 
i klimatyczne. Tym niemniej należy zaznaczyć, że ceny węgla kamiennego jako paliwa charak
teryzują się znacznie większą stabilnością, a ich zmienność jest o wiele mniejsza niż w przy
padku cen ropy i gazu. Na przyszły poziom cen węgla mogą mieć wpływ także działania kon
solidacyjne w obrębie głównych spółek oferujących węgiel kamienny. Do nich należą przykła
dowo tacy główni producenci i eksporterzy węgla jak: Amocoal, BHP-Billiton, Rio Tinto i Xstra
ta/Glencore, którzy posiadają około 30 % światowego handlu węglem. 

4. Prognozy popytu na węgiel kamienny w XXI wieku 

Jak ju ż wspomniano druga połowa XX wieku charakteryzuje się postępującym w świecie 
procesem zmian w lokalizacji i wielkości popytu na węgiel kamienny. Wyraźnie spadł on w Eu
ropie do około l O % światowego zużycia węgla kamiennego i równocześnic wzrósł w rejonie 
Azji-Pacyfiku (patrz tabela 3.1) do 54%. 

Spadek w Europie spowodowany jest niewątpliwie bardziej rygorystycznym ustawodaw
stwem ekologicznym i stosunkową łatwością dostępu do gazu rosyjskiego, z Morza Północ
negq i z północnej Afryki. Niewątpliwie na zmianę popytu na węgiel kamienny może mieć 
w perspektywie najbliższych lat poszerzenie Unii Europejskiej o nowe kraje, spośród których 
Polska i Czechy posiadają swoją energetykę opartą na węglu, a Polska ponadto jest jednym 
z czołowych producentów i eksporterów węgla kamiennego. 

W przypadku krajów azjatyckich jedną z przyczyn ogromnego wzrostu popytu na węgiel 
kamienny jest zapotrzebowanie na energię elektryczną; przykładowo chiilski program elektry
fikacji przyłączył w ciągu ostatnich 15 lat ponad 700 milionów ludzi. W rezultacie produkcja 
energii elektrycznej wzrosła do l 000 TWh, z czego 84 % pochodzi ze spalania węgla [2]. 
Przewiduje się, że trend wzrostowy popytu na węgiel z tego rejonu świata będzie się nadal 
utrzymywał w XXI wieku. Ponadto zakłada się, że Japonia- największy importer węgla ka
miennego będzie utrzymywać jego wysoki poziom, który w 2020 roku może stanowić około 24 
'.'i· św iatowego importu węgla. Także takie kraje azjatyckie jak Malezja, Filipiny czy Tajlandia 
będą zainteresowane węglem jako paliwem energetycznym aby utrzymać dywersyfikację 

swoich źródeł energii pierwotnej i sprostać również rosnącemu w tym krajach zapotrze~owa
niu na energię elektryczną. 

Według prognoz światowego przeglądu energetycznego wykonanego przez IEA (Między
narodowa Agencja Energetyczna) wynika, że większość przewidywanego wzrostu zapotrze
bowania na węgiel kamienny będzie stanowiło zapotrzebowanie na węgiel energetyczny -
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szacuje się, że do 2030 roku niemal 90 o/o wzrostu będzie związane z potrzebami energetycz
nymi [ 10]. Ocenia się, że w tym właśnie roku popyt na węgiel energetyczny będzie stanowił 
około 74 o/o całkowitego popytu na węgiel kamienny i może wynosić około 3600 Mt - tabela 
4.!. 

Tabela 4.1. Struktura popytu na węgiel kamienny w 2000 roku i jej prognoza na 2030 roku. [%] 
(źródło: IEA) 

Table 4.1. Structure o f coal demand in 2000 and i ts forecast in 2030, [<:ó ] (source: IEA) 

Rodzaj popytu 
2000 

L a ta 

2030 
Wytwarzanie energii elektrycznej 66 74 

Przemysł 18 15 

Inne sektory 12 9 

Gospodarstwa domowe i usługi 4 2 

Prognozuje się, że największe zapotrzebowanie na węgiel wystąpi w krajach rozwijających 
się, gdzie z reguły dostawy tego surowca mogą być dostatecznie wxsokie, a koszty jego pro
dukcji są niskie . Uważa się, że to właśnie Chiny przejmą ponad 60 o/o wzrostu światowego 
zużycia węgla kamiennego przez następne 30 lat. . 
5. Analiza szans i zagrożeń dla przyszłości węgla kamiennego 

Jeden z dokumentów Światowej Rady Energetycznej opublikowany w 2004 roku pt. 
"Zrównoważony globalny rozwój energetyczny. Przypadek węgla" w sposób jasny formułuje 
problem globalnych i regionalnych perspektyw węgla kamiennego w co najmniej pierwszej 
połowie XXI wieku ll, 9] . W dokumencie tym postawione zostało kluczowe pytanie - czy 
węgiel kamienny może być paliwem spełniającym wymagania zrównoważonego rozwoju ener
getycznego .~wiata? Powyższe studium odpowiada na to pytanie twierdząco i uzasadnia to 
następująco: 

węgiel kamienny jest paliwem dyspozycyjnym, które może zaspokoić gwałtownie rosnące 
potrzeby energetyczne świata; jest dostępny praktycznie we wszystkich regionach świata 
i w ilościach, które pomimo sczerpywania się zasobów pozostają olbrzymie w liczbach 
bezwzględnych oraz w porównaniu do zasobów ropy naftowej i gazu (w ciągu następnych 
30 Jat jedynie 25 o/o znanych obecnie zasobów węgla zostanie wyczerpanych, 

- węgiel kamienny poprzez produkcję energii elektrycznej posiada cechy paliwa dostępnego 
i powszechnego dla rosnącej liczby ludności; może doprowadzić w 2030 roku do zmniej
szenia o połowę liczby ludzi bez lub z niepewnym dostępem do energii (na początku XXI 
wieku 2 mld ludzi nie miał dostępu do energii handlowej a kolejne 2 mld miał dostęp tylko 
do dostaw niepewnych i często po nieprzystępnych cenach), 
węgiel kamienny może uzyskać akceptowalność jako paliwo energetyczne przyjazne dla 
środowiska przez zwiększenie (do co najmniej 72 <1b w horyzoncie czasowym 2030 roku) 
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem technologii czystego węgla 
i powszechne stosowanie technologii ujmowania i zagospodarowania metanu z pokładów 
węgla oraz sekwestracji co~. 

Szanse dla przyszłości węgla kamiennego to na pewno opisane powyżej dwa pierwsze 
czynniki, a więc dyspozycyjność oraz dostępność i powszechność tego paliwa energetycznego. 

49 



Dubi1'lski J.: Węgiel kamienny- paliwo z przyszłością w światowej gospodarce energetycznej 

Szanse należy widzieć także w konkurencyjności cenowej energii produkowanej z węgla w sto
sunku do ropy naftowej i gazu ziemnego, a także innych rodzajów energii . 

Podstawowym zagrożeniem jest niewątpliwie groźba restrykcyjnych w stosunku do węgla 
wymagań środowiskowych , w spełnieniu których przede wszystkim sektor energetyczny, a więc 
podstawowy użytkownik węgla może mieć trudności. Ponadto, stosowanie bardzo ostrych wy
mag~u1 ekologicznych podnosi koszt uzyskania jednostki energii , a tym samym obniża kon
kurencyjność paliwa węglowego. Należy zauważyć, że pozostałe podstawowe nośniki kopalne 
energii pierwotnej także nie są wolne od negatywnych skutków oddziaływania na środowisko 
naturalne. Ma to miejsce w wyraźnie mniejszym stopniu przy ich użytkowaniu ale w większym 
stopniu w fazach ich pozyskiwania i transportu. 

Jednak w tym zakresie problemów pewnym optymizmem napawają prace badawcze i wdro
żeniowe nad rozwojem nowych technologii, przede wszystkim użytkowania paliwa wę
glowego, prowadzone z dużą intensywnością w czołowych krajach górnictwa węglowego na 
świecie, np. USA, Australia, Kanada, Chiny. Technologie czystego węgla, technologie pozy
skiwania i utylizacji metanu z pokładów węgla, sekwestracji co2 do niewybieranych pokładów 
węgla, podziemne zgazowanie węgla, produkcja wodoru z węgla - to tylko niektóre z tych 
technologii. Polskie zespoły badawcze uczestniczą w tych pracach, ale aktywność ta nie jest na 
miarę istniejących potrzeb. Wymaga ona szerszego zainteresowania i finansowego wsparcia 
nie tylko ze strony budżetu nauki ale także ze strony przemysłu, zarówno górnictwa jak i ener
getyki. 

Poniżej na rys. 5.1 przedstawiono w postaci schematu -tzw. mapy drogowej - kierunki 
rozwoju czystych technologii wykorzystania węgla kamiennego jako paliwa energetycznego, 
wskazują na wielką szansę węgla w zaspakajaniu narastających potrzeb energetycznych świata 
i ich bezpieczei1stwa energetycznego f81. 
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Zerowa emisja * Wychwytywanie węgla i jego składowanie. 
~ Trwają międzynarodowe badania w tym zakresie. 
o Projekt FututrGen ma na celu stworzenie układu 
-o demonstracyjnego w ciągu lO lat. 

Technologie zaawansowane * Wysokoefektywne i niskoemisyjne technologie innowacyjne tj: Integrated 
V1 Gasification Combined Cycle (IGCC), Pressurized Fluidized Beci Combustion 
N (PFBC) oraz. w przyszłości. Integrated Gasiłkation Cycle (IGFC).IGCC i PFBC o 
-o działają w USA, Japonii i Europie. IGFC znajduje się na etapie badań. 

?odnoszenie sprawności istniejących zakładów 
Nastąpiła poprawa sprawności konwencjonalnych układów wytwarzanie energii ze 
spalania węgla w warunkach podkrytycznych (38 %-40 %), a co za tym idzie
obniżenie emisji. Superkrytyczne i ul trasuperkrytyczne układy oferują nawet wyższe 
sprawności (do 45 %). Układy podkrytyczne o wyższej sprawności pracują na całym 
świecie. Układy superkrytyczne i uhmsuperkrytyczne stosowane są w Japonii, USA, 
Europie, Rosji i Chinach. 

* ?odnoszenie jakości węgla 
V1 Obejmuje czyszczenie/suszenie węgla, brykietowanie. o 
-o Stosowane powszechnie na całym świecie. 

innowacje technologiczne 

Rys. 5. 1. Mapa drogowa rozwoju technologii czystego węgla 
Fig. 5.1. Road map for clean coal technologies ·development 

Wymienione cechy paliwa węglowego stanowiąjego podstawowe szanse rozwojowe w uję
ciu globalnym jednoznacznie wskazują, że to węgiel będzie nadal stanowił konkurencyjną 
cenową bazę energetyczną dla rozwoju gospodarczego i społecznego wielu gospodarek współ
czesnego świata, szczególnie dla dynamicznie rozwijających się gospodarek pm'lstw azjatyc
kich (Chiny, Indie). Należy podkreślić, że w odniesieniu do poszczególnych krajów i ich re
gionalnej specyfiki szans rozwojowych dla górnictwa węgla kamiennego i bazującej na paliwie 
węglowym energetyki można wymienić znacznie więcej [4, 6] . 

6. Rola i przyszłość węgla kamiennego w polskiej gospodarce energetycznej 

Polska gospodarka energetyczna bazuje od wielu dziesięcioleci na paliwie węglowym, za
równo węglu kamiennym jak i brunatnym. Różni się w tym zakresie od średnich wartości 
wskaźników w tym zakresie w krajach Unii Europejskiej oraz w świecie, co pokazuje tabela 
6.1. 
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Tabela 6.1. Struktura zużycia podstawowych nośników energii pierwotnej w Polsce i średnia w krajach 
15 państw zachodnich Unii Europejskiej[%] 

Table 6. l . Consumption structure of the basie carriers of primary energy in Poland, 15-EC countries and 
world [%] 

Nośnik energii pierwotnej Polska Kraje 15 UE Świat 

Węgiel kamienny 

Węgiel brunatny 62,8 16 23,5 

Ropa naftowa 21,3 41 34,9 

Gaz ziemny 11,1 22 21,1 

Energia jądrowa \S 6.8 

Energia wodna 0,2 1,0 2,2 

Inne 4,6 5.0 11,5 

. odnaw~a\nc 1 po7.ostałc zrodła energ11 

Fakt ten wynikający z zasobności polskiej bazy węgla kamiennego i brunatnego oraz roz
winiętego pod względem technologicznym górnictwa tych surowców nie powinien jednak 
stanowić naszego "narodowego" zmartwienia lecz powinien być wykorzystywany w zrówno
ważonym rozwoju poszczególnych źródeł energii pierwotnej i optymalnie stosowany w krajo
wych bilansach paliwowo-energetycznych. Wspomniano już, że w 2003 roku polska energe
tyka zawodowa oparta była w 94,7 o/o na bazie krajowego paliwa węgla kamiennego i brunat
nego, z przewagą węgla kamiennego (około 63 o/o udziału). Powstaje w tym zakresie szereg 
podstawowych pytm1 o istotnym znaczeniu dla polskiego bezpiecze1'lstwa energetycznego, amia
nowicie: 

czy proponje te należy zmieniać poprzez ograniczanie krajowego potencjału produkcyjnego 
paliwa węglowego kosztem importu innych paliw, głównie ropy naftowej i gazu ziemnego? 
na ile polska baza zasobowa węgla kamiennego i brunatnego stanowi o naszym bezpieczeń
stwie energetycznym? 
jakie działania należy realizować przede wszystkim. w polskim górnictwie węgla kamien
nego, a także w polskiej energetyce aby były one przemysłami efektywnymi, bez.piecz.nymi, 
prz._1yamymi dla środowiska i stabilnymi? 
Wydaje się, że różnego rodzaju względy, począwszy od technicznych a skol'lczywszy na 

społecznych przemawiają za oparciem polskiej gospodarki paliwowo-energetycznej na modelu 
węglowo-gazowym, który wydaje się naturalnym i racjonalnym w polskich uwarunkowaniach 
zasobowych [4, 6]. 

7. Wnioski 

7.1. Węgiel kamienny odgrywał istotnąrolę w rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym wielu 
państw na świecie. i według długoterminowych prognoz nadal będzie odgrywał istotną 
rolę w światowym bilansie paliwowo-energetycznym w XXI wieku. 

7.2. Węgiel kamienny można z pełnym przekonaniem uważać za paliwo energetyczne z przy-
szłością w globalnym wymiarze. Przemawiają za tym takie jego atrybuty jak: 

wielkość światowej bazy i jej wystarczalność, 
dostępność praktycznie w większości krajów, 
postęp technologiczny w zakresie użytkowania węgla zgodnie z zasadami zrównowa
żonego rozwoju. 
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7.3. Proces globalizacji światowej gospodarki znalazł swoje wyraźne odzwierciedle!ili: także 
w relacji popyt - podaż odniesionej do węgla kamiennego. Występuje tendencja do ogra
niczania produkcji węgla o wysokich kosztach, a więc ze złóż głębokich i o trudnych wa
runkach geologiczno-górniczych, a rozwój produkcji nisko kosztowej w kopalniach od
krywkowych i płytkich. Wyraźnie występuje ona w krajach europejskich. 

7.4. Obserwowane są, od co najmniej 20 lat, istotne zmiany w wymiarze globalnym w roz
woju produkcj i węgla kamiennego oraz jego zużycia. Aktualnie i w najbliższych dziesi ę
cioleciach prognozuje się wzrost produkcji węgla kamiennego, który będzie związany 
głównie z kontynentem azjatyckim, przede wszystkim z Chinami. 

7.5. Polska jako jeden z krajów liczących się w światowej produkcji i wykorzystaniu węgla 
winna racjonalnie rozwijać posiadaną bazę zasobową i preferować model węglowo-ga
zowy gospodarki paliwowo-energetycznej. 

7 .6. Utrzymanie się polskiego górnictwa na coraz bardziej konkurencyjnym rynku producen
tów paliw energetycznych już dzisiaj wymaga ciągłego i wszechstronnego rozwoju tech
nologicznego tej gałęzi przemysłu, wspartych wspólnymi działaniami środowiska prze
mysłowego, naukowo-badawczego, a także użytkowników węgla. 
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Hard coal - a fuel with a future in the world energy economy 

Abstract 

Hard coal is for at least several centuries the basie primary energy source, and in many 
countries in the world it detennined their economic and civilisational development. However, 
s ince the second half of the 20111 century the situation on the g! obal market of hard coal produc
tion and utili sation has changed distinctly. In order to indicate that hard coal is a fuel with a 
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future in the world energy economy it has been shown that it meets to a satisfactory extent the 
basie conditions relating to present-day energy fue ls, namely: disposalabil ity on the globa l 
scale, accessibility through the production of electric energy and possibility to bec01;ne a fuel 
friendly to the environment through the use of clean coal technologies, methane emission re
duction and coal dioxide sequestration. The world forecasts concerning the demand for hard 
coal in the 21'1 century confirming the thesis on the significance of this fuel for the world en
ergy economy were presented. Reference was made to Pol ish real ities indicating, among oth
ers, actions that should be taken for the rational maintenance of the position of hard coal in the 
Polish fuel and energy balance. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Eugeniusz. Mokrzycki 
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Nowoczesne kotły węglowe alternatywą dla tradycyjnych kotłów 
węglowych i gazowych 

Słowa kluczowe 

urządzenia grzewcze- kotły węglowe- emisja zanieczyszczeń- czyste paliwa stałe 

Streszczenie 

Sektor komunalno-bytowy w Polsce jest znaczącym źródłem emisji zanieczyszczei'I gazo
wych, pyłowych i aerozoii wpływających negatywnie na środowisko przyrodnicze oraz zdro
wie człowieka . Rozwiązaniem ekonomicznie uzasadnionym i poprawiającym bezpieczeństwo 
ekologiczne pozyskiwania energii pierwotnej w ogrzewnictwie indywidualnym i komunalnym 
jest wprowadzanie "czystych technologii spalania węgla" w niskoemisyjnych kotłach węglo
wych oraz "czystych paliw stałych" . W pracy przedstawiono zagrożenia ekologiczne wynika
jące z niewłaściwego stosowania węgla w ogrzewnictwie. Zaprezentowano efekty energe
tyczne i ekologiczne stosowania technik czystego spalania paliw stałych w urządzen iach 

grzewczych małej mocy. Zwrócono uwagę na konieczność kompleksowego rozpatrywania 
procesu pozyskiwania energii cieplnej, z uwzględnieniem jakości paliwa i jego doboru, tech
nicznej realizacji procesu spalania oraz systemu odprowadzania spalin i odbioru ciepła. Wyka
zano konkurencyjność instalacji opalanych stałymi paliwami węglowymi oraz biopaliwami 
węglowymi. 

l. Wstęp 

Niekontrolowane energetyczne wykorzystywanie paliw kopalnych w ostatnim stuleciu 
przyniosło w dotychczasowym rozwoju cywilizacj i katastrofalne zanieczyszczenie środowiska 
naturalnego. Towarzyszące procesowi spalania paliw emisje gazowych i pyłowych zanieczysz
czeli spowodowały powstanie problemów ekologicznych zarówno na poziomie lokalnym, 
jak i w skali globalnej. Podejmowane w skali świata działania znajdujące swój wyraz w pod
pisywanych konwencjach i związanych z nimi protokołach zmierz<~ą do ograniczenia emisji 
zanieczyszczei'I pochodzących z energetycznego zużytkowania paliw stałych m. in . poprzez 
zmiany struktury zużycia energii pierwotnej (rys. 1.1). 
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Rys. l . l. Struktura zużycia energii pierwotnej w Unii Europejskiej 
(założenia zawarte w "Białej Księdze", przyjętej przez Un ię w l 997) 

Fig. l. l. Structure of primary energy in European Union (Wh ite Book. l 997) 

W kraju problem zmiany struktury źródeł energii pierwotnej zos tał uwzględniony w "Pro
gramie polityki energetycznej Polski" do 2020 roku. Przewiduje on wzrost udziału gazu i paliw 
ciekłych oraz nieznaczny wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilan sie 
energetycznym kraju (rys. 1.2). 
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Rys. l .2. Planowana zmi ana struktury zużycia energi i pierwotnej w Polsce 
("Program polityki energetycznej Polski" do 2020 r. ) 

Fig. 1.2. Change scenariosof primary energy structure in Poland 
("Program me of energy policy in Poland" till 2020) 

Cen. odnawialna 
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Cgazziermy 
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Natomiast przyjęta "Strategia rozwoju energetyki odnawialnej" przez Radę Ministrów 
uchwałą z dnia 5 września 2000 r. i zatwierdzona przez Sejm RP uchwałą z dn ia 23 sierpnia 
200 l r. zakłada zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo
energetycznym kraju do 7,5% w 2010 roku i do 14% w 2020 roku. Postawione cele są realne 
do osiągnięcia, wymagają jednak podjęcia szeregu działań i umiejętnego wykorzystania do-
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świadcze1'1 innych krajów. Realizacja w/w programu zmian struktury źródeł energii nie zmieni 
faktu , że paliwa stałe- węgiel brunatny i węgiel kamienny w dalszym ciągu stanowić będą w Pol
sce podstawowe źródło energii zarówno w energetyce zawodowej, przemysłowej, a w sektorze 
komunalnym i mieszkaniowym stałe paliwa węglowe i biopaliwa, zwłaszcza biomasa. 

2. Spalanie paliw stałych a emisja zanieczyszczeń 

Każda zamierzona, ale i niezamierzona działalność człowieka wiąże się z korzystaniem ze 
środowiska, a jej ubocznym efektem jest bezpośrednia lub pośrednia emisja zanieczyszczeń. 
Emisja zanieczyszczel'1 do śr?dowiska przyrodniczego dotyczy wszystkich trzech jego ele
mentów, powietrza, gleby i wody. Jakość powietrza ma jednak decydujące znaczenie w proce
sie zanieczyszczania środowiska; wprowadzane do atmosfery pierwotne zanieczyszczenia oraz 
generowane wtórne ksenobiotyki oddziałują na pozostałe elementy środowiska- glebę i wodę. 
W ostatnich dziesięcioleciach skala niektórych procesów realizowanych przez człowieka była 
i jest tak wielka, że ich skutki są odczuwalne w bardzo odległych regionach od źródła emisji . 

Technologiom przemysłowym, w tym także stosowanym w energetyce przemysłowej i za
wodowej towarzyszyły i towarzyszą coraz silniej dyscyplinowane wymogi ochrony środowi
ska, wymuszające wprowadzanie najlepszych, dostępnych technologii (BAT) i stosowanie 
najskuteczniejszych sposobów usuwania zanieczyszczCI'I z emitowanych spalin lub gazów 
procesowych. Efektem tego jest znacząca redukcja emisji zanieczyszcze11 ze źródeł przemy
słowych . Natomiast najmniej "zdyscyplinowana" sfera produkcji energii w źródłach o mocy 
poniżej 50 MW t jest największym udziałowcem globalnej, zarówno światowej jak i krajowej 
emisji zanieczyszczCI'I. Instalacje produkcji energii o mocy poniżej 50 MWt stosowane są 
w mieszkalnictwie, budynkach usługowych i komunalnych, rolnictwie, leśnictwie, rybołów
stwie, rozproszonych jednostkach wojskowych oraz w zakładach przemysłowych . To tym 
instalacjom poświęca się również ostatnio szczególną uwagę również w krajach Europy 
Zachodniej- tzw. 15 krajach UE [1-3]. 

Spalanie węgla oraz stałych biopaliw w jego pierwotnej , nieprzetworzonej postaci w urzą
dzeniach grzewczych małej mocy, o niskiej średnio-rocznej sprawności nieprzekraczającej 
50% i nie posiadających systemów oczyszczania spalin, jest źródłem emisji substancji szko
dliwych dla środowiska, takich, jak: CO, S02, NOx, pyły, zanieczyszczenia organiczne, w tym 
wieiopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), dioksyny i furany (zaliczane do grupy 
POPs - trwałych związków organicznych), oraz węglowodory alifatyczne, benzen i jego ho
mologi (BTX), aldehydy i ketony zaliczane do grupy VOCs- lotnych związków organicznych, 
a także fenol i jego alkilowe pochodne, heterozwiązki azotu i siarki, itp., oraz metale ciężkie 
[4]. W Polsce w ogrzewnictwie komunalnym i indywidualnym latach dziewięćdziesiątych 
zużywano około 13- l 8 mln ton węgla rocznie; ilość spalanego węgla była uzależniona od dłu
gości tzw . "okresu grzewczego". W ostatnich latach pomimo wzrostu udziału gazu i paliw 
ciekłych w dalszym ciągu ilość spalanego węgla jest duża i wyniosła w 200 l roku ponad 17 
mln ton węgla , co stanowiło 46 % zapotrzebowania na energię w sektorach komunalnym, 
mieszkaniowym i usługach. W sektorze mieszkalnictwa spalono około 9 mln ton węgla [5 ]. 

Przeprowadzana, w ramach międzynarodowych zobowiązm1 EMEP, coroczna inwentaryza
cja emisji plasuje Polskę w grupie krajów o największej emisji CO, S02, TSP, PM2.5 i PM 10, 
metali ciężkich, diaksyn i WW A. Wykazuje ona, że udział emisji, CO, S02, NOx, TSP, PM l O, 
PM2.5, metaii ciężkich - Cd, Hg, Pb i As oraz pozostałych ksenobiotyków, a mianowicie 
NMVOC, WW A i PCDD/PCDFs ze spalania paliw stałych, zwłaszcza węgla w sektorze ko
munalnym i mieszkaniowym w całkowitej krajowej emisji jest w dalszym ciągu wysoki i w 
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2001 roku wynosił odpowiednio: 52%, 22 %, 15 %, 40 %, 45 %, 47 %, 65 %, 10 %, 31 %, 42 
%, 13 %, 87 % oraz 47 % [5]. Z uwagi na małą wysokość kominów stosowaną w sektorze 
mieszkaniowym (zazwyczaj nie przekraczającą 10m), emisja (tzw. emisja niska) z tego typu 
instalacji powoduje, zwłaszcza na wysoko zurbanizowanych obszarach, wysoką koncentracje 
zanieczyszczeń powietrza na poziomie przygruntowym, stając się wysoce niebezpieczną, za
równo z uwagi na bezpośrednie wdychanie zanieczyszczonego powietrza, jak i spożywanie 
zanieczyszczonej żywności. Identyfikowana średnioroczna emisja z tego sektora na terenach 
wysoko zurbanizowanych skoncentrowana jest w tzw. okresie grzewczym, powodując tym 
wzrost jej udziału w stosunku do całkowitej emisji nawet do 90 %, czyniąc tym samym te te-

, reny "niebezpiecznymi dla zdrowia człowieka . Powód to stosowane w tym sektorach kotły, 
piece, kominki o niskiej średniorocznej sprawności energetycznej, nie przekraczającej zazwy
czaj 50 %, brak możliwości zainstalowania systemów oczyszczania spalin oraz spalanie suro-
wego węgla bardzo często o niskiej jakości . · 

Ograniczanie niskiej emi.~ji ze źródeł komunalnych jest jednym z wymagań implementacji 
i dostosowywania dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie stanu powietrza do uwarunkowm1 
polskich. Dla uzyskania założonych poziomów redukcji emisji niezbędne jest podjęcie działań 
technicznych i nietechnicznych- legislacyjnych, ekonomicznych i edukacyjnych. 

Najskuteczniejszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie czystych ekologicznie pal iw, ja
kim jest gaz oraz energia elektryczna. Subsydiowane są programy pozwalające użytkownikom 
wprowadzić gaz w miejsce węgla. Gaz jednak nie może być dostarczony do każdej części 
kraju, a popularność tych programów jest ograniczona z powodu znacznie wyższej ceny gazu 
w porównaniu z węglem i z obawy przed spodziewanymi, znacznymi wzrostami cen gazu. W ak
tualnych warunkach krajowych, uwzględniając dominującą pozycję wykorzystania węgla do 
celów grzewczych niską emisję można w sposób znaczący ograniczyć, stosując następujące 
rozwiązania techniczne: 

wymianę starych kotłów i pieców na nowe wysokoefektywne energetycznie i ekologicznie; 
uciepłownienie rejonów miast, w których występuje nadmiar ciepła produkowanego przez 
energetykę zawodową (lokalne przyłącza ciepłownicze, automatyzacja wymiennikowni 
ciepła, racjonał i zac ja wykorzystania ciepła); 
stosowanie paliwa bezdymnego dla starych pieców; 

- oszczędność energii poprzez termomodernizację budynków (zmniejszenie zapotrzebowania 
na ciepło); 
wykorzystanie lokalnych nadmiarów energii cieplnej poprzez przyłączenie do sieci 
c iepłowniczych; uciepłownienie, zwłaszcza zasobów mieszkaniowych na terenach zurbani
zowanych; 
substytucję paliwową i poprawa efektywności energetycznej systemów ogrzewania; węgiel 
-gaz, olej; 
wprowadzanie odnawialnych źródeł energii, biomasy i innych OŹE, zgodnie ze "Strategią 
rozwoju energetyki odnawialnej", zatwierdzoną przez Sejm RP uchwałą z dnia 23 sierpnia 
2001 r. ; 
oszczędność energii i redukcję emisji poprzez wymianę instalacj i wytwarzania ciepła starej 
konstrukcji i niskiej sprawności na urządzenia nowe o wysokiej sprawności energetycznej, 
posiadające stosowne certyfikaty zgodności z obowiązującymi standardami i współpracu
jące z odpowiednio dobranymi systemami odprowadzania spalin. W przypadku wymiany 
"tradycyjnego" pieca lub kotła na kocioł retortowy można uzyskać ponad 80 % ogranicze
nia emisji PCDD/F, z równoczesnym ograniczeniem pozostałych zanieczyszczeń; 
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oszczędność energii wytwarzanej oraz "oszczędność" surowców energetycznych kopalnych 
poprzez wprowadzanie stałych biopaliw z instalacjami spalania o odpowiedniej konstrukcji 
dla jej energetycznego wykorzystania; 
oszczędność energii poprzez zastosowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych i au
tomatyzacji lokalnej dystrybucji ciepła: 
wprowadzanie na rynek odpowiednio przygotowanych asortymentów węgli poprzez 
zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw w ich produkcję; 
podjęcie lub zintensyfikowanie produkcji paliw formowanych i peleryzowanych (węglo
wych, biomasowych i wieloskładnikowych) ze spoiwami ekologicznymi i paliw bezdym
nych, w celu zaopatrzenia odbiorców indywidualnych stosujących urządzenia grzewcze sta
rej konstrukcji. 
Jednym z takich rozwiązań jest, jak wynika z powyższego, wprowadzanie technik czystego 

spalania węgla, ale także i biomasy w instalacjach spalania małej mocy. 
Otrzymywanie użytecznej energii cieplnej w ogrzewnictwie indywidualnym i komunalnym 

należy rozpatrywać, podobnie jak w skali przemysłowej, jako produkcję w instalacji małej 
mocy, która podlega rygorom oceny pod względem efektywności technicznej, ekologicznej 
i ekonomicznej [4, 6] . Generowanie ciepła w źródłach małej mocy obejmuje trzy podstawowe 
elementy, decydujące o uzyskiwanej zintegrowanej efektywności techniczno-ekologiczno-eko
nomicznej, to jest: paliwo, i nstalację spalającą- kocioł/piec/kominek oraz emitor- komin , ry
sunek 2.1. 

l
--_____ -c=_~_--

Ekonomia 
---,---

[Spra!nośC' . energetyczna 

uziarnienie 
\ovlaSciwości 
fizykochemiczne 
stabilnoSC jakości 

rodzaj i 
konstrukcja kotła 
automatyzacja , 
kontrola oraz 
rnon•torłng paliwa 
i powietrza 
eksploatacja i 
konsen.vacja 

dobór (prawo 
budowlane) 
l~onstrul<cja 
(materiały) 

eksploatacja 
konsetwacja 

Rys. 2.1. Schemat uwarunkowm\ techniczno-ekologiczno·e~onomicznych wytwarzania ciepła 
w instalacjach grzewczych małej mocy . . . 

Fig. 2.1. Technical-ecological-economical relationships of heat energy produetJOn m smali apphances 
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3. Urządzenia grzewcze- konstrukcje kotłów 

Zasadniczo rozróżnia się trzy podstawowe techniki spalania: 
stacjonarne (w złożu stałym) , 

fluidalne, 
zawiesinowe, pyłowe. 
Ostatnia technika jest przede wszystkim stosowana w energetyce zawodowej, konkurentem 

w tym obszarze staje się także technika fluidalna . Spalanie w złożu stacjonarnym jest charakte
rystyczną techniką dla urządzeń grzewc:zych małej mocy stosowanych w ogrzewnictwie indy
widualnym i komunalnym. 

Funkcjonujące w Polsce w indywidualnym ogrzewnictwie urządzenia grzewcze na paliwa 
stałe, realizujące technikę złoża stacjonarnego, można podzielić zasadniczo na 3 grupy w zależno
ści od sposobu realizacji procesu spalania paliwa [4] : 

urządzenia grzewcze realizujące dolny proces spalania w całej objętości złoża, rys . 3.la: 
• piece ceramiczne, 
• piece grzewcze stałopalne, 
• pieco-kuchnie, 
• kotły wodne komorowe, 
urządzenia grzewcze realizujące dolny proces spalania w części złoża ; rys. 3.1 a: 
• kotły wodne komorowe, 
urządzenia grzewcze realizujące górny proces spalania w części złoża; rys. 3.1 b: 
• kotły wodne retortowe, 
• kotły wodne komorowe na miał węglowy, 
• kotły z rusztem ruchomym. 

a) 
Powietrze wlórne < { Lot~ 

produkty+ CO -+ CO, • C"H...+ H,.0 

Strelaspała nia .rvl~:uszenie odgazowanie 
Zipłon -----+ i piroliza 

Strefa redukcyjna c+ co~ -+ 2CO 

s::::u~:::::~ca .. ,. ~ . ... ~· ·v •· • c+ 0 1 
- CtJ1 

Powietrze perwolneJ J J 

b) 
Powietrze wtórne < { 

Strefa redukująca - Reakc~1g:Z~~~~emH.O 

Sirela uUeniają.ca c.H". + (~:m~6,-;. ~ćo, • mi2H,O 
Za plon~ Polimety.ucja; po likonden5acja l11rmievfll $["'''''""'···-······· 

suszeme. odgazowanie i piroliza lo\fiQ prudukty odgazow;~ nia i piroW.ey, 

Węgielsurowy 

Powietrze pierwotneJ J J 

Rys. 3.1. Techniki spalania paliwa w instalacjach spala~ia małej mocy 
Fig. 3.1 . Combustion techniques in smali apphances 
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Kotły tradycyjne- dolny proces spalania w całej objęto.<ici złoża 
Piece i kotły realizujące dolny proces spalania w całej objętości złoża sąjeszcze najbardziej 

rozpowszechnione i stanowią przestarzałą niskoefektywną generację urządzeń grzewczych 
małej mocy (10-500 kW) . Do podstawowych wad tych urządzeń powodujących niską spraw
ność cieplną i wysoką emisję zanieczyszczeń można zaliczyć : 

- nierównomierne obciążenie cieplne komory spalania i wymiennika, 
brak kontrolowanego i efektywnego (z wymuszaniem turbulencji spalin) dopływu powie
trza wtórnego, 

- brak strefy dopalania produktów zgazowania węgla, 
- wysoka temperatura spalin za kotłem, 
- brak wymagaó jakościowych paliwa. 

Tych wad pozbawiona jest nowa generacja rozwiązań kotłów, w których realizowana jest 
technika dolnego i górnego spalania w części złoża. 

Kotły komorowe - dolny proces spalania w części złoża 
W przypadku kotłów komorowych z dolnym spalaniem konstrukcja wykonana jest najczę

ściej z blachy stalowej. Wymiennik ciepła wykonany jest w postaci płaszczowo-panelowej lub 
z rur z przepływem spalin wewnątrz rur. Kotły tego typu wyposażone są w ruszt stały lub ru
chomy (żeliwny), komorę dopalania spalin z wykładziną ceramiczną oraz wentylator podmu
chu powietrza z systemem dystrybucji powietrza pierwotnego i wtórnego. Ilość powietrza jest 
regulowana najczęściej za pomocą elektronicznych sterowników pracy wentylatora stanowią
cych integralne wyposażenie kotła. Przykład takiego rozwiązania przedstawiono na rys. 3.2. 

wymiennik 

powietrze pierwotne t Komora Ćeramiczna powie"trze. wtórne 

Rys. 3.2. Kocioł komorowy z dolnym procesem spalania 
Fig. 3.2. Manuały fuelled under-tire boiler 
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Proces spalania paliwa przebiega w dolnej części złoża paliwa w strefie rusztu. Większość 
kotłów tego typu przystosowana jest do spalania węgla sortymentowego (orzech, groszek). 
Podobną konstrukcją charakteryzują się kotły komorowe z górnym spalaniem w części złoża. 
W tym przypadku kotły są przystosowane do spalania miału węglowego, którego złoże spala 
się warstwowo od góry dzięki odpowiednim rozmieszczeniem dysz doprowadzających powie
trze. Po wypaleniu całego złoża paliwa, konieczny jest załadunek nowej porcji paliwa i po
nowne rozpalenie górnej warstwy. 

Kotły retortowe- górny proces spalania w czę.§ci złoża 
Do najbardziej nowoczesnych i mtiefektywniejszych konstrukcji kotłów realizujących 

"czystą technologię spalania węgla" zaliczają się tzw. kotły "retortowe" (typu "stoker") z cią
głym, automatycznym sterowaniem podawania paliwa oraz regulowaną i kontrolowaną ilością 
powietrza wprowadzanego do komory spalania. Schemat ideowy konstrukcji kotła retortowego 
przedstawiono na rys. 3.3. Kotły tego typu charakteryzują się możliwością regulacji mocy w sze
rokim zakresie (20-l 00 o/o mocy znamionowej) oraz są przystosowane do spalania sortymentu 
węgla o uziarnieniu 4-25 mm i niskiej spiekalności (RI ~ 5). Konstrukcja tych kotłów umożli
wia uzyskanie wysokiej efektywności energetycznej oraz niskich wskaźników emisji zanie
czyszczeń. Obsługa kotłów ogranicza się tylko do uzupełnienia pal iwa w zasobniku oraz od
prowadzenia popiołu. Aktualnie obserwuje się dynamiczny rozwój jakościowy i ilościowy tego 
typu urządzel't na rynku krajowym, przy czym polskie kotły charakteryzują się podobnym lub 
wyższym standardem w porównaniu do kotłów produkcji zachodniej. Do tej samej generacji 
urządzeń grzewczych zaliczają się jeszcze nieliczne na rynku rozwiązania kotłów z rusztem 
podsuwowym przystosowane do spalania miału węglowego, z możliwością regulacji mocy 
w szerokim zakresie i równie wysoką efektywnością energetyczną i ekologiczną. 

1 . ceramiczna komora dopalania 
2 - instalacja powretrza wtórnego 
3 - komora powietrza wtórnego 
4 - uklad podawania węgla 

5 - komora spalania 
6 - wenlylator nadmuchewy 
7 - komora dopalania 
8 -wymiennik 
9 - uklad slerujacy 
1 O -zasobnik paliwa 

........ ·· 

Rys. 3.3. Schemat poglądowy kotła retortowego 
Fig. 3.3. Diagram o f retort hearth boi l er 
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Kotły z rusztem mechanicznym, kotły pyłowe .~redniej mocy 
Dla zaspokojenia potrzeb odbiorców zbiorowych w celu ogrzewan ia kompleksów mieszka

niowych i obiektów użyteczności publicznej wprowadzana jest na rynek w miejsce przesta
rzałych kotłów komorowych nową generacją kotłów z rusztem mechanicznym o mocach 
300-:-2000 kW, charakteryzująca się wysoką efektywnością energetyczną i ekologiczną. Przy
kładem tego typu urządze6 grzewczych są kotły EKO CR produkcji ENERGO-INWEST z Ryb
nika, rys. 3.4. Kotły stanowią konstrukcję stalową, spawaną. Wyposażone są w ruszt me
chaniczny z płynną regulacją posuwu oraz elektronicznie sterowane wentylatory powietrza pier
wotnego i wtórnego z systemem dystrybucji , a także w separator pyłu, wentylator ciągu i systemy 
mechanicznego podawania paliwa i mokrego odprowadzania żużla i popiołu. Kotły przystoso
wane są do spalania miału węglowego. Dotychczasowe doświadczenia użytkowników tych ko
tłów potwierdzają możliwość uzyskania znaczących efektów ekonomicznych wynikających 
z oszczędności paliwa i mniejszych nakładów eksploatacyjnych. W sektorze kotłów średniej 
mocy, ale w wyższym zakresie mocy (l 0-50 MW) na szczególną uwagę zasługuje wdrażana 
w Polsce bardzo nowoczesna technologia HOLTER (Niemcy) spalania węgla, zintegrowana 
z systemem odsiarczania. Technologia bazuje na spalaniu pyłu węglowego zmieszanego z ka
mieniem wapiennym w niskoemisyjnym palniku zainstalowanym w 3-ciągowym kotle pło
miennicowo-promieniówkowym. Wyróżnikiem całego systemu jest praca w pełnym trybie au
tomatycznym oraz wysoka sprawność cieplna (powyżej 90% w całym zakresie zmian mocy) 
i niskie poziomy emisji. 

' / 

Rys. 3.4. Kocioł z rusztem mechanicznym 
Fig. 3.4. Mechanicalmoving grate boiler 

4. Ocena energetyczna i ekologiczna pracy kotłów 

r•---+---, 
. .--------1 ' 

·- - - - -·-----· -··· ..... _ 

.. 

Urządzenia grzewcze małej mocy na paliwa stałe jak przedstawiono w punkcie 2, można ogól
nie sklasyfikować ze względu na sposób realizacji procesu spalania (spalanie dolne w całej objęto
ści, spalanie dolne w części objętości, spalanie górne w części objętości złoża). Ogólną charaktery
stykę urządzeń przedstawiono w tabeli 4.1. 
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Tabela 4.1. Charakterystyka urządzei1 grzewczych małej mocy na paliwa stałe wg technologii spalania 
Table 4.1. Profile o f smali combustion installations according to combustion techniques 

Rodzaj Osiągana 
Sposób dozowania technologii Typ urządzenia sprawność Rodzaj paliwa 

spalania cieplna[%] paliwa 

·u 
-~ 

Piecc ceramiczne, 45-63 <Y 
Spalanic B.~ piece stałopalne, 67-75 Węgiel kamienny Ręczne krótko-

o o 
dolne EN piccokuchnie. 41-54 nicsortymentowy okresowe 

B kotły komorowe 50- 65 
::: 

·c:; 78-83 
WQgiel kamienny, Ręczne długo-

Spalanie ·er. '" kotły komorowe miał okresowe 
O'·N 

górne 
N o 

kotły typu stoker Węgiel ~N 78-88 Mechaniczne 
sortymentowy sekwencyjne 

"' ·N o 

Sp~tianie 
'N 

Węgiel kamienny Ręczne długo-
~~ kotły komorowe 76-82 

dolne O' sortymentowy okresowe 
N 
u 
::: 

Na podstawie licznych, wieloletnich badaó stwierdzono, iż sposób realizacji spalania stacjo
narnego złoża paliwa determinuje osiągany poziom efektywności energetycznej oraz wielkość 
emisji zanieczyszczeó generowanych podczas spalania. 

W przypadku nowej generacji kotłów zarówno komorowych jak i retortowych opalanych sta
łymi paliwami węglowymi, jak i biopaliwami stałymi, charakteryzujących się regulacją i lości do
prowadzonego paliwa do paleniska oraz regulacją dystrybucji powietrza do spalania osiągane 
są bardzo wysokie sprawności energetyczne rzędu 75-90 %, wyższe o 15-30 punktów sprawno$ci 
w porównaniu do kotłów komorowych starej generacji [4, 6, 7]. W przypadku wielkości emisji 
podstawowych zanieczyszczeó tj. CO, S02, NOx, pyłu, WWA, TOC, B(a)P, VOC stwierdza się 
olbrzymią różnicę pomiędzy efektywnością emisyjną palenisk starej generacji oraz nowej 
generacji w szczególności palenisk retOitowych . 

Na rys. 4.1 przedstawiono stopieó redukcji emisji poszczególnych zanieczyszczeó w porówna
niu do emisji palenisk starych pieców grzewczych. Dla wszystkich składników emisji redukcja 
przekracza znacznie 90 %. Porównując wskaźniki emisji dla kotłów nowej generacji można jedno
znacznie stwierdzić, iż najwyższą efektywność wykazują kotły retortowe. Na szczególną jednak 
uwagę zasługuje znacząco mniejsza emisja ponad 99 % z palenisk retOitowych silnie toksycznych 
oraz mu ta i kancerogennych substancji takich jak: CxHy. TOC, BTX, fenole, WW A (rys. 4.2). 
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Rys. 4.1. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń niebezpiecznych dla ś rodowiska w wyniku stosowania 
paleni ska retortowego [g/GJj, w porównaniu do emisji palenisk starych pieców grzewczych [4, 6] 

Fig. 4.1. Reduction of toxic po llutant emission as a result of retort boiler using [g/GJ], compared with old 
stove [4, 6] 

u.,..;,..,,.,T,,.._..,fC:...łl..łCoo""• 

Rys. 4.2. Wartość PCDD/F I-TEQ dla różnych układów paliwo- technika spalania. N- sortyment węgla 
orzech, B- sortyment węgla groszek, R- kocioł retortowy. Linia pozioma odpowiada limitowi emisji dla 

spalarni odpadów [4, 8, 9} 
Fig. 4.2. PCDD/F 1-TEQ for different fuel-combust ion technique arrangements. N- nut coal, B- bean 

coal, R- retort boiler. Red line represents allowable emission for wastes incineration plant 
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Ze względu na uzyskiwane bardzo niskie poziomy emisji zanieczyszcze!l, w tym tych, szcze
gólnie niebezpiecznych dla środowiska naturalnego, kotły ret011owe mogą być uznane jako urzą
dzenia grzewcze, w których realizowane jest "czyste spalanie węgla". 

Przedstawiona charaktetystyka urządzeń grzewczych może stanowić również podstawę 

stwierdzenia, iż to nie węgiel jest odpowiedzialny za zanieczyszczenie środowiska naturalnego, 
lecz tradycyjne technologie jego spalania w paleniskach małej mocy. Wynika stąd konieczność 
atestacji ekologicznych urządzeó grzewczych. Dla potrzeb atestacji opracowano w IChPW w Za
brzu przy współdziałaniu z Wydziałem Ekologii UW w Katowicach kryteria efektywności 

energetyczno-emisyjnej dla kotłów grzewczych małej mocy na paliwa stałe, tabela 4.2 [9) . Kryte
ria te stanowią podstawę do promowania wysokoefektywnych urządzet'l grzewczych w działaniu 
jednostek samorządu terytorialnego na rzecz ograniczania niskiej emisji. 

Tabela 4.2. Kryteria energetyczne i emisyjne certyfikacji na .,znak bezpieczelistwa ekologicmego" 
kotłów grzewczych małej mocy na paliwa stałe 

Table 4.2. Energy and emission criteria for "ecological sa fe mark" of solid fuel boilers 

Kotły komorowe 
Kotły retortowe 

Parametr 
okresowy, r~czny zasyp paliwa ciągłe automatyczne dozowanie 

pniiwa 
Sprawność . 100 o/<• mocy nominalnej > 75% :: 78% 
Wskaźniki emisji lg/GJ l . co :5 2000 :::; 1000 . NO, :5 150 ::::200 . s o~ ::;:: 400 :5 400 . Pyl ~ 120 :5 100 . Zanieczyszczenia :5 80 :5 50 

organiczne :5 l ,2 :5 0.8 . 16 WWAwg EPA .:: 0.08 ~ 0.05 . bcnzo(a)pircn . .. . . 
spełnienie wymagan cm1sp SO, < 400 g/GJ w1nno byc zabezpieczone slandaryzac_~ą pałlwa w zakresie zawanosc1 
siarki optymalnie < 0.6 r;; 

5. Czyste paliwa stałe - paliwo formowane, paliwo bezdymne 

Rozwiązaniem szczególnie atrakcyjnych dla indywidualnych gospodarstw domowych i ogrzew
nictwa komunalnego, możliwym do wprowadzenia bardzo szybko i dającym natychmiastowy 
efekt jest wprowadzenie do użytku paliw ekologicznych. Takie paliwo, wyprodukowane na bazie 
węgla kamiennego przetworzonego do ekologicznie przyjaznej postaci, może być stosowane 
bezpośrednio w istniejących urządzeniach grzewczych (piecach kaflowych, piecach kuchennych, 
indywidualnych i zbiorowych systemach centralnego ogrzewania). Ekologiczna efektywność 
takich paliw jest określona przez zmniejszenie ilości substancji szkodliwych emitowanych podczas 
spalania paliwa, w porównaniu do spalania surowego węgla, i wynika z uprzedniego (w procesie 
wytwarzania paliwa formowanego) usunięcia lotnych części węgla. 

Stałe paliwa ekologiczne można uzyskać z węgla kamiennego, poprzez pozbawienie go 
składników powodujących zanieczyszczenie środowiska w trakcie spalania. 

Najważniejsze metody otrzymywania paliw ekologicznych to: 
- piroliza węgla kawałkowego- otrzymuje się paliwo niskoemisyjne ICC, 
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piroliza miału węgla energetycznego i brykietowanie na gorąco uzyskanego półkoksu z wę
glem spiekającym jako lepiszczem- otrzymuje się paliwo bezdymne, 

- piroliza miału węgla energetycznego i brykietowanie na zimno, z lepiszczami ekologicznymi, 
z ewentualnym dodatkiem dobrej jakości wzbogaconych miałów węglowych - otrzymuje się 
formowane paliwo niskoemisyjne, 
koksowanie- koks opałowy. 

Porównanie wskaźników emisji zanieczyszczeń ze spalania węgla i paliw ekologicznych 
przedstawiono w tabeli 5.1. 

Tabela 5.1. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania węgla i stałych paliw ekologicznych w piecu 
stałopalnym 

Table 5.1. Emission factors from combustion of coal and ecological solid fuels in stove 

1-Vyszczcgólnienit Jcdn. Węgiel 
Paliwo 

niskoemisyjne ICC 

co 6 500 l 140 

so~" 520 250 

NO, 95 95 

Pył 950 20 

Zanieczyszczenia g/GJ 

organiczne 
620 30 

WWA 110 0,20 

Benzo(a)piren'·'' 250 100 
.. 

'
1 CllliSJU SO~ uzalezmona .JCSt zawmtOSCI Siarki W pahw1e 

"
1 emisja wyrażona w mg/GJ 

Paliwo Paliwo Koks 
niskoemisyjne bezdymne opałowy 

2 200 2 000 4100 

170 120 300 

90 50 140 

260 30 35 

200 70 50 

7.5 0.30 0,05 

150 30 1,2 

6. Oszacowanie ekonomicznej efektywności wprowadzania "czystych paliw stałych" 
i "czystego spalania węgla" 

W celu wykazania ekonomicznych skutków modernizacji źródeł (małej mocy) pozyskiwa
nia energ ii cieplnej dokonano oszacowania zmian ogrzewania typowego domku jednorodzin
nego z punktu widzenia indywidualnego odbiorcy i jednocześnie dostawcy ciepła, z uwzględ
nieniem ponoszonych kosztów na modernizację i eksploatację kotłowni, rys. 6. 1. Dla przed
stawionego porównania zakumulowanych kosztów modernizacji starego źródła ciepła w mo
delowym domku jednorodzinnym, przyjęto następujące opcje: 
(a) zabudowa kotła węglowego o nowej konstrukcji, a zatem o wysokiej sprawności; 
(b) zabudowa kotła gazowego wraz z przyłączeniem; 
(c) zastosowanie paliwa bezdymnego w starych urządzeniach grzewczych. 
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D Nowy kocioł gazowy 

D Nowy kocioł węglowy 

Kolejne lata 

Ell Stary kocioł węg l owy 

D Stary kocioł na paliwo bezdymne 

Rys. 6.1. Efektywność ekonomiczna modernizacji kotłowni (koszt skumulowany) 
Fig. 6. 1. Economic efficiency of boiJer house modernization (accumulate cost) 

Przedstawione oszacowanie potwierdza efektywność ekonomiczną, uzyskiwanie zysku w przy
padku modern izacji instalacji kotłowej, niezal eżnie od przyjętej opcji. Z analizy zapre
zentowanych danych wynika, że dla przeciętnego użytkownika korzystne może być przedsię

wzięcie (a) i (c), natomiast najbardziej komfortowe rozwiązanie czyli ogrzewanie gazowe (b) 
wymaga dodatkowego kosztu, który może być ponoszony (w aktualnej sytuacj i ekonomicznej) 
przez zamożniejszych użytkowników. 

Przeprowadzona analiza ekonomiczna - kosztów paliwowych i eksploatacyjnych różnych 
systemów zaopatrzenia w energię cieplną budynku komunalnego potwierdza konkurencyjność 
wysokoefektywnych kotłów z pełną automatyzacją organizacji procesu spalania, w stosunku 
do kotłów gazowych i olejowych, rys. 6.2 i 6.3 [ 11]. 
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Rys. 6.2. Koszt eksploatacyjny i paliwowy produkcji energii cieplnej w instalacji poniżej l MW 
Fig. 6.2. Operat i on and fu e l cost of heat energy production in installation capacity belo w l MW 
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Rys. 6.3. Porównanie emisji zanieczyszczeii z jednego obiektu zasilanego energią otrzymaną z różnych 
źródeł 

Fig. 6.3 . Comparison of pollutant emissions from one supply structure with energy form different sources 

Obserwowany w ostatnim okresie dynamiczny rozwój konstrukcji urządzei1 grzewczych 
małej mocy oferowanych na krajowym rynku przez ponad 100 wytwórców, może tylko w nie
pełnym stopniu rozwiązać problem ograniczenia niskiej emisji. W przypadku urządze1'1 

grzewczych na paliwa stałe minimalizacja zagrożeń ekologicznych wymaga także właściwego 
systemu kominowego. 

Prawidłowa instalacja kominowa w nowoczesnych, energooszczędnych i ekologicznych 
urządzeniach grzewczych opalanych paliwami stałymi ma zasadniczy wpływ na ich pracę oraz 
uzyskiwanie wysokich sprawności. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz bez
piecze!lstwa użytkownika instalacje kominowe muszą spełniać ostre wymagania techniczne, 
tj .: 

szczelność w warunkach wysokich i zmiennych temperatur, 
odporność termiczną do temp. 750 °C, oraz okresową do 1200 oc (pożar sadzy), 
odporność chemiczną na działanie substancji powstających podczas procesu spalania, 
łatwość czyszczenia i konserwacji, 
wytrzymałość mechaniczna. 
Na rysunku 6.1 przedstawiono wpływ konstrukcji komina na efektywność procesu spalania 

w kotle węglowym (przykładowe wyniki badm'l dla kotła o mocy 30 kW ·z nadmuchem przy 
współpracy z kominem ceramicznym z wymuszonym stałym ciągiem oraz izolowanym komi
nem stalowym o ciągu naturalnym). 
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7. Podsumowanie 

Pozyskiwanie energii cieplnej w komunalnym i indyw • ..lualnym ogrzewnictwie w uwa
runkowaniach Polski wiąże się ze znaczącym, negatywnym oddziaływaniem na środowisko 
przyrodnicze i zdrowie człowieka. Jest ono źródłem znaczących emisji zanieczyszczeń 
gazowych -tlenku węgla, ditlenku węgla, tlenków siarki i azotu, związków chloru i fluoru 
oraz pyłów, w tym także frakcji PM 10 i PM25 , czyli frakcji odpowiedzialnych za chroniczne 
zapalenie dróg oddechowych, metali ciężkich (rtęci, kadmu, ołowiu, arsenu i cynku) oraz 
aerozoli smołowych zawierających substancje o charakterze muta, terato i kancerogennym 
(wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne- BaP i pozostałe 16 WWA wg EPA. 
dioksyny i furany) oraz lotnych związków organicznych VOCs. 

- Likwidację lub ograniczenie tego zagrożenia można przeprowadzić, wzorem pm1stw 
zachodnich, wprowadzając czyste nośniki energii - gaz, energię elektryczną. Względy 
społeczne, ekonomiczne i techniczne nie pozwalają w krótkim okresie czasu na realizację 
takich przedsięwzięć . Alternatywnym rozwiązaniem ekonomicznie uzasadnionym i popra
wiającym bezpieczeństwo ekologiczne pozyskiwania energii pierwotnej w ogrzewnictwie 
indywidualnym i komunalnym jest implementacja technik ,. czystego spalania węgla" po
przez wprowadzanie niskoemisyjnych kotłów węglowych i "czystych paliw stałych" - pa
liw bezdymnych, stałych biopaliw i innych OŹE. 

- Wysoka efektywność energetyczna kotłów retortowych, średnio roczna powyżej 80 %, oraz 
ich wysoka efektywność ekologiczna, skutkująca ponad 90 %redukcją emisji tlenku węgla, 
zanieczyszczet1 organicznych, w tym WW A i VOCs pozwala uznać te urządzenia jako 
konkurencyjne dla kotłów olejowych i gazowych, w uzasadnionych technicznie i ekono
micznie uwarunkowaniach lokalqych. 
Koszt pozyskiwania energii cieplnej w indywidualnym i komunalnym ogrzewnictwie 
warunkowany jest optymalnym rozwiązaniem sposobu jej wytwarzania, począwszy od do
boru i kontroli jakości paliwa, poprzez właściwą konstrukcję i eksploatację instalacji ko
tłowej na systemie odprowadzania spalin -instalacji kominowej kończąc. 

Aktualny techniczny rozwój instalacji produkcji ciepła opalanych paliwami stałymi, 

zwłaszcza węglem oraz stałymi biopaliwami pozwala sądzić, że te paliwa mogą i będą konku
rencyjne energetycznie i ekologicznie dla olejowych, ale także i gazowych kotłów stosowa
nych w sektorze komunalno-bytowym. Termorenowacja, termomodernizacja budynków oraz 
właściwy system zarządzania energią w komunalnym ogrzewnictwie winny przyczynić się do 
oszczędności surowców energetycznych oraz redukcji emisji toksycznych zanieczyszczeń z te
go sektora. 
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Modern coal boilers as an alternative for traditional coal and gas boilers 

Abstra et 

Domestic sector in Poland is a significant source of gaseous, solid and aerosol pollutants 
emission, having adverse impact on natura! environment and human's health. Introduction of 
"clean coal combustion technologie.\·" for lo w emission coal boilers and "clean solid fuels" i s 
an economically justified solution, improving ecological safety of primary energy production 
within individual and domestic heating. The paper presents ecological threats of improper use 
of coal for heating purposes. There are described energetic and ecological effects of "clean 
technologies oj solid fuels combustion" carried on by means of low power heating devices. 
There has been pointed out a need of detailed analysis of thermal energy production process, 
taking into account fuel quality and selection, technical conditions of the process, exhaust and 
heat exchange systems. A competitiveness of heating systems fed with coal solid fuels and coal 
bio-fuels has been proved. 

Recenzent: dr inż. Marek Drożdż 
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Perspektywy energetyki opartej na węglu kamiennym na przykładzie 
Południowego Koncernu Energetycznego S.A. 

Słowa kluczowe 

energetyka- węgiel kamienny- Fałudniowy Koncern Energetyczny S.A.- Zakład Górniczo
Energetyczny "Sobieski-Jaworzno l//" -Zakład Górniczo-Energetyczny "Janina" 

Streszczenie 

Południowy Koncern Energetyczny S.A. to organizacja gospodarcza integrująca w układzie 
koncernowym sześć elektrowni i dwie elektrociepłownie. 30 listopada 2004 r. we wszystkich 
elektrowniach i elektrociepłowniach PKE S.A. zatrudnione było 5955 osób. Po pięciu latach od 
momentu powstania koncernu można z satysfakcją stwierdzić , że przewidywania dotyczące 
miejsca i roli tego podmiotu na krajowym i europejskim rynku wytwórców energii w pełni 
potwierdziły się. PKE S.A. ze swoim potencjałem stał się modelowym przykładem funkcjo
nowania organizacji energetycznej, mogącej odgrywać istotną rolę w grupie porównywal
nych podmiotów w skali europejskiej. 

Przyszłość PKE S.A. w zasadniczym stopniu zależy od możliwości pozyskania w bezpo
średnim sąsiedztwie elektrowni odpowiednich ilości węgla o parametrach jakościowych w peł
ni odpowiadających uwarunkowaniom technologicznym wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. 
Proces pozyskiwania kolejnych podmiotów górniczych nie jest ostatecznie zakończony . Przy 
obecnym zużyciu węgla energetycznego przez elektrownie i elektrociepłownie Południowego 
Koncernu Energetycznego kopalnie z Grupy Kapitałowej PKE powinny dostarczyć około 6-7 
mln ton. Pozostałe 3-4 mln ton pochodzić będzie z innych zakładów wydobywczych, a także z 
odzysku, np. z wykorzystania zasobów mułowych zgromadzonych w pokopalnianych osad
nikach czy podejmowanych prób odzyskiwania węgla z hałd kopalnianych. 

Południowy Koncern Energetyczny S.A. to organizacja gospodarcza integrująca w układzie 
koncernowym sześć elektrowni i dwie elektrociepłownie. Całością kieruje Zarząd, realizujący 
swoje zadania z wykorzystaniem Centrum Zarządzania. Potencjał wytwórczy poszczególnych 
podmiotów skonsolidowanych w ramach PKE S.A. prezentuje tabela l. 

Skalę problemów związanych z zarządzaniem takim potencjałem najlepiej obrazuje zesta
wienie (rys. l), pokazujące rozproszenie wielkości mocy pomiędzy 45 jednostkami wytwór
czymi zainstalowanymi w zakładach PKE S.A. Są to bloki o mocy od 25,6 MW do 230 MW. 

30 listopada 2004 r. we wszystkich elektrowniach i elektrociepłowniach PKE S.A., z Cen
trum Zarządzania włącznie, zatrudnione było 5955 osób. Najliczniejszą grupę stanowią pra
cownicy z wykształceniem średnim, mstępnie zasadniczym zawodowym i w dalszej kolejności 
wyższym. Strukturę wyksztalcenia załogi prezentuje wykres (rys. 2). 
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Tabela l. Potencjał wytwórczy PKE S.A. 
Table l. Power generation potential of PKE S.A. 

EL /EC Moc elektryczna zainstalowana MW, Moc cieplna osiągalna MW, 

EL. "JAWORZNO III" l 635 463,6 

EL. "ŁAZISKA" l 155 196,0 

EL. "ŁAGISZA" 840 424,6 

EL. "SIERSZA" 786 36,5 

EL. "HALEMBA" 200 58,0 

EL. "BLACHOWNIA" 165 174,0 

EC. "KATO WICE" 135,5 692,0 

EC. "BIELSKO-BIAŁA" 136,2 447,0 

PKES.A. 5 052,7 2 491,7 
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Rys. l . Rozproszenie wielkośc i mocy pomiędzy 45 jednostkami wytwórczymi zainstalowanymi 

w zakładach PKE S.A. 
Fig. l. Power capacities of the 45 generators installed in PK.E S.A 
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zasadnicze 
28,0% 

Wyższe 

985 16,0% 

podstawowe 
7,5% 

Średnie 

2986 48,5% 

Zasadnicze 

1724 28,0% 

Rys. 2. Struktura wykształcenia załogi 
Fig. 2. Qualitication structure of PKE S.A. employees 

O utworzeniu koncernu zadecydowały głównie następujące czynniki: 

Podstawowe 

459 7,5% 

konieczność stworzenia takiego organizmu gospodarczego w ramach polskiej energetyki, 
który odpowiadałby wymogom, w jakich funkcjonuje energetyka światowa, stając się jed
nocześnie poligonem do zbierania doświadczeń w tym zakresie dla innych wytwórców 
energii w Polsce; 
potrzeba zagwarantowania każdemu z ogniw wytwórczych tworzących koncern możliwości 
odtworzenia potencjału wytwórczego, w sytuacji jego ograniczania z różnych przyczyn, 
głównie zaś z racji fizycznego zużycia; 

- obniżenie ogólnych kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła dzięki konsolidacji 
i bardziej racjonalnemu wykorzystaniu potencjału remontowo-modernizacyjnego i intelek
tualnego wszystkich elektrowni i elektrociepłowni; 

- wypracowanie mocnej pozycji na europejskim rynku producentów energii elektrycznej i two
rzącym się oraz stale poszerzającym się zliberalizowanym krajowym rynku energii. 
Po pięciu latach od momentu powstania koncernu można z satysfakcją stwierdzić, że prze

widywania dotyczące miejsca i roli tego podmiotu na krajowym i europejskim rynku wytwór
ców energii w pełni potwierdziły się. PKE S.A. ze swoim potencjałem stał się modelowym 
przykładem funkcjonowania organizacji energetycznej, mogącej odgrywać istotną rolę w gru
pie porównywalnych podmiotów w skali europejskiej. 

Doświadczenia zdobyte w ciągu pięciu lat istnienia firmy pokazały, że przy zastosowaniu, 
odpowiednich mechanizmów zarządzania i sterowania duże podmioty gospodarcze w podsek
torze wytwarzania, których kapitałem w zasadniczym stopniu zarządza Skarb Państwa lub 
giełda, mogą funkcjonować równie efektywnie jak elektrownie sprywatyzowane. Jedynym 
warunkiem musi być zasada bezwzględnego stosowania takich samych mechanizmów praw
nych i politycznych wobec wszystkich podmiotów. 
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Kondycję Południowego Koncernu Energetycznego najlepiej obrazują osiągane wyniki fi
nansowe. Pomimo straty wykazanej na koniec 2000 roku, wynoszącej 29,7 mln złotych, ko
lejne lata koncern zamykał zyskiem, uzyskując na koniec 2004 roku zysk w wysokości 220 
mln złotych. 

Południowy Koncern Energetyczny S.A. jest także rzetelnym płatnikiem wszelkich należ
ności. Ten stan powoduje, że traktowany jest jako instytucja ciesząca się dużym zaufaniem 
partnerów gospodarczych, a także środowisk samorządowych i władz wszystkich szczebli. 
Najlepiej potwierdza to zestawienie obrazujące skalę podatków i innych świadczeń, jakie 
wniósł PKE S.A. do budżetu centralnego, budżetów wojewódzkich i gminnych w ostatnich 
latach. 

Tabela 2. Zestawienie obciążeń podatkowych i innych świadczeń, jakie PKE SA wniósł do budżetu 
centralnego, budżetów wojewódzkich i gminnych w ostatnich latach. 

Tabie 2. Summary of nationai, provincial and !ocal taxes and ievies payed by PKE S.A. in the past years 

Rodzaj zobowiązania 
2001 r. 2002 r. 2003 r. 
f mln zł] [mln zł] [mln zł] 

Do budżetu centralnego 
(Vat, akcyza, podatek dochodowy, ubezpieczenia 357 740 882 
społeczne, wpłaty z zysku itp.) 
Do budżetu wojewódzkiego 

59 50 43 
(gospodarcze korzystanie ze środowiska) 
Do budżelu gmi n 36 57 76 
(podatek od nieruchomośc i) 

Z racji geograficznego usytuowania w rejonie zasobnym w duże złoża węgla kamiennego
elektrownie i elektrociepłownie Południowego Koncernu Energetycznego S.A. funkcjonują 
w oparciu o takie właśnie paliwo. Wyjątkiem jest niewielka, z racji zainstalowanej mocy i zwią
zanych z tym możliwości wytwórczych, położona w okolicy kompleksu przemysłowego Kę
dzierzyna-Koźla, Elektrownia "Blachownia", która wykorzystuje poza paliwem węglowym 
także możliwe do pozyskania z powodu bliskości Zakładów Koksowniczych "Zdzieszowice" 
zasoby gazu koksowniczego. 

Dla stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania każdej elektrowni, a tym bardziej tak złożo-
nej struktury, jakąjest PKE, konieczne jest zapewnienie: 

ciągłości dostaw paliwa, 
stabilności jakościowej paliwa (pod kątem potrzeb technologicznych zainstalowanych w po
szczególnych elektrowniach i elektrociepłowniach PKE S.A. jednostek wytwórczych), 
logistyki dostaw - uwzględniającej odległości źródła pozyskania paliw do każdego z wy
twórców energii w ramach PKE, bezpośrednio przekładającej się na zapewnienie bez
pieczeństwa dostaw, ale także i na utrzymanie poziomu zapasów minimalnych w świetle 
ustawy "Prawo energetyczne", 
elastyczności kontaktów dostawca- odbiorca paliwa poprzez dostosowanie procesu odbio
ru paliw do dynamicznie zmieniającego się na nie zapotrzebowania. 
Południowy Koncern Energetyczny S.A. jest wśród krajowych wytwórców energii elek

trycznej i ciepła największym odbiorcą węgla energetycznego. W 2003 roku w całym koncer
nie spalono łącznie 9 332 232,16 ton węgla. Przewidywania na 2005 rok zakładają zużycie 
ponad II milionów ton węgla energetycznego. Planowany przyrost zużycia jest praktycznym 
przejawem prognozowanego wzrostu zużycia energii elektrycznej na jednego mieszkańca Pol-
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ski. Ten stan potwierdza także słuszność europejskich i światowych prognoz, przewidujących 
systematyczny wzrost zużycia energii elektrycznej na jednego mieszkańca naszego globu, w tym 
szczególnie w krajach nowo przyjętych do Unii Europejskiej . 

Południowy Koncern Energetyczny pozyskuje węgiel energetyczny w okolicznych, najbli
żej zlokalizowanych kopalniach. Historycznie ukształtowany układ zaopatrywania poszczegól
nych elektrowni i elektrociepłowni PKE S.A. zakładał budowę jednostek wytwórczych zapla
nowanych do spalania najgorszych jakościowo węgli wydobywanych w bezpośrednim są
siedztwie kopalń. Praktycznie też wszystkie elektrownie i elektrociepłownie PKE swój rodo
wód zaczynająjako niewielkie siłownie budowane na przełomie XIX i XX wieku w celu zao
patrzenia w energię elektryczną lokalnych kopalń lub innych zakładów przemysłowych , np. 
huty i kopalń łazisko-mikołowskich (Łaziska), zakładów chemicznych i kopah1 (Jaworzno, 
Blachownia) czy kopalń rudzkich (Halemba). 

Jednostki wytwórcze instalowane w kolejnych latach w tych elektrowniach dostosowane 
były do spalania takich rodzajów węgli, które napotykały, z racji swojej nie najlepszej jakości, 
na poważne trudności ze zbytem na rynku węgla. 

Połączone organizmy gospodarcze rozwiązywały wzajemnie swoje potrzeby, z jednej 
strony odpowiadając na zapotrzebowanie mocy elektrycznej danej kopalni, z drugiej zaś zago
spodarowując trudno zbywalne zasoby węgla o pogorszonych parametrach. W wielu przypad
kach elektrownie bazowały też na zasobach kopalnianych wód dołowych, wykorzystując je z po
wodzeniem do obiegu chłodzącego turbin . Ten element jest szczególnie istotny w sytuacji 
silnego zasolenia wód kopalnianych, co w przypadku braku takiego odbiorcy jak elektrownia 
wiązałoby się dla kopalni z koniecznością ponoszenia znacznych nakładów na zagospodaro
wanie wód w inny sposób. 

W miarę uruchamiania w elektrowniach jednostek wytwórczych o wyższej sprawności i zwią
zanej z tym w sposób bezpośredni wyższej mocy nadmiar mocy zasilał pozaprzemysłowy 
rynek odbiorców energii elektrycznej . 

Układ wzajemnych powiązań istnieje do dziś. Ze względów oszczędnościowych, polegają
cych na możliwości wykorzystania np . istniejącego systemu rozpływu mocy elektrycznej , 
kolejowych i taśmociągowych układów dostaw pal iwa, zagospodarowania wód dołowych itp., 
większość koncernowych elektrowni rozwijała się w miejscu kolejno wycofywanych z eksplo
atacji, technicznie zużytych i nisko sprawnych jednostek wytwórczych. 

Jedną z istotnych zmian, burzących opisany wyżej historycznie wypracowany system po
wiązań, stał się fakt większego zapotrzebowania na paliwa, znacznie przekraczającego możli
wości wydobywcze naj bliższych kopalń, bądź zakończenie eksploatacji górniczej z powodu 
wyczerpania zasobów. Przykładem jest Elektrownia "Łagisza", która pierwotnie budowana 
była dla spalania węgli zagłębiowskich . Po likwidacj i kopalń dostawy węgla trzeba było za
kontraktować z kopalń bytomskich i nadwiślańskich. 

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne Zakładu Górniczo-Energetycznego "Sobieski-Ja
worzno III" prezentuje poniższy wykres. 
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Rys. 3. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne Zakładu Górniczo-Energetycznego .,Sobieski-Jaworzno III" 
Fig. 3. Main economic indicators o f Zakład Górniczo-Energetyczny "Sobieski-Jaworzno III" 

Elementem determinującym wybór kierunków pozyskania węgla jest w znacznym stopniu, 
również historycznie ukształtowany, układ kolejowego transportu . Przy obecnie spalanych 
ilościach jedynym rodzajem transportu gwarantującym przewiezienie tak dużych ilości węgla 
jest transport kolejowy. 

Dla dostaw do wschodniej części elektrowni PKE S.A. wykorzystano układ kolejowy linii 
piaskowych, z jednoczesnym zleceniem przewozów przewoźnikowi będącemu ich właścicie
lem. Dzięki takiemu rozwiązaniu można było w istotny sposób zmniejszyć koszty transportu 
węgla. 

Dostawy węgla realizowane są także układem taśmociągowym na linii kopalnia-elektrow
nia. Obecnie taki układ z powodzeniem funkcjonuje jedynie w Łaziskach, gdzie tą drogą 
przewozi się do Elektrowni "Łaziska" ponad milion ton węgla rocznie z położonej w odległo
ści około 1,5 km Kopalni "Bolesław Śmiały". Wykorzystanie możliwości zastąpienia kolejo
wych przewozów węgla taśmociągiem pozwoliło obniżyć kosz transportu l tony o około 7 zł. 

Przyszłość Południowego Koncernu Energetycznego S.A. w zasadniczym stopniu zależy 
od możliwości pozyskania w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni -odpowiednich ilości wę
gla o parametrach jakościowych w pełni odpowiadających uwarunkowaniom technologicznym 
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. 
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Podstawowi dostawcy paliwa do PKESA w 2004 r. 
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Rys. 4. Podstawowi dostawcy paliw do elektrowni i elektrociepłowni PKE SA w 2004 roku 
Fig. 4. Main suppliers of fuel for PKE SA-owned po w er and thermal plants in 2004 

W założeniach strategii PKE S.A. przewiduje się między innymi poszerzanie związków ka
pitałowych i organizacyjnych z podmiotami branży górniczej. Zakłada się, że w najbliższych 
latach nieco ponad 60 procent potrzeb węglowych Południowy Koncern Energetyczny zaspokoi 
z kopalń wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PKE S.A. 

Obecnie do grupy tej należą dwa zakłady górniczo-energetyczne: "Sobieski-Jaworzno III" 
oraz "Janina", które prawdopodobnie w 2005 roku zostaną połączone. 

Przykład funkcjonowania ZGE "Sobieski-Jaworzno III" i osiągane przezeń wyniki w pełni 
potwierdzają słuszność tego kierunku powiązm1 międzysektorowych. Poprzez głęboką integra
cję z odbiorcą paliwa jaworznicki ZGE wyszedł ze stanu głębokiej zapaści finansowej, stając 
się rentowną firmą przynoszącą zyski. Dokapitalizowanie ZGE przez energetykę kwotą 100 
mln złotych oraz podjęcie przez ten podmiot odważnych i daleko idących przeobrażeń re
strukturyzacyjnych i technicznych oraz prowadzenie rozsądnej polityki kadrowej przełożyły 
się na uzyskanie trwałej płynności finansowej i takiej pozycji ekonomicznej, że na przestrzeni 
lat 1999-2003 można było za prawie 200 mln złotych zrealizować szeroki zakres prac remon
towo-modernizacyjnych i istotnych dla przyszłości tego zakładu zadań inwestycyjnych gwa
rantujący utrzymanie wydobycia w najbliższych latach na niezmienionym poziomie, poprawę 
jakości produktu finalnego dzięki doposażeniu obiektów przeróbkarskich oraz modernizację 
układów transportowych gwarantujących bezproblemowy załadunek i wywóz węgla do od
biorców. 

ZGE "Sobieski-Jaworzno III" bezproblemowo i w wyznaczonych terminach realizuje 
wszystkie zobowiązania wobec Skarbu Państwa, samorządu lokalnego, ZUS i innych instytu
cji. Wielkość podatków zapłaconych w latach 1999-2004 przekroczyła 250 mln złotych. 
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Z kolei dla Południowego Koncernu Energetycznego, do którego ZGE dostarcza większość 
wydobytego węgla i którego potrzeby paliwowe zaspokaja w około 20 proc., to gwarancja 
bezpieczeństwa i stabilności dostaw. Działania restrukturyzacyjne oraz głębokie przeobrażenia 
w sferze techniki wydobycia i przeróbki węgla stworzyły gwarancję stabilnego zatrudnienia 
dla liczącej 2800 osób załogi. 

Wydajność liczona w tonach na jednego zatrudnionego na rok osiągnęła wielkość 1015 ton. 
Uwzględniając fakt, że kopalnia, na bazie której powstał ZGE, do najmłodszych nie należy, 

wynik ten stawia ją w rzędzie najlepszych zakładów wydobywczych. 
Od 2000 roku ZGE "Sobieski-Jaworzno III" osiąga dodatnią akumulację na sprzedaży 

węgla. Zysk na l tonie sprzedanego węgla wyniósł w 2002 roku- 7,2 zł, a w 2003 roku- 7,9 
zł. Zysk netto całego ZGE w 2002 roku zamknął się kwotą 5,6 mln zł, zaś w 2003 roku 
przekroczył 7,3 mln zł . Przewiduje się , że zysk na l tonie węgla w 2008 roku przekroczy 10 
złotych . 

Od 2000 roku ZGE "Sobieski-Jaworzno III" osiąga dodatnią akumulację na sprzedaży wę
gla. Zysk na l tonie sprzedanego węgla wyn i ósł w 2002 roku- 7,2 zł, a w 2003 roku- 7,9 zł. 
Zysk netto całego ZGE w 2002 roku zamknął się kwotą 5,6 mln zł, zaś w 2003 roku przekro
czył 7,3 zł. Przewiduje się, że zysk na l tonie węgla w 2008 roku przekroczy 10 złotych . 

Biorąc pod uwagę nie najlepsząjakość złóż, jakie ZGE ma do dyspozycji, osiągane i pla
nowane wyniki stawiają spółkę w gronie najlepszych w polskim górnictwie węgla energetycz
nego. 

Od grudnia 2003 r. w skład Grupy Kapitałowej PKE S.A. wszedł także Zakład Górniczo
Energetyczny "Janina" w Libiążu . Firma przejęła "zdrową" część majątku Kopalni Węgla Ka
miennego "Janina" i została dokapitalizowana przez Południowy Koncern Energetyczny S.A .. 

Udziałowcami ZGE są: Kompania Węglowa S.A., Południowy Koncern Energetyczny S.A. 
oraz zakład Górniczo-Energetyczny "Sobieski-Jaworzno III" . 

Dzisiejszy stan tego podmiotu nie jest najlepszy. Wydajność na jednego zatrudnionego wy
nosi 649,4 ton na rok, zaś akumulacja jednostkowa jest ujemna. Przewiduje się, że w latach 
2004-2014 uruchomione zostaną nowe inwestycje. Przyczynią się one do osiągnięcia przez ZGE 
"Janina" zdolności wydobywczej wynoszącej około 3 mln ton rocznie przy zatrudnieniu około 
2700 osób. Planuje się, że w 2009 roku wydajność na jednego zatrudnionego przekroczy 1100 
ton. 

Proces pozyskiwania kolejnych podmiotów górniczych nie jest ostatecznie zakm'lczony. 
Przy obecnym zużyciu węgla energetycznego przez elektrownie i elektrociepłownie Południo
wego Koncernu Energetycznego, wynoszącym około 10 mln ton w skali roku, kopalnie z Gru
py Kapitałowej PKE powinne dostarczyć około 6-7 mln ton . Pozostałe 3-4 mln ton pochodzić 
będzie z innych zakładów wydobywczych, a także z odzysku, np. z wykorzystania zasobów 
mułowych zgromadzonych w pokopalnianych osadnikach czy podejmowanych prób odzyski
wania węgla z hałd kopalnianych. 

W obrębie aglomeracji górnośląskiej symbioza sektora wydobywczego i sektora wytwarza
ni a energii, wypracowana latami wzajemnie korzystnej współpracy, jest i pozostanie zjawi
skiem trwałym. 

Taki stan potwierdzają światowe trendy postrzegające w węglu, zarówno kamiennym jak i bru
natnym, ten z rodzajów energii pierwotnej, który zachowa w świecie w perspektywie naj
bliższych 30 lat niezmienioną pozycje w rankingu nośników energii pierwotnej. Światowa 
Rada Energetyczna (World Energy Council) w opublikowanym latem 2004 r. studium "Zrów
noważony globalny rozwój energetyczny". Przypadek węgla podkreśla, że węgiel będzie nadal 
stanowił poszerzającą się, tanią bazę rozwoju gospodarczego i społecznego. Posiadając oparcie 
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w swojej olbrzymiej i dobrze rozłożonej bazie zasobów, węgiel będzie wnosił znaczący wkład 
w likwidacje ubóstwa energetycznego oraz może być i będzie coraz czystszy. 

Według cytowanego studium węgiel jako paliwo jest: 
- dyspozycyjny, aby zaspokoić gwałtownie rosnący popyt na węgiel energetyczny, przy 

dostosowaniu podaży węgla koksującego do mniejszego zapotrzebowania. Pomimo wy
czerpywania rezerw, pozostaną one olbrzymie w liczbach bezwzględnych oraz w porówna
niu do rezerw ropy i gazu; 

- dostępny, przede wszystkim w postaci energii elektrycznej dla rosnącej liczby ludzi. Dzięki 
znaczącemu wzrostowi wydajności międzynarodowe ceny węgla pozostaną stabilne lub 
wzrosną znacznie mniej niż ceny jego konkurentów. 
Warunkiem przewidywalnego i akceptowalnego do 2030 roku wytwarzania na bazie węgla 

około 72% energii w świecie będzie zastosowanie technologii czystego węgla. 
Ten zmieniający się stosunek społeczności światowej do węgla jako nośnika energii od

czuwalny jest także i w naszym kraju, niestety w stopniu zdecydowanie mniejszym aniżeli 
należałoby tego oczekiwać. To negatywne nastawienie społeczeństwa polskiego do górnictwa 
spowodowane jest zapewne niezbyt rzetelnym wyjaśnianiem istoty zadłużenia, jakie latami 
generowała branża. Stosunek ten zaczyna się jednak zmieniać, na co nie bez wpływu jest osią
ganie od 2004 roku przez praktycznie wszystkie podmioty branży wydobywczej dodatniego 
wyniku finansowego. 

Polska z największymi zasobami węgla w Europie coraz częściej zaczyna być postrzegana 
jako gwarant bezpieczeństwa energetycznego dla UE. Położona daleko od źródeł konfliktów 
międzynarodowych i wewnętrznych, a także w zasadzie mało podatna na akty terroru politycz
nego, może i powinna stać się głównym dostawcą energii dla wielu państw Europy. I to nie 
tylko poprzez zwiększenie wydobycia i sprzedaż węgla, ale równocześnie jako producent re
latywnie do innych nośników energii pierwotnej taniej energii elektrycznej. 

Wymagałoby to jednak przyjęcia odważnego programu rozwoju energetyki polskiej na ba
zie węgla kamiennego i brunatnego. Programu zawierającego nie tylko zadanie odtworzenia 
potencjału mocy energetycznej, który z racji technicznego zużycia części urządzeń wytwór
czych ulegnie likwidacji, lub tej części potencjału, jaka będzie musiała być odstawiona z po
wodu niedotrzymana unijnych norm ekologicznych, ale przede wszystkim nowych mocy, które 
mogłyby zostać sprzedane na coraz to bardziej chłonnym rynku odbiorców energii w krajach 
zachodnich . 

Dziś na przykładzie starm'l Południowego Koncernu Energetycznego można stwierdzić, że 

proces inwestowania w Polsce zarówno w rozwój branży górniczej czy energetyki nie jest 
sprawą łatwą. 

W naszym kraju problem inwestowania w nowe moce w energetyce, obok trudności , na ja
kie napotykają inwestorzy w krajach tzw . "starej piętnastki", potęgowany jest wieloma nieroz
wiązanymi do tej pory barierami natury finansowej, prawnej, własnośc iowej itd . 

Najwięcej trudności stwarza sprawa kontraktów na odbiór nowych mocy. Trudno byłoby 
uzyskać zapewnienie o trwałym, w perspektywie co najmniej 15-20 lat, odbin1 · 11rzez kra
jowy system elektroenergetyczny mocy z nowo budowanej jednostki. A to jest 11 anmek nie
zbędny do rozpoczęcia jakichkolwiek rozmów z potencjalnymi partnerami w procesie finan
sowania każdej inwestycji w energetyce. 

Mimo obowiązku wytworzenia części energii z paliw pochodzących ze źródeł odnawial
nych i podejmowanych w tym kierunku działm'l, nadal podstawowym paliwem zasilającym 
jednostki wytwórcze koncernu pozostanie węgiel kamienny. 
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Future of coal-burning power plants - Południowy Koncern Energetyczny 
S.A. case study 

Abstra et 

Południowy Koncern Energetyczny S.A. is an enterprise combining six power plants and 
two heat-and-power generating plants in a structure of one concern. Total of 5955 people were 
employed by the concern as on 30 November 2004. Five years after its founding it can stated 
with satisfaction that the predictions regarding the role and place of the company in the Polish 
and European marketsof energy producers were fulfilled. With its potential, PKE S.A. became 
a model example of how an energy producer should function and play a major role among a 
group of comparable European companies. The future of PKE S.A. depends to a large extent on 
the potential of neighbouring mines to provide adequate quantities of coal of quality satisfactory 
for the technological requirements of power and heat generating. The process of acquisition of 
new mining enterprises is still under way. At the CUITent demand level the mines of Grupa 
Kapitałowa PKE should supply 6-7 mln tons of steam coal to the power and heat generating 
plants belonging to Południowy Koncern Energetyczny S.A. The remaining 3-4 mln tons wi!1 
come from other mines and also from utilization of coal recovered from mud deposited in mine 
settlers and mine dumps. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki 
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Andrzej LISOWSKI 
Główny Instytut Górnictwa, Katowiec 

Mat. Km!( S::,kołv Eksploatac:ii 
Pod::Jemnej 2005. str. 85-96 

O nieodzowności spolaryzowanego wsparcia przez naukę ekonomicznej 
efektywności polskiego górnictwa 

Słowa kluczowe 

nauki górnicze- przemysły górnicze - wzajemne relacje 

Streszczenie 

Autor rozpatruje trudny problem relacji występujących w górnictwie między nauką i prak
tyką. Podkreśla obowiązek skutecznego wspierania przez nauki górnicze przemysłów górni
czych, przede wszystkim w obszarze bezpieczel'lstwa i ekonomicznej efektywności. Wskazuje 
na zaniedbania we wsparciu udzielanym w osiąganiu przez kopalnie ekonomicznej efektyw
ności eksploatacji złóż. Podkreśla nieodzowność "polaryzacji" (ukierunkowania) wysiłku 
nauk górniczych na zwiększanie szans utrzymania się naszego górnictwa na rynku Unii Euro
pejskiej. W podsumowaniu wnioskuje działania zwiększające skuteczność nauk górniczych. 

l. Wprowadzenie 

Na zajęciach Szkoły Eksploatacji Podziemnej'2004- a później w Przeglądzie Górniczym 
(w skróconej wersji)- prezentowałem swój pogląd na "Zadania, których wykonanie warunkuje 
wykorzystanie przez polskie górnictwo węgla kamiennego - szansy otwieranej członkostwenz 
Pafski w Unii Europejskiej" [17]. W poglądzie tym nawiązywałem do opublikowanej w roku 
2003 na łamach Przeglądu Górniczego krytycznej oceny transformacji polskiego górnictwa 
węgla kamiennego w latach 1990-2002 [13] i także do postulowanego alternatywnego pro
gramu naprawczego tego górnictwa [16]. 

W niniejszym tekście nadal kieruję uwagę na problematykę kondycji i rozwoju naszego 
górnictwa - ale w innym - bardzo dyskusyjnym aspekcie relacji, które występują i powinny 
występować między przemysłową działalnością górnictwa a nauką. W konkluzji wskazuję 
na nieodzowność skuteczniejszego niż dotychczas wsparcia przez naukę naszych przemysłów 
górniczych (gałęzi górnictwa) - aby mogły skutecznie konkurować ze światowymi eksporte
rami kopalin na otwartym rynku Unii Europejskiej i poza nią. Chcąc ograniczyć operowanie 
zbyt szerokim pojęciem: nauka - i równocześnie uwzględnić jej zróżnicowanie gdy penetruje 
poszczególne obszary działalności górniczej -w dalszym ciągu używam przeważnie terminu: 
nauki górnicze, choć wiem, że (nie bez racji) bywa on krytykowany z pozycji integralności 
dyscypliny górnictwo. 

Intencją przedstawionego poglądu jest wywołanie dyskusji - a może nawet polemicznych 
sporów- w kwestii oceny aktualnej kondycji nauk górniczych oraz skali i sposobu ich zaanga
żowania we wsparcie udzielane przemysłom górniczym. Jestem przekonany, że od skuteczno
ści tego zaangażowania będzie coraz bardziej zależała szansa na materializację lansowanej 
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przez profesora Bolesława Krupii'Iskiego - idei silnego polskiego górnictwa, jako funda
mentu energetycznego i surowcowego bezpieczeństwa kraju oraz podstawy efektywnej 
gospodarki [ 4[. 

2. Relacje wyst~pujące między nauką i przemysłową działalnością górnictwa- kondycja 
i skuteczność nauki 

Relacje wskazane w tytule tego rozdziału można określić bardzo krótko: skoro nauki górni
cze należą do nauk stosowanych - uzasadnieniem ich istnienia jest dydaktyczna i badawcza 
obsługa odnośnego wycinka rzeczywistości gospodarczej i społecznej - w tym przypadku 
obsługa przemysłów górniczych [5]. Ponieważ jednak taki pogląd bywa kwestionowany -
zwrócę uwagę na istotne szczegóły proponowanego rozumienia wskazanych relacji. 

Istotą górnictwa jest działalność gospodarcza - pozyskiwanie (dla najróżnorodniejszych 
potrzeb) mineralnych zasobów ziemi- ze złóż nadających się do górniczej eksploatacji. Są to 
głównic zasoby nagromadzone przez przyrodę w przypowierzchniowych warstwach lądów 
skorupy ziemskiej ale także- na i pod dnem mórz i oceanów. 

Zwykły rozsądek, logika gospodarki i obowiązujące prawo podpowiadają, że warunkiem 
zaliczenia minerału do zasobów nadających się do górniczego pozyskania (zwłaszcza sposo
bem podziemnym) - jest bezpieczei'Istwo i opłacalność podejmowanej eksp loatacji złoża . 

Górnictwo jako działalność gospodarcza - a w konsekwencji również nauki gómic::.e jako 
wspierające tę działalność - są więc nierozłącznie związane z kategorią bezpieczelistwa 
górniczego oraz kategorią ekonomicznej efektywności eksploatacji złoża. Wszystko co się 
robi w górnictwie i dla górnictwa powinno być ukierunkowane przynajmniej na jedną z tych 
kategorii (kryteriów)- ale przeważnie na obyciwic-gdyż są one zwią:nme swoistym współwy
stępowaniem: nicmożność osiągnięcia . bądź wymaganego poziomu bezpieczelistwa bądź wy
maganej efektywności - sprawia, że działa ln ość górnicza się nic pojawia albo nieuchronnie 
zanika. Kategorię (kryterium) efektywności spo,łecznej [12] można dla uproszczenia potnik
tować jako "pochodną" efektywności ekonomicznej i pominąć w tym rozumowaniu . 

Górnictwo - bądź jako działalność przemysłowa bądź naukowa -w którym są ignorowane 
wskazane kategorie nie istnieje w realnej rzeczywistości, bo nagromadzenie minerału oce
nione jako nie nadające się do pozyskania w warunkach akceptowalnego bezpieczei1stwa 
i akceptowalnej opłacalności -nie jest zasobem (złożem), a więc pozostaje poza działalnością 
górniczą. Ten kto tego nie dostrzega przenosi się w .\-wiat .fikcji nie związany ani z interesem 
górnictwa i gospodarki kraju ani z rozwojem nauk gómiczych wspierających górnicze pozy
skiwanie złóż. 

Aby uniknąć niejasności powtórzmy to jeszcze raz- nieco inaczej . Istotą nauki obejmowa
nej terminem nauki górnicze- lub także terminem: naukowa dyscyplina górnictwo- jest za
angażowanie w rozwiązywanie przede wszystkim problemów bezpieczei1stwa oraz ekono
micznej efektywności (opłacalności) eksploatacji złóż. W konkretnych sytuacjach złożowych 
i eksploatacyjnych - problemy bezpiecze!lstwa i ekonomicznej efektywności muszą być z re
guły rozpatrywane łącznie - gdyż brak pozytywnej oceny w jednym z tych aspektów -
w ogóle przekreśla możliwość pozyskiwania złoża . Przy tym, te dwa aspekty działalności 
górniczej - jeżeli rozumie się je odpowiednio szeroko w układzie swoiście zintegrowanym -
określają całokształt oczekiwań adresowanych do NAUKI przez PRAKTYKĘ górnictwa. 

Baclania naukowe i ich rezultaty, które nie zmierzają do zaspokojenia tych oczekiwań -
albo zmierzają drogą tak "okrężną'' , że nie rokującą szans skuteczności- faktycznie nie nale;i.ą 
do nauk górnic~ych. W szczególnych przypadkach mogą stanow i ć dorobek dyscyplin nauko-
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wych angażowanych do obsługi górnictwa (np. matematyki), ale przeważnie są dorobkiem 
w świecie naukowej fikcji tworzonej na "własny użytek" osób funkcjonujących w dydaktyce 
bądź badaniach. 

Należy oczywiście brać pod uwagę, że górnictwo należy do najbardziej naukochłonnej 
działalności gospodarczej. Nauki górnicze- oprócz "rdzenia" tworzonego przez takie przed
mioty akademickiego nauczania jak "projektowanie i budowa kopalń", "systemy eksploatacji 
złóż", "zwalczanie zagrożeń górniczych", "przeróbka mechaniczna kopalin" ... i parę dalszych 
- obejmują również wiele przedmiotów i węższych specjalizacji "obudowujących" ten 
"rdzeń". Są to te części składowe nauk gómiczych- najczęściej identyfikowane przymiotni
kiem górnicze- które wywodzą się z odrębnych , macierzystych dyscyplin nauk stosowanych 
i niekiedy podstawowych. Są to np. aerologia górnicza, mechanika górotworu, maszyny górni
cze, miernictwo górnicze, ekonomika i organizacja górnictwa (dziś już raczej : zarządzanie 
w górnictwie), cybernetyka górnicza itd. Powstały głównie dzięki wykorzystaniu dla potrzeb 
eksploatacji złóż dorobku odnośnych dyscyplin macierzystych oraz dzięki specyficznym wa
runkom występującym w działalności górn iczej, które sprzyjają ich twórczemu rozwojowi 
i "pączkowaniu" nową treścią. 

Skuteczność z jaką w górnictwie nauka wspiera praktykę zależy w sposób oczywisty od 
liczby i "kompletności" nauczanych przedmiotów (i węższych specjalizacji) - zarówno tych 
które stanowią "rdze11" nauk górniczych jak tych, które stanowią ich "obudowę". Przy tym. im 
bardziej kompleksowo i szybciej jest w naukach górniczych gromadzona wiedza przydatna 
PRAKTYCE- kreowana w badaniach, czerpana z PRAKTYKI, z postępu w otoczeniu gór
nictwa i z innych źródeł- tym ich potencjalna skuteczność jest większa. 

Jest to jednak jedynie potencjał, natomiast rzeczywista skuteczność wsparcia udziela
nego przez nauki górnicze przemysłom górniczym, zależy głównie od skali, w której każdy 
z przedmiotów nauczania jest ukierunkowany na wskazane wyżej kategorie bezpieczeństwa 
(górniczego i także powszechnego) oraz ekonomicznej efektywności eksploatacji złóż. Im 
ukierunkowanie przedmiotów nauczania zarówno w badaniach jak w dydaktyce jest bardziej 
jednoznaczne (pozbawione elementów "użytku własnego") i im równocześnie wskazane kate
gorie są bardziej zintegrowane - tzn. traktowane nierozdzielnie i równoprawnie - tym oma
wiane wsparcie udzielane działalności przemysłowej jest lepiej ,.,5polaryzowane" - i bardziej 
skuteczne. 

Kwestię skali osiąganej integracji kategorii bezpiecze1'lstwa i ekonomicznej efektywności
jako istotnej "składowej" użytego pojęcia ,.polaryzacji" (ukierunkowania) nauk górniczych na 
skuteczne wspieranie przemysłów górniczych (gałęzi górnictwa) - dobrze ilustruje przykład 
"Aerologii górniczej". Nauka ta została niemal całkowicie związana z bezpieczeństwem eks
ploatacji. mimo że występują w niej również ogromne możliwości obniżania kosztu przewie
trzania podziemnych kopah1. Te ogromne możliwości były jednak w aerologii penetrowane 
tylko w niewielkim stopniu. Przeważnie były pozostawiane inżynierom w kopalniach oraz 
ewentualnie specjalności "Projektowanie kopah1" bądź "Ekonomika i organizacja górnictwa". 
Przeważał pogląd, że również w problematyce penetrowanej przez aerologię "do nich należy 
zajmowanie się kosztami i ekonomiczną efektywnością eksploatacji złóż". Zresztą w innych 
naukach gómic::.ych (przedmiotach akademickiego nauczania)- sytuacja była i nadal jest dość 
podobna. 

Już w gospodarce PRL takie podejście było kwestionowane. Teraz kwestionująje same za
sady gospodarki rynkowej - tak w przemyśle i usługach jak w nauce. Oferowany "produkt" 
powinien bronić: się sam a jego skuteczność powinna być uzasadniana z uwzględnieniem 
wszystkich podstawowych kryteriów - a więc również kryterium ekonomicznej efektywności. 
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Penetracja ekonomicznej efektywności każdego "produktu nauki" coraz wyraźniej powinna 
więc obciążać zespoły autorskie reprezentujące odnośne nauki. bądź przedmioty nauczania czy 
tematy badawcze. W przypadku nauk górniczych konieczność swoiście zintegrowanego podej
ścia do bezpiecze1'1stwa i ekonomicznej efektywności -jest istotnym atrybutem "polaryzacji" 
ich wysiłku wspierającego przemysły górnicze oraz oczywistym warunkiem (miernikiem) 
skuteczności nauki. 

a) 

Ogólny sens użytego terminu ,.polaryzacji" ilustrują schematy rys . 2.1 -a i b. 

bezpieczeństwo i efektywność 
przemysłów górniczych 

c;y 

q ~ 1J 

u 5j. 
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"użytek własny" pracowników 
w badaniach i/lub dydaktyce 

b) 

u 

bezpieczeństwo i efektywność 
przemysłów górniczych 

1J 

"użytek własny" pracowników 
w badaniach i/lub dydaktyce 

Rys. 2. 1. Schemat ilustrujący polarv~aG)fi (ukierunkowanie) nauk górniczych na dwa przeciwstawne 
,.bieguny"' zaangażowania: na bezpieczeństwo i ekonomiczną efektywność przemysłów górniczych 

(górny biegun) lub na ,.użytek własny" osób funkcjonujących w badaniach i/lub dydaktyce; 
a) sytuacja rzeczywista, w której różne ukierunkowanie strzałek wskazuje na niepełnąpolary:ację 

przed miotów nauczania, tematów badawczych, instrumentów dydaktyki ... itd. ; b) sytuacja ,.teoretyczna", 
w której osiągnięto pełną "polaryzację" działań- ukierunkowanie wszystkich strzałek na górny biegun 

Fig. 2. I. Scheme illustrates polarisation (di rection) of mining sciences on two opposite "poles" of 
engagement: safety and economic efficiency of mining industri es (upper pole) or "own use" persons 

participating in researches andlor didactics; a) real situation, where different directions o f tlashes 
shows not fuli polarisation of subjects, research topics, didactics tools etc.; b) "theoretic" situation, where 

there i s fuli polarisation o f works- a !l tlashes are di rected to upper pole. 

Schemat a) przedstawia sytuację rzeczywistą, w której poszczególne przedmioty 
akademickiego nauczania, tematy badawcze i także instrumenty dydaktyki - wyobrażone 

strzałkami o zróżn icowanej wielkości - są ukierunkowane w sposób przypadkowy, w odnie
sieniu do przeciwstawnych biegunów. Są nimi: 

bezpieczeństwo i ekonomiczna efektywność przemysłów górniczych, oraz 

- "użytek własny" osób funkcjonujących w badaniach i/lub dydaktyce. 
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Schemat b) , w tym samym dwubiegunowym układzie, przedstawia sytuację teoretycznie 
możliwą choć w praktyce raczej nieosiągalną, kiedy wszystkie badania i cała dydaktyka -
wszystkie strzałki - są "spolary::.mvane" na bezpieczeństwo i ekonomiczną efektywność 

przemysłów górniczych a działalność na "użytek własny" nie występuje. 
Realny stan postulowany - to oczywiście możliwie najpełni-ejsza "polaryzacja" nauk 

górniczych w ich "służbie" na rzecz górnictwa. Można przyjąć za pewnik, że im ta ,,polary
::.acja" ukierunkowana na bezpieczeństwo i ekonomiczną efektywność jest pełniejsza (choć 
trudna do ilościowego określenia) - tym kondycja nauk górniczych i ich skuteczność w od
działywaniu na rzecz praktyki górniczej- są lepsze. 

Wykorzystując zaproponowane odniesienie, można się pokusić o ocenę kondycji i skutecz
ności nauk górniczyc/z w okresie rynkowej transformacji, która słusznie znajduje się wciąż 
w centrum zainteresowania środowisk górniczych. Można mianowicie postawić pytanie: czy i w 
jakim stopniu nauki górnicze- a ściślej środowiska uprawiające te nauki -były skuteczne 
w udzielaniu przemysłom górniczym wsparcia w ich "borykaniu się" z trudnościami 

przechodzenia ("drogą" przygotowaną przez WŁAŚCICIELA GÓRNICTW A) od gospodarki 
PRL do gospodarki rynkowej, dziś już realizowanej w ramach Unii Europejskiej? 

W odpowiedzi na to pytanie nie chcę wyręczać specjalistów zajmujących się bezpieczeń 

stwem górniczym - ale sądzę, że w tym obszarze ocena kondycji i skuteczności odnośnych 
nauk- może być ,,ostrożnie" pozytywna. Nie oznacza to, że np. nie mam pretensji do kierow
nictwa instytucji (głównie WUG) i przedsiębiorstw odpowiedzialnych za górnicze bezpieczdt
stwo i gospodarkę złożem - oraz do konkretnych autorytetów nauki i praktyki - za dopusz
czenie bez stanowczego protestu i rzetelnej argumentacji, do niemal całkowitego wyrugowania 
podsadzki hydraulicznej z górnictwa węgla kamiennego. To górnictwo, sięgające po coraz 
głębiej zalegające pokłady i posiadające ogromne zasoby pod terenami gęsto zabudowanymi 
(i także pod budowanymi autostradami) - zostało niemal całkowicie pozbawione najsku
teczniejszej i NAJTAŃSZEJ technologii zapobiegania zagrożeniom naturalnym (zwłaszcza 
tąpaniom), ochrony powierzchni i ochrony zasobów [8, 9] - co jest fatalnym błędem, 

wymagającym naprawienia. 
W obszarze natomiast ekonomicznej efektywności ocena kondycji i skuteczności nauk 

górniczych nie może być pozytywna. Nauki te - reprezentowane przede wszystkim dużym 
środowiskiem akademickim- z racji swej misji i administracyjnej niezależności, miały o wiele 
większą łatwość lansowania swego stanowiska niż środowiska przemysłu decyzyjnie podległe 
WŁAŚCICIELOM górnictwa, zajmującym wysokie ministerialne stanowiska. Mimo to - nie 
wykazywały oczekiwanej inicjatywy i stanowczości w przeciwstawianiu się polityce organiza
cyjnej degradacji i nie rzadko ekonomicznej dyskryminacji górnictwa w gospodarce kraju. Nic 
były zdolne do generowania dostatecznie "słyszalnej" i skutecznej argumentacji wskazującej 
na błędy w zarządzaniu górnictwem (np. zamykanie kopah1 zamiast ich upraszczania [ 17]) oraz 
na ekonomiczne i społeczne konsekwencje prowadzonej polityki. Także na konsekwencje 
braku długofalowego programu technicznej, technologicznej i organizacyjnej konsolidacji 
poszczególnych gałęzi górnictwa w gospodarce rynkowej; na konsekwencje braku komple
mentarnego programu badm1 naukowych przygotowujących górnictwo do rosnącej konkurencji 
i funkcjonowania w pogarszających się warunkach naturalnych; na ... itd. 

Listę objawów nieskuteczności Hauk górniczych w udzielaniu wsparcia górnictwu w jego 
rynkowej transformacji można wydłużać. Wskazywanie na niestety nieliczne wystąpienia (np. 
t6, 18, 20, 22, 24]) z argumentacją przeciwstawiającą się polityce stosowanej w górnictwie 
węgla kamiennego- nie mogą zmienić wyniku oceny całościowej . W aspekcie "polaryzacji'' 
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nauk górniczych na proefektywnościowe wsparcie przemysłów górniczych - ocena tych 
nauk musi być krytyczna. 

Jako na bezpośrednie przyczyny stanu wywołującego taką ocenę można wskazać: partyku
larne interesy w pozyskiwaniu środków na utrzymanie kadry niektórych zespołów badaw
czych, katedr i instytutów, łatwiznę związaną z badaniami prowadzonymi na "własny użytek", 
dvspozycyjność względem decydentów części pracowników nauki , ... i podobne okoliczności. 
Są to przyczyny na ogół znane ale nie jedyne. Aby wskazać na głębsze przyczyny trzeba się
gnąć do faktografii rozwojunauk górniczych w całym okresie formowania się współczesnego 
górnictwa. Początek tego okresu można datować na rok 1919- powołania Akademii Górniczej 
w Krakowie. 

3. "Dziedzictwo" dotychczasowego rozwoju -dezintegracja zamiast "polaryzacji" 
i partykularyzm w naukach górniczych 

Henryk Czeczott, powołany w Akademii Górniczej na profesora i pierwszego kierownika 
katedry Górnictwa i Przeróbki Mechanicznej, uczył swoich studentów, że "Górnictwo stanowi 
całokształt prz.edsięwzięć. robót i urządze11. mających na celu odszukanie, wydobycie i przed
łożenie do użytku pttblicz.nego użytecznych ciał kopalnych ( ... ) Na to ( .. . ) należy ( ... ) zorganizo
wai· przedsiębiorstwo górniczo-przemysłowe i ustalić eksploatację złoża. Temu towarzyszy 
1wkład prai·y ludzkiej, zużycie energii mechanicznej, materiałów i inwentarza. Powoduje to, że 
złoże i przedłożone na rynku minerały użyteczne mają pewną wartość, na którą składają się 
koszta eksploatacji plus zysk przedsiębiorcy" [2]. 

Jednak takie "proprzemysłowe" rozumienie górnictwa przez pierwszego profesora kierują
cego w Akademii katedrą eksploatacji złóż - nie było podzielane, lub w pełni podzielane -
przez znaczących przedstawicieli następnej generacji pracowników nauki . Sądzę że można do 
nich zaliczyć również Witolda Budryka, pierwszego doktora promowanego w Akademii Gór
niczej (1928 r.- promotor H. Czeczott) i w latach od 1930 do 1958 profesora Górnictwa I [l]. 
Stopniowo zainteresowanie naukowych kadr górnictwa kierowało się raczej na te obszary 
działalności kopalń i przedsiębiorstw budownictwa górniczego, które dawały się penetrować 
badaniami teoretycznymi oraz laboratoryjnymi i stanowiskowymi. Problemy natomiast eko
nomicznej efektywności działalności górniczej dla których rzeczywistość kopalniana sta
nowi najlepsze (niezastąpione) "laboratorium" badawcze - były coraz wyraźniej wyłą
czane poza zakres zainteresowania nauki i pozostawiane do rozwiązania inżynierom ru
clm górniczego bądź kierowniczej kadrze przemysłu. 

Wskazana tendencja uległa zahamowaniu, gdy w 1946 r. Bolesław Krupit'lski kreował 
w Akademii Górniczo-Hutniczej przedmiot Górnictwo III i gdy w następnych latach rozwinęło 
się z niego szereg odrębnych przedmiotów nauczania i specjalizacji (m.in. Projektowanie Ko
pali'! [3 ]). Jednak z czasem tendencja, która ujawniła się już w okresie międzywojennym -
zaczęła przeważać . 

Znamienną manifestacją ukierunkowania nauk górniczych na "sterylnie" techniczne pro
blemy górniczej eksploatacji złóż- z pominięciem gospodarczych problemów jednostki reali
zującej eksploatację złoża, uznawanych przez H. Czeczotta za integralną składową górnictwa
był w latach 1960, pamiętny (dla mnie) referat młodego pracownika nauki, później profesora 
i członka PAN - poświęcony jednostkom miary stosowanym w naukach górniczych . Z całą 
powagą twierdził, że w tych naukach obowiąwje układ: centymetr, gram, sekunda, a na moje 
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pytanic w dyskusji - czy do potrzebnych w górnictwie jednostek (miar) nie należy również 
złotówka, dniówka, oznaczenie jednostkowego zużycia materiałów itp.- stanowczo zaprzeczył. 

Niezależnie od wzmacniania się wskazanej tendencji - nauki górnicze w powojennym 
okresie rozwijały się nadzwyczaj dynamicznie. Sprzyjała temu: szybka rozbudowa górnictwa 
węgla kamiennego oraz budowa nowych gałęzi i zagłębi górnictwa rud miedzi i cynku-ołowiu, 
siarki, górnictwa skalnego, węgla brunatnego i innych kopalin. Sprzyjała także okoliczność 
niemniej istotna, mianowicie ogromny, ogólny rozwój nauk podstawowych oraz oddziały
wanie "drugiej przemysłowej rewolucji" w otoczeniu górnictwa, zwłaszcza w technice, 
technologii, elektronice, komputeryzacji ... itd. 

W roku 1980 profesor Jerzy Litwiniszyn tempo rozwoju nauki określił następująco: "( ... ) 
liczba zaangażowanych ludzi pracujących w nauce i liczba prac naukmt•ych podwajqją się 
z grubsza co l 0-15 lat. W tej sytuacji młody pracownik nauki po normalnie długim życiu 
stwierdzi, że 80-90% wszystkiego, co dokonało się w dziedzinie nauki jest dorobkiem 
osiągniętym w okresie jednego życia, za.1: tylko 10-20% stanowi osiągnięcia wczdniejsze" f I 9]. 

Przyrost kadr i prac naukowych był więc ogromny - również w naukach górniczych - ale 
tu nie był niestety równomierny. W obszarze bezpieczeństwa, którego natura sprzyja stosowa
niu badaó teoretycznych, laboratoryjnych i stanowiskowych -ten przyrost był wyraźnie więk
szy. Natomiast w obszarach gdzie uzyskiwany wynik jest oceniany według kryterium wpływu 
na ekonomiczną efektywność przemysłów górniczych - dla których poligonem badawczym 
jest z konieczności całe wnętr::.e kopalni i przedsiębiorstwo górnicze, ze wszystkimi aspektami 
określonymi przez H. Czeczotta jako: "( ... ) nakład pracy ludzkiej, zużycie energii meclwnicz
nej, materiałów, imventarza, ( ... )koszta eksploatacji, ( ... ) zysk przedsiębiorc_v"- przyrost kadr 
i prac naukowych był wyraźnie mniejszy. 

Nastąpiło więc niekorzystne "zachwianie równowagi" między wsparciem udzielanym przez 
naukę obydwom obszarom górniczej rzeczywistości, z których każdy przesądza o samym ist
nieniu górnictwa. Uważam to za najbardziej negatywne "dziedzictwo" dotychczasowego roz
woju nauk górniczych - w tym zwłaszcza, występujące w wielu z nich, niewystarczające zro
zumienie. że nie osiągając ekonomicznej efektywności prowadzonej eksploatacji złoża - re
alne gómictwo nie może normalnie funkcjonować i że niezbywalnym obowiązkiem nauki jest 
pomaganie mu w dopełnianiu tego warunku. Wskazane okoliczności skutkowały wejściem do 
przemysłów i do nauk górniczych wielu pokoleń kadry z niepełną wiedzą o funkcjonowaniu 
przedsiębiorstwa prowadzącego eksploatację złoża, z opacznym rozumieniem relacji między 
nauką i praktyką oraz z brakiem rzeczywistego zaangażowania w poprawę perspektyw rozwo
jowych górnictwa. 

Co gorsze - wystąpiły również dalsze niekorzystne cechy kondycji nauk górniczych. 
Zwrócę uwagę na trzy, o szczególnie negatywnym wpływie na skuteczność nauki. 

Wraz ze wzrostem liczebności kadr i prac naukowych- zarówno w baclaniach jak w dydak
tyce - zmalała skala polaryz.a(ji "wysiłku" nauk górniczych na zaspokajanie podstawo
wych oczekiwm1 PRAKTYKI. W nawiązaniu do schematu rys. l a - oznacza to wzrost 
udziału strzałek skierowanych (w mniejszym lub większym stopniu) na dolny biegun ozna
czony hasłem: "użytek własny" osób uprawiających naukę- co jest nicwątpliwie równo
znaczne z osłabieniem skuteczności nauk górniczych. 
W działalności naukowej zaangażowanej w wyposażanie przemysłów górniczych w maszyny 
i urządzenia, technologie, metody postępowania, systemy zarządzania itp. - czyli w "instru
menty" służące poprawie w eksploatacji złóż bądź bezpieczeństwa bądź ekonomicznej 
efektywności - rozplenił się swoisty partykularyzm; (w tej "odmianie" nazywany w ję
zyku "szkolnym" spychotechniką). Zespoły autorskie proponują owszem określone rozwią-
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zania (bądź teorie), ale ocenę potencjału oddziaływania bądź na bezpieczel'lstwo w kopalni 
bądź na ekonomiczną efektywność działalności górniczej - przeważnie pozostawiają 

"koledze". Odcinają się od całokształtu rozwiązania, mimo że dopiero końcowa ocena 
dokonywana w cyklu B+R+W decyduje czy jest ono wartościowym dorobkiem nauk 
górniczych czy dorobkiem tylko pretendującym do tej pozycji. 

- Objawem innego partykularyzmu w naukach górniczych jest również rozplenione odcinanie 
się_ zespołów realizujących badania bądź dydaktykę - od "poprzedników" (zwłaszcza tych 
bardziej odległych w czasie) i od "konkurencji". Jakże często autorzy- choć "depczą ścieżki 

dawno przedeptane" - prezentują swe poglądy jakby żyli na "bezludnej wyspie" i "odkrywali 
Amerykę od nowa". Nie zauważają ani prac prekursorskich ani prac późniejszych bądź 
prowadzonych "równolegle" - zwłaszcza prac pozostających w "opozycji" w stosunku do 
prezentowanych treści, co zawę_ża horyzont zarówno w badaniach jak dydaktyce i tym 
sposobem znacząco obniża skuteczność nauk górniczych. Przykładem tego rodzaju 
partykularyzmu jest praca opublikowana w 2004 r., w której J. Szlązak deklaruje [21]: 
"Intencją autora tej monografiijest przedstawienie w miarę możliwości obiektywnej analizy 
skuteczno.§ci kolejnych programów restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego 
realizowanych w latach 1990-2002" -nie zauważa jednak, że rok wcześniej (w styczniu 
2003 r.) była pubiikowana praca o podobnej tematyce i intencji, z całkowicie odmienną 
analizą i oceną [13]; nie zauważa też innych, wcześniejszych prac krytycznych- m. in. 
przywołanych wyżej [6, 18, 20, 22, 24]. 

4. Podsumowanie i konkluzje 

Gospodarka PRL nie należała do tych, które charakteryzują się intensywnym ssaniem "pro
duktów nauki" wspierających rozwój ekonomicznej efektywności górnictwa. Kuriozalnie, 
równ ież w okresie transformacji rynkowej nasze górnictwo (a ściś lej jego WŁAŚCICIELE i kie
rownictwo) nie stawiało przed nauką ambitnych, długofalowych zadaó w zakresie obniżan ia 

kosztów i poprawy konkurencyjności a tzw. programy restrukturyzacji górnictwa węgla 

kamiennego sięgały do działal'1, w których wsparcie nauki nie było potrzebne. Nie przezna
czało też na badania naukowe znaczących środków - co może (przynajmniej częściowo) 
usprawiedliwiać małą aktywność środowisk naukowych, które z inicjatywą trudnych (niepo
pularnych) działm1 naprawczych występowały raczej incydentalnie. 

W tych okolicznościach narosły w naszym górnictwie ogromne potrzeby w zakresie 
realizacji przez nauki górnicze zadań (B+R+W) zwiększających konkurencyjność i szanse 
rozwoju poszczególnych gałęzi górnictwa - w tym zwłaszcza górnictwa węgla kamien
nego, które wciąż jest w naszej gospodarce największe i ma w niej kluczowe znaczenie. 
Niestety wciąż brakuje "ewidencji" tych potrzeb- przedyskutowanych i uzgodnionych przy
najmniej w zasadniczych punktach -zarówno z perspektywy przemysłów górniczych, jak 
z perspektywy środowisk nauki. 

"Nieśmiała" próba takiej ewidencji została podjęta na początku rynkowej transformacji 
( 1991-1993) przez Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, jednak jej wyniki opubliko
wane w Archiwum Górnictwa [23] nie spotkały się ani z zainteresowaniem WŁAŚCICIELI 
naszego górnictwa i podległej im kierowniczej kadry ani z wyraźniejszą reakcją środowisk 
akademickich. Swój indywidualny pogląd na zadania aktualnie najistotniejsze dla konkuren
cyjności górnictwa węgla kamiennego wskazałem w publikacjach przywołanych na wstępie tej 
wypowiedzi [17 , 16, 13], natomiast podstawy ekonomicznej efektywno<~ci podziemnej eksplo-
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atacji złóż -jako swoisty "przewodnik" w działaniach na rzecz konkurencyjności i zwiększa
nia szans rozwojowych podziemnego górnictwa- podałem w podręczniku [l 0]. 

W tym podsumowaniu, aby scharakteryzować rozległość i merytoryczne zróżnicowanie 
omawianych potrzeb - wymienię przykładowe zadania, które od lat lansuję w górnictwie wę
gla kamiennego. Wciąż uważam je za istotne i pilne. Sądzę. że w innych gałęziach górnictwa 
charakterystyka spmw ocz.ekującycfz na załatwienie jest podobna: 
- usprawnić w kopalniach bieżąco realizowany monitoring ich wnętrza -jako poznawczy 

fundament zarządzania eksploatacją złóż - głównie w obszarze ekonomicznej efektyw
ności, ale też bezpieczeństwa górniczego [141; 
nafundamencie usprawnionego (trójukładowego) monitoringu wyposażyć kopalnie w skom
puteryzowane systemy symulacyjnego prognozowania kosztu i zyskowności przewidy
wanych wariantów działalności inwestycyjno-produkcyjnej [Ił] oraz, na tej podstawie, 
w sprawne systemy planowania "zrównoważonej" gospodarki złożem (opartej na kryte
rium ekonomicznej efektywności) [ 15]; 
opracować i wdrożyć system eksploatacji pokładów węgla - alternatywny w stosunku 
do kompleksowo zmechanizowanych ścian- lepiej dostosowany do zróżnicowanych wa
runków Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i otwierający szanse na znaczące zmniejsze
nie kosztów produkcji (około 20% kosztów dołowych w stosunku do wyników uzyskiwa
nych przy zastosowaniu systemu ścianowego [7]; w warunkach, które nie sprzyjają 

stosowaniu systemu ścianowego- efekty mogą być większe: 
- opracować metody i uzupełniające wyposażenie umożliwiające przyspieszenie procesu 

upraszczania funkcjonujących kopalń - zwłaszcza węgla kamiennego - w celu zmniej
szenia m. in . długości utrzymywanych wyrobisk do niezbędnego minimum (z rów
noczesnym zachowaniem bezpieczelistwa i ekonomicznej efektywności procesów produk
cyjnych). Upraszczanic kopa!Ji- umożliwiane podnoszeniem koncentracji produkcji w przod
kach- wciąż pozostaje podstawową szansą na obniżanie kosztów naszego górnictwa w je
go konfrontacji ze światowymi eksporterami kopalin. 
Konieczność nadrobienia zaległości i możliwie rychłego wykonania zadat'l oczekujących 

w przemysłach górniczych na realizację i na wsparcie nauk górniczych - wynika z aktualnej 
sytuacji naszego górnictwa. Najbliższa dekada funkcjonowania w Unii Europejskiej może 
przesądzić o jego losie. Jeżeli utrzyma się dotychczasowa antysurowcowa polityka i koniunk
turalne rozpatrywanie problemów górnictwa w perspektywie kilku najbliższych lat -
zamiast wielu dziesięcioleci - wówczas jest możliwy nawet najczarniejszy scenariusz 
szybkiego zaniku eksploatacji naszych złóż. 

Ze strony środowisk reprezentujących nauki górnicze jest więc potrzebny autentyczny wy
siłek i determinacja polaryzacji zarówno dydaktyki- jak badań- na obszary decydujące o kon
kurencyjności i samym istnieniu górnictwa. Są to - powtórzmy - bezpieczeństwo oraz eko
nomiczna efektywność w górnictwie. Źródłem determinacji powinien być choćby instynkt sa
mozachowawczy- bo wszak nieuchronny zanik górnictwa nieefektywnego ekonomicznie i spo
łecznie- oznacza również nieuchronny zanik nauk górniczych i uprawiających je środowisk. 

Przygotowaną prezentację rzadko rozpatrywanych aspektów górnictwa, ko1'1czę trzema 
wnioskami. 
I. W naukac/z górniczych jest potrzebne wyraźne wzmocnienie ich Czeczottowskiego 

nurtu, tak aby w każdym przedmiocie akademickiego nauczania, każdym temacie 
badawczym, instrumencie dydaktyki. .. itd. były równoprawnie zauważane i pene
trowane zarówno problemy bezpieczeństwa jak ekonomicznej efektywności eks-
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ploatacji złóż. To wzmocnienie nie musi osłabić nurtu ukierunkowanego na bezpicczell
stwo. Wystarczy, że zwiększy się skala polm:v::.acji nauk górniczych i zmniejszy się udział 
prac (w badaniach i dydaktyce) realizowanych na "użytek własny" pracowników nauki; 
prac, które choć są przez autorów zaliczane do dorobku górnictwa - a więc nauk stosowa
nych - nierzadko reprezentują tylko namiastkę skutecznej wiedzy poznawczej i pozory 
użyteczności gospodarczej. 

2 . Postulowane nadrabianie zaległości narosłych w skutecznym zaspokajaniu przez 
nauki górnicze zapotrzebowania poszczególnych gałęzi górnictwa na metody i środki 
poprawy ich ekonomicznej kondycji i konkurencyjności na otwartym rynku surow
ców mineralnych - powinno być przedmiotem długofalowych planów działań władz 
uczelni górniczych i jednostek naukowo-badawczych. W tych planach: 

W obszarze dydaktyki należy przewidywać realizację specjalnie wyodrębnionych prac 
badawczych (finansowanych m.in. z funduszy UE) mających na celu przygotowanie 
syntetycznych podręczników oraz programów i oprzyrządowania proefektywnościo
wego nauczania. Nowe opracowania powinny zastąpić dotychczasowe- często dalekie 
od rzeczywistych potrzeb górnictwa - co powinno doprowadzić do przywrócenia 
równoprawnego traktowania w naukarh górniczych wymagm1 bezpieczelistwa i eko
nomicznej e fektywności. 
W obszarze badawczego wsparcia przemysłów górniczych przez naukę - są 

potrzebne kompleksowe programy (B+R+W- także współfinansowane z funduszy UE) 
- ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności wybranych gałęzi naszego 
górnictwa względem oferty światowych eksporterów, np. węgla, którego roczny import 
w UE sięgnął 200 mln ton. W praktyce, programy te powinny przygotowywać możli

wość znaczącego obniżenia (w porównywalnych warunkach górniczo-gelogicznych) 
kosztów produkcji w naszych kopalniach, co jest zadaniem w pełni realnym i atrakcyj
nym- oczywiście przy nieodzownym zachowaniu wymaganego bezpiecze!lstwa. 

3. Władze górniczych uczelni i instytutów naukowo-badawczych oraz opiniotwórcze 
gremia górnictwa i odpowiedzialne kolegia redakcyjne wydawnictw górniczych -
powinny w większym stopniu angażować się w stymulowanie postulowanej polaryzacji 
nauk górniczych oraz w eliminację objawów partykularyzmu w tych naukach. W okresie 
gdy jest tak bardzo potrzebny wkład nauki w zapewnienie przemysłom górniczym szans na 
ich proefektywnościowy rozwój -jest również pilnie potrzebna wszechstronna integracja 
potencjału poszczególnych dyscyplin i specjalności w "całościowych" programach 
naukowo-przemysłowych, obejmujących badania, rozwój i wdrażanie (B+R+W). Jest 
potrzebna gotowość włączania się kompetentnych zespołów do realizacji przedsięwzięć 
badawczych - także wówczas gdy są podejmowane przez zespoły "konkurencyjne". Jest 
także potrzebne nawiązywanie do wyników wcześniejszych badm1 innych autorów, jako 
wymóg nie tylko obowiązującej przyzwoitości ale również jako czynnik zwiększający 
integralność i skuteczność nauki . 
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A bo ut irrevocability of polarised supporting of polish mining economic 
efficiency by science 

Abstra et 

Author treats hard problem of relation between science and practice in mining inclustry. 
He underlines duty of forceful aclvancement of mining industries by mining sciences. first 
of all in area of safety and economic efficiency. He inclicates neglects in support lendecl 
in achievement by mines economic efficiency of field exploitation. He underlincs irrevocabil
ity "polarisation" on chance escalation of maintenance of our mining inclustry on European 
union market. He concludes, in summary, the operations boosting efficiency of mining 
scienccs. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Eugeniusz. Mokrz.ycki 
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Skutki spalania węgla kamiennego dla środowiska przyrodniczego 
i możliwości ich ograniczania 

Słowa kluczowe 

węgiel kamienny -spalanie- emisje -odpady- redukcja zanieczyszczeń 

Streszczenie 

Węgiel jest najobficiej występującym na świecie paliwem kopal nym. Jego udział w wytwa
rzaniu energii elektrycznej wynosi prawie 40 %, jednakże spalanie węgla w energetyce powo
duje powstawanie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz wytwarzanie dużej ilośc i stałych 

produktów ubocznych. Technologie spalania są wciąż doskonalone. Ten fakt wraz z poprawą 
jakośc i węgla przed spalaniem oraz coraz powszechniej stosowanymi metodami oczyszczanie 
spalin powodują, iż negatywne skutki spalanie węgl a są coraz mniej uciążliwe dla środowiska 
przyrodniczego. W referacie op isano skutki spalan ia węgla dla środowiska oraz stosowane 
metody ich ograniczania; a także światowe tendencje w rozwoju technologii spalania i redukcji 
zanicczyszczeil . Podano również informacje o dz i ałaniach podjętych w polskiej energetyce 
w tej dziedzinie. 

l. Wprowadzenie 

Energia jest podstawowym motorem ekonomicznego rozwoju i czynnikiem poprawiającym 
jakość życia. Niezawodny dostęp do energii jest kluczowym elementem rozwoju gospo
darczego i społecznego. Węgiel zaspokaja dziś około 23,5 % potrzeb energetycznych w skali 
globalnej, a wytwarzanie energi i elektrycznej opiera się na węglu w 39 % [Key world energy 
statistics]. 

Obecnie ponad jedna czwarta ludzi nie ma dostępu do energii elektrycznej, a dwie p iąte do 
gotowania i ogrzewania używa różnego rodzaju odpadów (biomasy w tradycyjnym ujęciu: 
drewna, odpadów roślinnych , odchodów zwierzęcych itp.). W tym samym czasie, społeczel'l

stwa - zwłaszcza w krajach rozwiniętych - domagają się czystszej energii i zmniejszenia za
nieczyszczel'l (powietrza, wód, powierzchni ziemi) . Żądania niższych emisji prowadzą do nie
mal powszechnego - zwłaszcza w przekazach medialnych, kształtujących opinie społeczną
kwestionowania ro li paliw kopalnych generaln ie, a węgl a w szczególności . 

Tymczasem wszelkie prognozy energetyczne uwzględniają domi nującą ro l ę pal iw kopal
nych w bilansie energetycznym świata, gdyż przy obecnym poziomie wiedzy oraz technologii 
nie jest możl i we ich zastąp ienie przez żaden inny nośnik energii. 

Przew iduje się (np. prognoza IEA [WCI 2003, 2004]), że zapotrzebowanie na energię 
w skali świata wzrośnie w ciągu najb l iższych 30 lat o prawie 70 %. Większość tego wzrostu 
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wystąpi w krajach rozwijających się, w tym l/3 - w Chinach i Indiach. Nawet pomimo tego 
jednak w dalszym ciągu w roku 2030 około 1,4 mld ludzi będzie pozbawionych dostępu do 
energii elektrycznej. Aby sprostać temu zapotrzebowaniu nie można ignorować żadnego do
stępnego źródła energii- zwłaszcza węgla, najbardziej zasobnego z paliw kopalnych. 

Znaczenie węgla oraz innych paliw kopalnych zostało także docenione i podkreślone na 
Światowym Szczycie na temat Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu w 2002 r., któ
rego przesłanie: "Zróżnicowanie dostaw energii poprzez rozwój nowoczesnych, czystszych, 
sprawniejszych i efektywnych ekonomicznie technologii energetycznych z włączeniem techno
logii spalania paliw kopalnych" - wyraża zalecenie dla rządów przy kształtowaniu polityki 
energetycznej krajów świata. ?odkreślono również, że " ... same odnawialne źródła energii nie 
stanowią drogi do zrówiJOivażonej przys'do.ści przy obecnej skali postrzegania tych zagadnid1. 
Roz.1vój gospodarczy i wykorzenianie biedy zależą od bezpiecznego, pewnego zaopatrzenia 
w energię. ( .. .. ) Pafiwa kopalne, chociaż podlegają wyzwaniom ekologii, mogą spełnić kryteria 
bez.piec::.eństvva i pewno.<ici zaopatrzenia. Nauka i nowoczesne technologie oferują możliwe 
ro::.wiązmzia problemów środowiskowych - czyste technologie węglowe oraz. technologie bez
piecznego wychwytywania i magazynowania CO/'. 

Wszystkie sposoby przetwarzania energii pierwotnej na bardziej uszlachetnione formy, 
a zwłaszcza na energię elektryczną, mają swoje strony pozytywne i negatywne, zarówno w aspek
cie oddziaływania na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, jak i bezpieczeństwo dostaw energii oraz 
wpływ na środowisko - nie ma metod całkowicie pozbawionych ryzyka. W tabeli 1.1 zesta
wiono pozytywne i negatywne cechy pierwotnych nośników energii w procesie ich prze
twarzania na energię finalną. 

Tabela 1.1 . Pozytywne i negatywne strony przetwarzania energii nośników pierwotnych na energię 
końcową 

Table l. l. Positive and negat ive pointsin converting primary energy carriers into tinal form ofenergy 

Nośnik Cechy pozytywne Cechy negatywne 
encn!ii 
Wt;giel obl'itość zasobów. pewność, bezpieczelistwo najbardziej uwo;glone paliwo do produkcji energii 

łatwy w transporcie i magazynowaniu elektrycznej 
szeroko dostępny slwarza wyzwania dla ograniczania emisji co~ 

Ropa wygodna powoduje emisję co~ 
łat\va do transportu i magazynowania zmienność cen 
brak substytutu w wykorzystaniu w koncentracja zasobów 

transporcie podatność na niestabilność polityczną 
ryzyko transportowe 

Gaz wydajny i wygodny powoduje emisję co~ 
dla różnych sposobów użytkowaniu (np. drogi i ryzykowny w transporcie i magazynowaniu 

ogrzewanie domów) wymaga odpowiedniej infrastruktury 
podatny na zmiany cen 
koncentracja zasobów 

Puliwo nie powoduje emisji akceptacja społeczna 
jądrowe ograniczone źródła problemy składowania odpadów 

kapitałochłonność- może być nieekonomiczny na 
niektórych rynkach 

Odnawialne niskie emisje na bazie cyklu życia generalnie wciąż wysokie koszty 
zrównoważone nieciągłe zasoby 

rozwój zabierze troch<; czasu 
problemy lokalizacyjne 

' Z10dło: fWCI 2003] 
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2. Produkty spalania węgla 

Ze względu na chemiczną budowę związków występujących w węglu można wydzielić trzy 
grupy substancji: substancję organiczną, substancję nieorganiczną (mineralną) oraz wodę, 
natomiast ze względu na sposób zachowania się w procesie spalania przyjęło się umownie 
dzielić substancje tworzące węgiel na substancję palną oraz balast. Do balastu zalicza się wil
goć i części mineralne, z których powstaje popiół. Substancja palna węgla składa się z węglo
wodorów i związków organicznych, w których skład wchodzą pierwiastki: S, O i N. Nie
znaczny udział w substancji palnej mają także niektóre siarczki nieorganiczne [Lorenz 1999]. 

Spośród pierwiastków budujących węgiel za palne uważa się tylko węgiel C, wodór H 
i siarkę S oraz azot N. Tak więc produktami zupełnego utlenienia pierwiastków palnych po
winny być tlenki: C02, H20 i S02, ewentualnie S03• Produkt utleniania azotu w spalinach 
kotłowych to przede wszystkim tlenek azotu NO (ok. 95 %) -ze względu na jego trwałość 
w wysokich temperaturach. Zazwyczaj na skutek niedoskonałych warunków spalania, kOI1-
cowe produkty spalenia zawierają również substancje palne. Jest to zjawisko niepożądane, 
ponieważ zmniejsza efekt energetyczny procesu (ilość użytecznego ciepła). 

Procesy spalania paliw (w tym węgla) są podstawowym źródłem skażenia atmosfery sta
łymi i gazowymi, toksycznymi i nietoksycznymi produktami spalania. Prawie wszystkie skład
niki spalin można uznać za zanieczyszczające środowisko przyrodnicze. Emisje ze spalania 
paliw schematycznie przedstawia rys. 2.1. 

popiół. sadza. koksik, 
pierwiastki śladowe 

Rys. 2.1 . Emisje ze spalania paliw [Lorenz 1999] 
Fig. 2.1. Emissions from fuels combustion 

Spalanie węgla powoduje również powstawanie stałych produktów spalania- popiołu i żużla, 
zwanych odpadami paleniskowymi. Ilość tych odpadów zależy od ilości zużytego węgla, jego 

· jakości (zawartości popiołu), rodzaju i konstrukcji paleniska oraz od skuteczności zasto
sowanych urządze1'1 odpylających (rodzaj urządze1'1 odpylających ma również wpływ na skład 
granulometryczny popiołów). 

· W elektrowniach posiadających instalacje odsiarczania spalin (lOS) występuje dodatkowa 
grupa odpadów stałych z tych instalacji. Produktem mokrej lOS jest gips - aby mógł być on 
wykorzystany w budownictwie Uako substytut naturalnego kamienia gipsowego), musi speł-
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niać odpowiednie wymagania jakościowe, w przeciwnym wypadku jest odpadem, wymagają
cym składowania. W przypadku stosowania technologii półsuchej odsiarczania spalin otrzy
muje się - oprócz odpadów paleniskowych - suchy odpad z absorbera. Jest on mieszaniną, 
składającą się głównie z siarczynów (niekorzystnych dla środowiska) i siarczanów wapnia oraz 
popiołu. Produktem suchej metody odsiarczaniajest-odbierany z popiołem lotnym w elektro
filtrze- suchy siarczan wapnia. 

3. W.ęgiel a środowisko - czyste technologie węglowe 

Rozwój technologii energetycznego wykorzystania węgla sprawił, że spalanie jest coraz 
hardziej efektywne i coraz mniej węgla zużywa się na wytworzenic jednostki energii elek
trycznej. W ciągu XX wieku sprawność cieplna procesów poprawiła się 8-krotnie. 

Dla osiągnięcia odpowiedniej sprawności przemian energetycznych oraz obniżenie nega
tywnego wpływu na środowisko zasadniczy wpływ ma fakt, w jaki sposób węgiel jest spalany, 
a nie samo paliwo. 

Na poprawę efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej procesów spalania 
węgla wpływa cały ciąg procesów: od poprawy jakości węgla, poprzez technologie spalania aż 
po urządzen ia kontroli i redukcji emisji. 

Mianem czystych technologii węglowych - lub technologii czystego węgla (ang. Clean 
Coal Technologies - CCD określa się procesy i technologie, prowadzące do zmniejszenia 
negatywnego wpływu spalania węgla na trzech etapach : przed spalaniem, w trakcie spalania 
oraz po spalaniu. 

3.1. EtapI-wzbogacanie węgla 

Poprawa jakości węgla jest pierwszym z szeregu możliwych, a równocześnie jednym z naj
bardziej efektywnych procesów. Oczyszczanie węgla w prostych procesach przeróbki i wzbo
gacania ogranicza emisje S02, zmniejsza ilość odpadów produkowanych przez elektrownię 
oraz poprawia sprawność termiczną procesu (przez co redukuje emisję COc). Oczyszczanie 
węgla jest standardem w wielu krajach , ale w krajach rozwijających się technologie wzbogaca
nia węgla nie są jeszcze dostatecznie rozpowszechnione i wciąż pozos taje na tym polu bardzo 
dużo do zrobienia. Stosowanie węgli o niskiej zawartości popiołu ma również znaczącą ko
rzyść dla środowiska. 

Najnowsze technologie przeróbki węgla mogą produkować paliwo węglowe o zawartości 
popiołu poniżej 0,25 % i bardzo niskiej zawartości siarki. To umożliwi spalanie pyłu węglo
wego z wysoką sprawnością (przynajmniej 55%) w turbinach gazowych o cyklu kombinowa
nym, dając w efekcie ultra-niskie emisje gazów cieplarnianych i inne korzyści ekologiczne, 
operacyjne i ekonomiczne. 

3.2. Etap II- nowoczesne efektywne technologie spalania 

Rozwój nowoczesnych technologii spalania nakierowany jest na poprawę sprawności naj
bardziej popularnych w świecie instalacji konwencjonalnego spalania pyłu węglowego, spala
nia w złożu tluidalnym oraz spalania węgla uprzednio zgazowanego. Wyższa sprawność skut
kuje mniejszym zużyciem paliwa na jednostkę wytworzonej energii, przez co również zmniej
sza się emisja substancji zanieczyszczających do powietrza. 
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Spalanie pyłu węglowego 
We współczesnych konwencjonalnych elektrowniach węglowych węgiel jest spalany pod 

postacią pyłu. T echnologia ta pozwala na spalanie szerokiego zakresu jakościowego węgli, 
chociażjest mniej efektywna dla węgli o wysokim zapopieleniu. 

· Klasyczne technologie spalania węgla w elektrowniach znacznie poprawiły sprawność, 
przez co również zmniejszyły emisje. Typowe sprawności nowych instalacji pracujących przy 
podkrytycznych parametrach pary wynoszą 38-40 %. Starsze elektrownie często mają spraw
ność rzędu 25 %, co wcale nie jest rzadkością zwłaszcza w krajach rozwijających się. Proste 
zastąpienie starej technologii przez nową mogłoby znacząco zmniejszyć emisje, lecz przy wy
mianie powinno się wziąć pod uwagę ekonomiczny wiek instalacji. Konwencjonalne elektrow
nie wykorzystujące technologie nadkrytyczne lub ultra-nadkrytyczne, o bardzo wysokich ci
śnieniach i temperaturach pary, osiągają sprawności powyżej 40 %. Prowadzone są również 
prace (głównie w Niemczech) nad spalaniem węgla rozdrobnionego do bardzo małych cząstek: 
uwolnione w tym procesie ciepło powoduje wysokie ciśnienie i wysoką temperaturę pary na
pędzającej turbinę; gazy spalinowe opuszczające kocioł mają wysokie ciśnienie, co jest wyko
rzystywane (po rozprężeniu w turbinie gazowej) do wytwarzania dodatkowej ilości energii 
elektrycznej oraz do napędu sprężarki turbiny. 

Spalanie'"' z. łoiu.fluidalnym 
Ta technologia spalania .poprawia efektywność samego procesu spalania, wymianę ciepła 

oraz odzysk produktów odpadowych. Lepsza wymiana ciepła oraz stopie!'! wymieszania węgla 
w złożu fluidalnym pozwala na obniżenie temperatury procesu w stosunku do konwencjonal
nego spalania pyłu, co z kolei pozwala na obniżenie emisji tlenków azotu. Spalanie fluidalne 
obejmuje zarówno technologie operujące przy ciśnieniu atmosferycznym (w złożu pęcherzy
kowym - BFBC i cyrkulującym - CFBC), jak i pod zwiększonym ciśnieniem (PFBC oraz 
PCFBC) . 

.S/Htlanie '' ' cyklu kombinowanym ze zgazowaniem 
W tej technologii (lGCC) węgiel nie jest spalany bezpośrednio, ale uprzednio reaguje z tle

nem i parą wodną wytwarzając gaz syntezowy (składający się głównie z wodoru i tlenku wę
gla). Gaz ten jest oczyszczany a następnie spalany w turbinie gazowej wytwarzając energię 
elektryczną oraz parę wodną. 

Stosowanie innowacyjnych technologii, takich jak zintegrowane zgazowanie w cyklu kom
binowanym (IGCC), czy spalanie w ciśnieniowym złożu fluidalnym (PFBC). umożliwia osią
gni<;:cie bardzo wysokich sprawności (do 50 %) oraz bardzo wyraźnie obniża emisje tlenków 
azotu i siarki (95-99 cYc!). 

W przyszłości za obiecującą opcję uważa się ogniwa paliwowe zintegrowane ze zgazowa
niem, które pozwolą osiągnąć jeszcze wyższe sprawności. 

Technologie nadkrytycme i ultra-nadkr.rtyczne 
Termin ,.nadkrytyczny" w termodynamice oznacza stan materii, w którym nie ma wyraźnej 

granicy pomi~;dzy fazą ciekłą i gazową- nie ma więc potrzeby oddzielania pary od wody. 
W tych technologiach elektrownie spalające pył węglowy pracują przy wyższych temperatu
rach i ciśnieniu pary (niż w instalacjach klasycznych), a obecnie osiąg:me sprawności sięgają 
45 ('ó . Technologia jest już opanowana w stopniu komercyjnym, a koszty są tylko trochę wyż~ 
sze od jednostek konwencjonalnych. Sprawności rzędu 50 % są oczekiwane przy zastosowaniu 
ultrJ-nadkrytycznych parametrów pary. 
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3.3. Etap III- technologie redukcji emisji 

Odpylanie 
Do usuwania popiołu z gazów spalinowych stosuje się odpylacze mechaniczne, takie jak 

cyklony czy multicyklony, elektrofiltry oraz filtry workowe (tkaninowe). Na pracę elektrofil
trów znaczny wpływ wywierają właściwości popiołu (zwłaszcza jego opór właściwy). Zmiany 
w składzie substancji mineralnej, powodowane na przykład wzbogacaniem węgla, zmianą 
dostawcy lub zmianą technologii spalania skutkują niemożliwością przewidzenia zachowania 
się popiołu w elektrofiltrze. Filtry workowe są znacznie mniej wrażliwe na zmiany własności 
popiołu. W większości krajów w energetyce zawodowej stosuje się elektrofiltry lub/i filtry 
tkaninowe, co pozwala osiągać skuteczność odpylania powyżej 99,5 %. 

Aby usunąć z gazów spalinowych niebezpieczne dla zdrowia pierwiastki śladowe (np. rtęć) 
stosuje się wstrzykiwanie zawiesiny węgla aktywnego, który je adsorbuje i wraz z popiołami 
lotnymi jest usuwany w odpylaczach. 

Odsiarczanie 
Wśród technologii odsiarczania spalin wyróżnia się metody mokre, suche, półsuche oraz 

metody regeneracyj ne. Najbardziej rozpowszechnione na świecie są instalacje mokrego odsiar
czania spa lin, które- pomimo iż są najdroższe-charakteryzują się najwyższą skutecznością, 
przekraczającą 90 %. Ponad 80 o/o pracujących instalacji odsiarczania spalin opiera się na me
todzie mokrej . 

Metoda mokrego odsiarczania gazów jest to proces, w którym absorbentem jest wodna za
wiesina wapna (tzw. metoda wapniowa) lub kamienia wapiennego (metoda wapienna), a pro
duktem końcowym - siarczan wapnia. Skuteczność procesu zależy od stosunku stechiome
trycznego Ca/S. Zastosowanie dodatkowego etapu utleniania powoduje, że produktem procesu 
jest czysty gips, będący produktem handlowym, co znakomicie poprawia efekt ekonomiczny 
procesu odsiarczania. W przeciwnym przypadku produkt stały z procesu jest odpadem, wyma
gającym zagospodarowania. 

Istnieje wiele odmian procesów odsiarczania według metody mokrej, różniących się ro
dzajem zastosowanego absorbentu oraz wytwarzanych produktów ubocznych. 

W metodzie suchej do komory spalania doprowadza się zmielony sorbent (kamiell wa
pienny, kredę, dolomit, wapno palone lub hydratyzowane). Sorbent może być doprowadzany 
bezpośrednio z węglem, z powietrzem wtórnym lub systemem specjalnych dysz. Produktem 
procesu jest suchy siarczan wapnia, usuwany z gazów odlotowych z popiołem lotnym przez 
elektrofiltry. Skuteczność wynosi około 50 %. Odmianą tej metody jest zastosowanie dodat
kowej aktywacji sorbentu dzięki wtryskiwaniu do kanału odlotowego gazów spalinowych 
węglanu sodu (tzw. proces LIFAC). 

W metodach półsuchych sorbentem jest przeważnie zawiesina wapniowa. Najważniejszym 
elementem układu jest absorber z suszarką rozpyłową. Sorbent zostaje rozpylony w strumieniu 
spalin, co powoduje odparowanie wody i wytrącenie suchego produktu odsiarczania. Jako 
produkt odsiarczania otrzymuje się mieszaninę składającą się głównie siarczanu i siarczynu 
wapnia oraz nieprzereagowanego sorbentu. Zaletą metody półsuchej jest brak ścieków oraz 
niskie zużycie energii, natomiast wadąjest to, że produkt odsiarczaniajest odpadem. 

W powyższych procesach dwutlenek siarki zostaje trwale związany z sorbentem, tworzą 
nowe związki chemiczne: są one produktami handlowymi lub stanowią odpady, wymagające 
składowania bądź utylizacji . 
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W metodach regeneracyjnych odsiarczania gazów sorbent może być powtórnie wykorzy
stany po jego regeneracji. W trakcie regeneracji otrzymuje się ciekły dwutlenek siarki, kwas 
siarkowy lub czystą siarkę. Procesy regeneracyjne są bardziej skomplikowane od metod niere
generacyjnych, a przez to droższe. Nie są też zbytnio rozpowszechn ione. 

Redukcja emi.sji tlenków azotu 
Emisja tlenków azotu zależy w sposób istotny od technologii spalania. Najczęściej stoso

wane sposoby zmniejszenia tej emisji polegają na obniżeniu temperatury spalania oraz kon
trolowaniu procesu mieszania paliwa z powietrzem. Takie metody obniżania emisji określane 
są mianem metod pierwotnych i zalicza się do nich: stosowanie palników niskoemisyjnych, 
spalanie dwustrefowe (niestechiometryczne), recyrkulację spalin, zmniejszenie współczynnika 
nadmiaru powietrza. Metody te bywają stosowane równocześnie, co poprawia ich skuteczność 
(ubocznym efektem tych działań może być jednak zwiększona emisja CO). 

Do metod wtórnych ograniczania emisji NOx należą: selektywna redukcja katalityczna 
(SCR) oraz selektywna redukcja niekatalityczna (SNCR), a także metody łącznego odsiarcza
nia i odazotowania spalin. 

Ograniczanie emisji C02 

W ostatnich latach największa uwaga zarówno rządów - ze względu na obligacje wynika
jące z Protokołu Kioto, jak i środowisk przemysłowych i naukowych jest skierowana na emisję 
dwutlenku węgla i możliwość jej ograniczenia. 

Zmniejszenie emisji C02 ze spalania węgla można osiągnąć w następujący sposób: 
- redukcja do S % - poprawa jakości węgla (wzbogacanie węgla, brykietowanie (szerokie 

zastosowanie na świecie), 
- redukcja do 22 % - poprawa sprawności istniejących elektrowni (w konwencjonalnych 

elektrowniach na parametrach podkrytycznych osiągalna sprawność to 38-40 %; instalacje 
superperkrytyczne i ultrasuperkrytyczne- nawet ponad 45 %, takie instalacje pracująjuż 
w Japonii, USA, Europie, Rosji i Chinach), 

- redukcja do 25 % - zaawansowane technologie (zintegrowane zgazowanie w cyklu 
kombinowanym (IGCC), spalanie w ciśnieniowym złożu fluidalnym (PFBC) oraz przyszło
ściowo- zgazowanie zintegrowane z ogniwami paliwowymi (IGFC); technologie IGCC 
i PFBC pracują w USA, Japonii i Europie, a IGFC znajduje się na etapie badań i rozwoju 
(R&D). 

- redukcja do 99 % - technologie zero-emisyjne. 
Wychwytywanie i magazynowanie C02 (sekwestracja) jest przedmiotem intensywnych 

prac badawczych na świecie; w dalszym horyzoncie czasowym, emitowany dwutlenek węgla 
będzie mógł być wychwytywany i usuwany w taki sposób, aby nie przedostawał się do atmos
fery. 

W Stanach Zjednoczonych uruchomiono duży projekt badawczy pod nazwą "FutureGen". 
Sercem projektu, którego budżet wynosi l mld USD, jest budowa demonstracyjnej instalacji 
IGCC połączonej z wychwytywaniem i magazynowaniem C02, zdolnej do wytwarzania ener
gii elektrycznej po koszcie wyższym o co najwyżej 10% od kosztu wytwarzania w konwen
cjonalnej elektrowni stosującej najnowocześniejszą dostępną obecnie technikę . 

Również inne rządy inicjują i finansują programy badawcze w zakresie wychwytywania 
C02 (np. projekt AD 700 w UE, CANMET w Kanadzie, COAL21 w Australii, EAGLE Project 
w Japonii, czy też wspólny projekt USA i Kanady ZECA) . Pozytywne rezultaty tych badań 
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mają doprowadzić do sytuacji. gdy sam fakt spalania węgla nie będzie tożsamy ze zwiększe
niem emisj i gazów cieplarnianych . 

Projekt FutureGen oraz inne podobne projekty są szczególnie ważne dla pokazania 
i udowodnienia, iż niskoemisyjne (bliskie zeru) technologie wytwarzania energi i z węgla nie są 
wizją dalekiej przyszłości, ale czymś możliwym do osiągnięcia w przewidywalnej przyszłości. 

Tym niemniej podkreślić należy , że korzyści ze stosowania nowoczesnych technologii wę
gla można w najprostszy sposób osiągnąć poprzez szerokie rozpowszechnienie obecnych naj
lepszych praktyk i technologii : obliczono bowiem (WCI), że gdyby sprawność istniejących 
e lektrowni węglowych na świecie osiągnęła taki poziom, jaki mają współcześnie eksploato
wane e lektrownie niemieckie, to spowodowane tym faktem zmniejszenie globalnej emisji co} 
przekroczyłoby cele wyznaczone w Protokole Kioto. Jest więc ogromna p~tencjalna korzyść 
z transferu nowoczesnych techn ik spalani a do krajów rozwijających się. 

W tabeli 3.1 zestawiono możliwe do osiągn ięcia we współczesnych technologiach stopnie 
redukcji emisji podstawowych zanieczyszczeń powstających podczas spalania węgla oraz ich 
rozpowszechnienie w światowej energetyce. 

Tabela 3.1. Osiągalne redukcje zanieczyszczet\ we współcześnie dostępnych technologiach 
Table 3.1. Maximum emi ssions reductions in available technologies 

Technologia Max. redukcja emisji 
Rozpowszechnienie w krajach: 

rozwiniętych rozwijających s ię 

Konwencjonalne technologie spalania (sprawno.\'Ć do 40%) 

Emis ja pyłów 

Fi ltry workowe > 99f}(, ++ w nicwielu krajach 

Elektrofiltry >99% ++ w nicwielu kn~jach 

Tlenki siarki 

Ods iarczanic srali n (lOS) 90-97~i· ++ w nicwielu kn~jach 

Tlenki azotu 

Palniki ni skoemisyjne 70% ++ w nicwielu krąjach 

SCR 80-90% ++ w niewielu kn~ach 

Nowoczesne teclznologie spalanie (sprawno:ić do 60%) 

surcrkrytycznc/ul trasurcrkrytyczne * ++ w nicwielu krajach 

PFBC + w nicwielu krajach 

IGCC • + w niewielu krajach 

Technologie zero-emisyjne 

IGCC + sekwestracja CO, rrawic 100% na etapic badm\ (R&D) nic 

-redukcja emisji osiągana poprzez poprawę sprawności 
+ - wskaźnik rozoowszcchnicnia komercyjnego 

Zródło : [WCI 2003] 

Zwiększenie efektu synergii pomiędzy węglem a surowcami odnawialnymi 
Równoczesne wykorzystywanie węgla i biomasy, oraz energii słonecznej może znacząco 

poprawić sprawność przetwarzan ia energii ze źródeł odnawialnych i może być najbardziej 
ekonomiczną drogą do zwiększenia ich wykorzystania. 

Ekonomikę i sprawność wykorzystania biomasy jako paliwa odnawialnego można zna
cząco poprawić poprzez jej współspalanie z węglem. Obecnie można spalać ok. 10 % (a nawet 
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do 20 %) biomasy z węglem w istniejących elektrowniach konweilcjonalnych bez modyfikacji 
instalacji- to daje możliwość redukcji emisji CO~ do lO o/o (Hycnar, Górski 2003). 

Połączenie pary z cieplnej technologii słonecznej z cyklem parowym elektrowni węglowej 
daje potencjalną możliwość konwersji 40% energii słonecznej w energię elektryczną (w przy
padku systemów fotowoltaicznych dużej skali -o znacznie wyższych kosztach kapitałowych -
ten udział wynosi ok. 13 %) [WCI 2003]. W przypadku elektrowni wiatrowych czy wodnych, 
energetyka węglowa może stanowić uzupełniające źródło zasilania, gdy energia ze źródeł od
nawialnych nie jest czasowo dostępna . 

3.4. Bariery wykorzystania technologii czystego węgla 

Pomimo wymienionych wyżej korzyści -występują również bariery szerokiego wykorzy
stywania technologii czystego węgla, włączając w to sztuczne przeszkody stwarzane przez 
politykę rządów. 

Te bariery to: 
dodatkowe koszty -generalnie nowe technologie wymagają wyższych kosztów, szczegól
nie kapitałowych, niż technologie konwencjonalne. Nie mogą sobie więc na nie pozwolić 
kraje o niskich dochodach lub na konkurencyjnych rynkach, chyba że (poprzez fundusze 
pomocowe) rozważy się i oceni korzyści , jakie to może przynieść. 

ryzyko techniczne- niektóre technologie są na tyle nowe, że nie są komercyjnic sprawdzo
ne; są również często bardziej złożone niż instalacje konwencjonalne. Użytkownicy i insty
tucje dysponujące funduszami na rozpowszechnianie technologii mogą unikać wyższego 
ryzyka i nie wspierać takich rozwiązań. 
ryzyko regulacyjne- nawet jeśli technologie przynoszą korzyści dla środowiska, polityka 
rządowa nie zawsze wspiera ich rozpowszechnianie. Żlc rozwiązane regulacje ekologiczne 
lub niepewność co do przyszłościowych trendów mogą zniechęcać do długoterminowych 
inwestycji w technologie oparte na węglu, nawet tam gdzie są one najbardziej efektywnymi 
i ekonomicznymi środkami redukcji emisji. 
W tabeli 3.2 zes tawiono omówione powyżej podstawowe informacje o metodach redukcji 

emisji ze spalania węgla. 

Tabela 3.2. Rodzaje zanieczyszczCJ'1 ze spalania węgla oraz metody ich redukcji 
Table 3.1. Types of pollutants from coal combustion and method o f reduction 

Rodzaj zanieczyszczenia i zagrożenia 

Pyły 

Cząstki popiołu zawartego w węglu. 
Mogą oddziaływać na układ 

oddechowy człowieka: powodują 
zapy lenie powietrza (np. ograniczenie 

widoczności) 

Pierwiastki śladowe 

Emisja wywołana zawartością tych 
pierwiastków w węglu: głównic rtęć, 

selen i arsen. Mogą powodować 
zagrożenie dla środowiska i zdrowia 

Judzi 

Metoda/technologia redukcji 

Instalacje odpylania- głównic 
elektrofiltry i filtry tkaninowe. W obu 

metody osiągalna skuteczność 
powyżej 99 %. 

Usuwane podczas odpylania. Spalanie 
fluidalne, wstrzykiwanie węgla 

aktywnego oraz odsiarczanie spalin 
znacząco redukują emisje 
pierwiastków śladowych. 
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Tlenki azotu (NO,) Techniki redukcji NO, i SO, są 

NO, powstają podczas spalania 
Emisje NO, mogą być zmniejszone 

bardziej rozpowszechnione w krajach 

zarówno z azotu zawartego w rozwiniętych 

doprowadzonym powietrzu, jaki i z 
poprzez stosowanie palników 

azotu zawartego w węglu. 
niskoemisyjnych oraz technologii 

Przyczyniają się do powstawania 
SCR i SNCR. Dostępne rozwiązania 

smogu, kwaśnych deszczy i emisji 
pozwalają na redukcję 90% emisji 

gazów cieplarnianych 
NO, 

Tlenki siarki (SO,) 

Emisje tlenków siarki (głównie S02) Redukcja emisji poprzez 
wynikają ze spalania siarki zawartej zastosowanie rozpowszechnionych 
w węglu. Powodują kwaśne deszcze technologii odsiarczania spalin oraz 

oraz tworzenic tzw. kwaśnych nowoczesnych technologii spalania. 
aerozoli (wpływających niekorzystnie Osiągalny stopień redukcji- ponad 

na ukh1d oddechowy). 90% (a nawet 95%) 

Odpady ze spalania węgla 

Ilość odpadów może być przede 
wszystkim zmniejszona w wyniku 

procesów oczyszczania węgla przed 
spalaniem. Wzbogacanie węglajest 

najbardziej efektywną koszto\vo 
poprawy jakości węgla; ogranicza 

Rozwój technologii nakierowany na 
Składają si.,: głównic z niepalnej zarówno ilość odpadów jak i emisje, 

substancji minerulnej i niewielkiej poprawiając równocześnie 
efektywne wykorzystanic odpadów 

ilości nicdopalonego węgla efektywność termiczną procesu 
stałych z elektrown i jako materiałów 

spalania. Również nowoczesne 
budowlanych. 

techniki spalania o wysokiej 
sprawności d:\ią mniejsze ilości 

odpadów. Stosowanie lOS powoduje 
wzrost ilości odpadów stałych z 

elektrowni. 

Redukcja emisji C02 

Pod koniec XX w. rozwój technologii 

W horyzoncie krótko- i 
spalania pyłu węglowego 

C02 jest głównym produktem średnioterminowym, podstawową 
doprowadził do :wacznego wzrostu 

spalania wszystkich paliw metodą ograniczania emisji co" ze 
spruwności; technologie te są wciąż 

zawierających pierwiastek C. C02 jest spalania paliw w energetyce jest 
doskonalone. 

zaliczany do podstawowych gazów poprawa sprawności przetwarzania 
Spalanie w fluidalnym złożu 

cieplarnianych. oddziaływujących na energii paliw na energię elektryczną 
zmiany klimatu. (zwiększenie ilości energii 

cyrkulującym daje porównywalne 

produkowanej z Lony węgla) 
korzyści i może być skutecznie 

wykorzystywane do współspalania 

węgla z biomasą. 

W przyszłości - technologie "zero-
Technologie wydzielania, 

emisyjne" pozwolą na 
wychwytywania i podziemnego 

wychwytywanie C02 z gazów 
magazynowania CO, - obecnie 

spalinowych oraz ich podziemne 
jeszcze na etapic R&D -są 

magazynowanic w strukturuch 
intensywnie badane i rozwijane. Ich 

gcologil'znych 
wdrażanic jest oczekiwane w 

następnej dekadzie. 

Zródło: lWCl 2004] 
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4. Działania krajowej energetyki zawodowej w kierunku zmniejszenia negatywnych 
skutków spalania węgla dla środowiska 

Polska należy do stosunkowo nielicznej grupy krajów, gdzie wytwarzanie energii elek
trycznej i ciepła bazuje niemal wyłącznie na stałych paliwach kopalnych - węglu kamiennym 
i brunatnym (prawie 97 %). Stan ten wynika oczywiście z faktu zasobności naszego kraju w te 
paliwa i posiadanej infrastruktury wytwórczej oraz braku znaczących ilości innych nośników 
energii pierwotnej. 

Sytuacja ta powoduje wzmożone występowanie wszystkich problemów związanych ze 
spalaniem węgla : konieczność ograniczania emisji, zagospodarowania dużych ilości stałych 

ubocznych produktów spalania , poprawy efektywności przetwarzania energii chemicznej wę
gla na energię finalną (elektryczność i ciepło) itp. 

4.1. Redukcja emisji zanieczyszczell 

Przed 1989 rok iem sprawy ochrony środowiska w energetyce nie należały tak do prioryte
towych, jak obecnie. Pierwsze normy emisji ze spalania paliw wprowadzono dopiero w 1990 
roku . Do roku 1993 ograniczenia w emisji podstawowych zanieczyszczell (S02, pyłów i NO,) 
osiągane były poprzez poprawę parametrów jakościowych spalanego węgla (skutek wdrożenia 
programu budowy zakładów wzbogacania w kopalniach) . Od 1994 roku zaczęto realizować 
szeroki program modernizacji technologicznej i ekologicznej energetyki zawodowej. Finanso
wanie tych inwestycji było możliwe dzięki uruchomieniu procedur kontraktów długotermino
wych na dostawę mocy i energii elektrycznej (KDT) pomiędzy największymi przedsiębior
stwami energetyki i PSE S.A. Programem objęto około 17 500 MWc mocy zainstalowanej 
Ocenia się, że w wyniku tego programu zrealizowano ok. 75 o/o przedsięwzięć z zakresu 
ochrony środowiska oraz ponad 80 o/o z zakresu modernizacji technologicznych (część moder
nizacji prowadzona była i jest również poza KOT) [Gajda i inni 2002]. 

Działania zmierzające do sprostania wymogom ochrony środowiska w zakresie emisji sub
stancj i zanieczyszczających do powietrza w istn iejących źródłach emisji, można ogólnie po
dzielić na trzy rodzaje [Gajcla i inni 1999]: 
- wzbogacanie bądź konwersja paliw energetycznych na czystsze ekologicznie 

górnicze zakłady wzbogacania i głębokiego odsiarczania węgla kamiennego 
instalacje dwupaliwowe (węgiel, gaz), przejście na paliwa płynne niskosiarkowe bądź 
gaz (ziemny, koksowniczy), 

- modernizacja urządzell wytwórczych 
przejście na skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła: poprawa sprawności 
wytwarzania energii z zachowaniem istniejącej technologii spalania w przypadku ko
rzystania z paliw uszlachetnionych, 
modernizacja układu spalania i komory paleniskowej kotła (złoże fluidalne, zabudowa 
dysz OFA, palniki niskoemisyjne, technologia "zimnego wiru", - wprowadzenie lub 
zwiększenie istniejącego współczynnika skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej 
i ciepła, 

- modernizacja, wymiana, bądź budowa urządzell ochronnych (elektrofiltry, instalacje odsiar
czania, wtórne metody odazotowania). 

Zestaw podstawowych informacji o emisjach ze spalania węgla kamiennego w obiektach 
krajowej energetyki zawodowej, a także o jakości i ilości spalonego węgla na tle wielkości 
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produkcji energii elektrycznej przedstawiono w tabeli 4 .1. Na ich podstawie można ocen1c 
skalę redukcji emisji oraz poprawę sprawności wytwarzania. Dane dotyczą okresu ostatnich S 
lat ( !999-2003) oraz- dla porównania- roku 1989. 

Tabela 4.1. Podstawowe informacje o wytwarzaniu energii elektrycznej w sektorze energetyki zawodowej 
oparte j na węglu kamiennym w Polsce 

Table 4. l. Basic information on e lectricity generation in power industry- utility sector based on hard coa l 
in Poland 

Rok 1989 1999 2000 2001 2002 2003 

Emi s je ze spalania w<;gla kamiennego- energetyka zawodowa l tys. Mg/rok! 

popiół 555 55 46 40 38 37 

s o, 1258 482 426 413 393 392 

NO, 172 170 168 165 168 

co !H 20 21 19 18 

CO, l mln Mg/r! 85 86 82 85 'li 

Parametry jakościowe wc,:gla kamiennego w dostawach do energetyki zawodowej 

Q IMJ/kgJ 18,3 21 ,5 21,4 21,3 21,4 21.5 

A Jn;f,J 28 20 21 20 20 20 

s J% 1 l, l 0,9 0,9 0,9 0.8 0.8 

Dostawy w<;gla energetycznego do energetyki zawodowej 

Jm ln Mg/rok l 56,95 37.2 36,9 36,9 33.4 36,2 

Produkcja energii elektryczne- ogółem 

JTW·h/rokl 145.5 142,1 145,2 145.6 144.1 151.6 

w tym na węglu kamiennym: 

jTW·hlrokl 79 78,4 83,7 82,3 81,3 84,2 

Zródło: [Fakty: węgiel- energetyka w Polsce] 

W energetyce krajowej zarysowały się dotychczas wyraźnie dwie tendencje w rozwiązywa
niu problemu nadmiernej emisji S02 : elektrownie systemowe budują instalacje odsiarczania 
spalin , natomiast elektrociepłownie przechodzą na paliwa o niższej zawartości siarki, pozwa
lającej na dotrzymanie ustalonych norm emisji (wyznacznikiem w obu grupach źródeł jest moc 
cieplna kotłów- tzw. źródeł emisji -we wprowadzonym do nich w określonej jednostce czasu 
paliwie). Tendencje te wynikają głównie z faktu, iż brak jest na rynku krajowym węgli o bar
dzo niskiej zawartości siarki, pozwalającej na dotrzymanie ostrych norm emisji S02 bez 
budowy instalacji odsiarczania spalin w dużych źródłach (o mocy cieplnej > 300 MW1), 

występujących głównie w elektrowniach. 
W ciepłowniach i elektrociepłowniach główny nacisk położono na wprowadzenie bądź 

wzrost współczynnika wykorzystania gospodarki skojarzonej, tj. jednoczesnego wytwarzania 
ciepła użytecznego i energii elektrycznej, ograniczającej zużycie paliw i globalne wielkości 
emisji zanieczyszczet1 do powietrza. Jednocześnie preferencjami objęto technologie spalania 
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fluidalnego i gazowe, charakteryzujące się znacznie mniejszymi emisjami zanieczyszczeń do 
powietrza [Gajda i inni 2002]. 

Polska, jako członek Unii Europejskiej , musi w pierwszym rzędzie dostosować standardy 
ekologiczne w sektorze wytwarzania energii do regulacji obowiązującej w UE. Tak więc przy
szłość i kształt krajowego sektora elektroenergetycznego, rozwój rynku energii i wielkość 
kosztów wytwarzan ia, a co za tym idzie- jego konkurencyjność na europejskim rynku energii 
w coraz większym stopniu zależeć będą od polityki ekologicznej UE i wynikających z niej 
coraz ostrzejszych wymagań, przenoszonych do polskiego prawa. Szczególnie ważne dla ener
getyki regulacje w zakresie ochrony powietrza zawarte są w następujących dokumentach: 
- Traktat o Przystąpieniu do Unii Europejskiej (tzw. Traktat Akcesyjny- T A); 
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 200 1/80/WE z 23 października 200 l r. 

w sprawie ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł 
spalania (tzw. dyrektywa LCP); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyj
nych z instalacji; 

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/81/WE z 23 października 2001 r. 
w sprawie krajowych limitów emisji dla niektórych zanieczyszczeń powietrza (tzw. dyrek
tywa NEC). 
Dokumenty te ustalają globalne krajowe lub sektorowe limity emisji i standardy emisji oraz 

terminy ich osiągnięcia. Równocześnie zawierają wskazania w zakresie konieczności stosowa
nia najlepszych dostępnych technik (zgodnie z dyrektywą Rady nr 96/61/WE z 24 września 
1996 w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczei1- tzw. dyrektywa 
IPPC) oraz dotrzymywania standardów jakości powietrza [Gajda 2004]. 

Ponadto Polska musi również uwzględniać postanowienia innych porozumień międzynaro

dowych, konwencji i protokołów w sprawie ograniczania emisji różnych zanieczyszczeń, do 
których Unia Europejska przystąpiłajako całość. Najważniejsze z nich to: 
- Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości 

z 1979 r, oraz liczne protokoły do tej Konwencji; 
- Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 1992 r, 

i protokół z Kioto z 1997 r. 
Protokół z Kioto jest podstawowym dokumentem określającym zobowiązania Polski co do 

redukcji emisji gazów cieplarnianych- Polska jest stroną tego protokołu od 13 grudnia 2002 r. 
Polska winna w okresie 2008-2012 zmniejszyć emisję tych gazów o 6 o/o w stosunku do emisji 
z roku 1988. 

Jest to cel krótkoterminowy z punktu widzenia planowania strategicznego. Niepokojąca 
natomiast jest niepewność co do sytuacji po roku 2012. Dodatkową niewiadomąjest niejasna 
przyszłość Protokołu, który być może w ogóle nie wejdzie w życie (wymagana jest ratyfikacja 
przez Rosję), co dzieli świat na obszary gospodarcze, w których panować będą różne warunki, 
znacząco wpływając na konkurencyjność przedsiębiorstw i sektorów gospodarczych [Gajda 
2004]. 

Polska dysponuje dziś znaczącą rezerwą emisji CO" (ok. 130 mln Mg/rok) w stosunku do 
poziomu, wynikającego ze zobowiązań i nawet wzrost emisji w kolejnych latach nie stanowi 
zagrożenia dla ich wypełnienia. Prognozy wskazują, że w okresie rozliczeniowym Protokołu 
z Kioto 2008-2012 rezerwa ta będzie wynosiła 60-100 mln Mg. W energetyce zawodowej 
sytuacjajest trudniejsza. W 2001 r. rezerwa ta wynosiła zaledwie 15 mln Mg. 

Jednym ze sposobów, który może przynieść obniżenie emisji w energetyce, jest współspa
Ianie węgla i biomasy. Wiele polskich elektrowni podjęło już takie działania. Choć ich głów-
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nym celem jest zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, to przy odpowiednio 
dobranej ilości i rodzaju biomasy uzyskuje się również efekt obniżenia emisji (głównie 502 

i paliwowych tlenków azotu). Natomiast stopień redukcji emisji C02 jest uzależniony od ilości 
substytuowanego pierwiastka c zawartego w węglu - stosuje się tu zasadę, że ilość co2 po
chłaniana przez biomasę w trakcie jej wzrostu jest równa ilości co2 uwalnianego podczas 
spalania [Kubica i inni 2003]. 

4.2. Zagadnienie odpadów stałych z procesów spalania 

Na koniec warto jeszcze powrócić do problemu utylizacji odpadów stałych z elektrowni 
(tzw. ubocznych produktów spalania- UPS). 

Klasyczne odpady paleniskowe, takie jak żużel i popiół oraz ich mieszanki, składowane na 
mokro na docelowych składowiskach bądź magazynowane na składowiskach buforowych, 
wykorzystywane są tradycyjnie przede wszystkim do celów ogólnobudowlanych i rekultywacji 
terenów zdegradowanych. 

Wraz z budową i eksploatacją IOS pojawiły się produkty poreakcyjne z tych instalacji oraz 
z kotłów fluidalnych, gdzie podstawowym sorbentem jest kamień wapienny (CaC03). Jedynie 
technologie mokrego odsiarczania zapewniają zachowanie niezmienionych ilości "czystego" 
żużla i popiołu w stosunku do okresu przed ich budową, zależnych jedynie od ilości i parame
trów spalanego węgla. Powstającym w procesie odsiarczania produktem ubocznym jest gips 
syntetyczny - pełnowartościowy surowiec, zastępujący z powodzeniem gips naturalny we 
wszystkich dziedzinach jego zastosowania (w 2000 roku ilość wytworzonego gipsu syntetycz
nego przekroczyła l mln Mg). Wśród pozostałych rodzajów instalacji odsiarczania tylko nie
które rozwiązania przyjęte w półsuchych instalacjach (ze wstępnym odpylaniem) pozwalają na 
zachowanie praktycznie niezmienionych ilości "czystego" żużla i popiołu. Natomiast powsta
jące w nich stosunkowo małe ilości produktu poreakcyjnego są aktywne chemicznie i przed ich 
gospodarczym wykorzystaniem muszą być poddane stabilizacji. W pozostałych rozwiązaniach 
produktami poreakcyjnymi zanieczyszczony jest również popiół. Tak więc znacząco wzrasta 
ilość trudnego do zagospodarowania produktu ubocznego. Najgorzej przedstawia się sytuacja 
w przypadku eksploatacji suchych instalacji odsiarczania i kotłów fluidalnych. W pierwszym 
przypadku "czystym" produktem pozostaje jedynie żużel, zaś w drugim przypadku pełny wy
pad żużla i popiołu zanieczyszczony jest produktami poreakcyjnymi . Gospodarcza przydatność 
tych produktów, aktywnych chemicznie, których ilość będzie wzrastać, jest ciągle badana, a sto
pieJ'! ich wykorzystania mały. Zatem większość z nich jest obecnie składowana [Gajda i inni 
2002] . 

5. Podsumowanie 

Spalanie węgla w energetyce powoduje powstawanie dużych ilości emisji zanieczyszczei'l 
gazowych oraz stałych ubocznych produktów spalania. Węgiel jest podstawowym nośnikiem 
energii pierwotnej wykorzystywanym w świecie do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. 

Prowadzone na świecie badania naukowe, finansowane zarówno przez rządy, jak i OJ·gani
zacje przemysłowe, doprowadziły do poważnego wzrostu sprawności klasycznych procesów 
spalania, rozwoju nowych technik i technologii oraz do znaczącego postępu w obniżaniu nega
tywnego wpływu spalania węgla na środowisko przyrodnicze. 

Pierwszym i najbardziej efektywnym kosztowo sposobem obniżenia emisji pyłów i dwu
tlenku siarki oraz ilości odpadów stałych jest poprawa jakości węgla w procesach jego wzbo-
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gacania. Wyższa wartość opałowa węgla wzbogaconego powoduje, że do wytworzenia takiej 
samej i lości energii zużywa się mn iej węgla; dodatkową korzyściąjest również oszczędność na 
kosztach transportu (zarówno węgla do elektrowni, jak i odpadów elektrownianych, lokowa
nych w wyrobiskach kopalń). 

Poprawa sprawności przetwarzania energii węgla na energię finalną również wpływa na 
mniejsze zużycie paliwa podstawowego oraz na zmniejszenie emisji . Wysoka sprawność (rzę
du 50%) jest możliwa do osiągnięcia w nowoczesnych technologiach spalania. 

Oczyszczanie spalin jest ostatnią- w łańcuchu technologicznym - operacją, która ograni
cza szkodliwy wpływ spalania na środowisko (zanieczyszczenie powietrza). Stosowanie od
pylaczy o wysokiej skuteczności pozwala na niemal zupełną eliminację emisji pyłów , a pro
cesy odsiarczania spalin (zwłaszcza metodą mokrą) również zdecydowanie redukują ilość 
emitowanych tlenków siarki. Jednakże technologie odsiarczania powodują wzrost ilości stałych 
produktów ubocznych spalania, z które nie wszystkie znajdują jeszcze zastosowanie bezpo
średnie i wymagają dalszej obróbki lub składowania. 

Redukcję tlenków azotu uzyskuje się poprzez zastosowanie metod pierwotnych bądź wtór
nych, lub też spalanie fluidalne, przebiegające w niższej temperaturze. 

Nowoczesne technologie, dzięki wysokiej sprawności, przyczyniają się również do zmniej
szenia emisji dwutlenku węgla . W wielu krajach świata prowadzone są badania nad tzw. tech
nologiami zero-emisyjnymi, dzięki którym możliwe będzie znaczne ograniczenie emisji C02 

(poprzez jego wychwytywanie i magazynowanie podziemne). Technologie takie są spodzie
wane w ciągu najbliższych lO lat. 

Dzięki tym wszystkim procesom spalanie węgla staje się coraz mniej uciążliwe dla środo
wiska przyrodniczego. Jest to tym istotniejsze, że węgiel jest najbardziej powszechnie wystę
pującym paliwem kopalnym, o w miarę stabilnych i relatywnie niskich cenach, a jego obfite 
zasoby pozwolą na korzystanie z tego dobra przez jeszcze wiele lat. 
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Consequences of hard coal combustion for the environment and methods 
of their reduction 

Abstra et 

Coal is the most abandon fossil fuels in the world. Its share in elcetricity generation 
amounts almost 40 %, however, coal combustion in power industry results in emiss ion of the 
air and produces large amount of solid wastes. The combustion technologies are constantly 
improved. This fac t together with better quality of coal and more commonl y used methods of 
fiue gases cleaning cause, that unfavourable effects of coal combustion become less burden
same for the environment. Paper describes the consequences of coal combustion for the envi
ronment and the mcthod of their diminishing, as well as tendencies in development of combus
tion technologies and emission reduction in the world. Information on activities undertaken in 
this field in Polish power sector is also given. 

Recenzent: dr inż. Marek Drożdż 
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Praktyczne aspekty dostępu do zasobów węgla kamiennego wg dyrektyw 
Unii Europejskiej 

Słowa kluczowe 

Unia Europejska- zasoby węgla kamiennego- plan dostępu do zasobów - koszty produkcji 

Streszczenie 

W artykule przedstawione zostały aspekty zastosowania Rozporządzenia Rady Unii Euro
pejskiej Nr 1407/2002 w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego przyjętego przez 
Radę w dniu 23 lipca 2002 r. w zakresie dotyczącym restrukturyzacji polskiego przemysłu 
wydobywczego. Szczegółowo przedstawiono rodzaj pomocy publicznej jaka może udzielona 
jednostkom produkcyjnym i zasady jej obliczania w oparciu o Decyzję Komisji Wspólnot 
Europejskich z dnia 17 października 2002 r. ustanawiającą wspólne ramy przekazywania in
formacji potrzebnych do stosowania rozporządzenia Rady. Omówiono także zasoby poszcze
gólnych przedsiębiorstw górniczych w kontekście wykazu kopalń, które objęte zostały planem 
dostępu do zasobów. Szczegółowo określono metodologię obliczania wyniku jednostkowego 
na bieżącej produkcji oraz kryteria jakimi się kierowano zaliczając kopalnie do planu dostępu 
i do planu zamknięcia kopalń . 

W konkluzji przedstawiono jednostkowe wyniki na bieżącej produkcji dla przedsiębiorstw 
górniczych, uzyskanych po 9 miesiącach 2004 r. 

l. Wprowadzenie 

W związku z koniecznością wzmocnien ia bezpiecze1'1stwa energetycznego krajów Unii Eu
ropejskiej, w tym poprzez zwiększenie wagi węgla jako źródła energii, konieczne stało się 
podjęcia środków, które umożliwią zagwarantowanie utrzymania dostępu do zasobów węgla 
kamiennego i utrzymanie minimalnego potencjału produkcyjnego węgla, który wraz z ze źró
dłami energii odnawialnej pozwoli stworzyć bazę własnych źródeł energii . Podstawą prawą 
utrzymania dostępu do zasobów węgla kamiennego i udzielania przez państwo pomocy pu
blicznej na ten cel w krajach UE jest przyjęte w dniu 23 lipca 2002 r. przez Radę Unii Europej
skiej Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1407/2002 w sprawie pomocy państwa dla przemysłu 
węgłowego. Warunkiem koniecznym udzielania takiej pomocy przez państwo członkowskie, 
jest posiadanie przez państwo członkowskie planu dostępu do zasobów węgla . Plan dostępu do 
zasobów będący częściąstrategii restrukturyzacji państwa powinien zawierać: 
- obiektywne kryteria wyboru, jakie mająspełniać kopalnie w celu znalezienia się w planie, 
- wykaz jednostek produkcyjnych; 

koszty produkcji dla każdej jednostki produkcyjnej; 
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- wolumen produkcji węgla dla każdej jednostki produkcyjnej . 
W artykule przedstawiono zasady tworzenia planu dostępu do zasobów węgla, kryteria 

kwalifikacji jednostek do tego planu a także zasady obliczania jednostkowych wyników na 
bieżącej produkcji, stanowiące podstawę do udzielenia pomocy publicznej . 

2. Zasoby węgla kamiennego w Polsce 

Złoża węgla kamiennego w Polsce występują w trzech zagłębiach: 
- w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW) występuje 79,8 % udokumentowanych 

zasobów bilansowych węgla kamiennego, o pełnej gamie typów technologicznych, od wę
gla energetycznego typu 31 do antracytu. Średnie zawm1ości popiołu wahają się od II do 
17 %, a siarki całkowitej od 0,59 do 2,3 %; 

- Lubelskim Zagłębiu Węglowym (LZW) występuje węgiel kamienny typu od 31 do 34. 
Zawartość popiołu wynosi średnio 14,63 %, a zawartość siarki całkowitej waha się od 
l ,21% do l ,46%; 

- na obszarze Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego (DZW) w 2000 roku zakm'lczono 
wydobycie węgla . Zasoby odpowiadające parametrom bilansowym, w obszarach zaniecha
nych , oszacowane zostały na 369 mln t. Zasoby te w bilansie zasobów kopalin traktowane 
sąjako zasoby pozabilansowe. 

Spółka 

JSW S.A. 

KHW S.A. 

KW S.A. 

Kopalnie samodzielne 

Razem 

Tabela 2.1. Struktura zasobów węgla kami ennego 
Table 2. 1. Structu re of hard coal reserves 

Zasoby [mln t] 

bilansowe przemysłowe 
Operatywne 

I stopnia 
l 247 403 251 

2 734 l 12 1 756 

10 121 4 598 3 061 

1.945 976 690 

16 047 6725 4758 

Łatwodost~pnc 

II stopnia 
218 

510 

l 755 

260 

2743 

Zasoby operatywne są częścią zasobów przemysłowych pomniejszonych o tzw. straty 
w zasobach węgla, wynikające z prowadzonej eksploatacji. Zostały one przedstawione jako 
zasoby I stopnia oraz zasoby II stopnia. 

Zasoby operatywne I stopnia są to zasoby teoretycznie możliwe do wydobycia. Założen ie 

takie nie uwzględnia czynnika ekonomicznego, który to najczęściej nie uzasadnia eksploatacji 
zasobów operatywnych do pełnego wyczerpania. Przyjęto, że zasoby operatywne II stopnia 
(tzw. zasoby łatwodostępne) są częścią zasobów operatywnych I stopnia. Zasoby te określone 
zostały jako zasoby operatywne na poziomach czynnych, w budowie oraz nieudostępnione do 
głębokości 1000 m, o grubości pokładu powyżej 150 cm, poza filarami ochronnymi . 

Większość zasobów operatywnych stanowią zasoby węgla energetycznego. Dotyczy to 
w szczególności kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz kopah'l Kompanii Wę
glowej S.A. Zasoby węgla koksowego stanowią zdecydowaną większość zasobów kopah'l 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A 

Na dzień 31.12.2003 r. w Polsce zlokalizowanych było ok. 4,8 mld ton zasobów operatyw
nych I stopnia węgla kamiennego, w tym ok. 2,6 mld ton zasobów operatywnych II stopnia. 
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W odniesieniu do poszczególnych spółek węglowych i kopah't lokalizacja zasobów 
operatywnych jest bardzo zróżnicowana. Największe zasoby na dzień 31.12.2003r. posiadała 
Kompania Węglowa S.A. - 3, l mld ton zasobów I stopnia, w tym l ,7 mld ton zasobów II stop
nia. W wyniku wyodrębnienia ze struktur Kompanii i wniesienia do nowoutworzonego 
podmiotu kopalni "Janina", zasoby operatywne I stopnia Kompanii Węglowej S.A. zmniej
szyły się do poziomu 2,2 mld ton, w tym zasoby II stopnia do poziomu l ,2 mld ton. 

S(Jółka 

JSW S.A. 

KHW S.A. 

KW S.A. 

Tabela. 2.2. Struktura zasobów operatywnych węgla kamiennego 
Table 2.2. Structure of hard coal operational reserves 

Struktura zasobów o(Jeratywnych wg tyrm W\)gla 

31-33 34 

6,8% 8,6% 

92,9% 5.4% 

63,5% 28,7% 

Kopulnie samodzielne 46,9% 32.7% 

Razem 62,7% 24,6% 

3. Unijne akty prawne pomocy państwa dla sektora węglowego 

35-38 

84,6% 

1,7% 

7,8°A• 

20,4% 

12,7% 

Podstawowymi aktami prawnymi pomocy państwa dla sektora wydobywczego są: 

- Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1407/2002 w sprawie pomocy państwa dla przemysłu 
węglowego; 

- Decyzja Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 17 października 2002 r. ustanawiająca 

wspólne ramy przekazywania informacji potrzebnych do stosowania rozporządzenia Rady 
(WE), 
nr 1407/2002 w sprawie pomocy pm1stwa dla przemysłu węglowego; 

- Rozporządzenie Komisji nr.2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania Trak
tatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudniania; 

- Rozporządzenie Rady nr 405/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. dotyczące monitorowania przez 
Wspólnotę importu węgla pochodzącego z krajów trzecich; 

- Rozporządzenie Rady nr 65911999 z dnia 22.03 . 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady 
stosowania art. 93 Traktatu WE; 

- Rozporządzenie Komisji WE nr 794/2004 z dnia 21.04.2004 r. wdrażające Rozporządzenie 
Rady Rady nr 659/1999 z dnia 22.03.1999 r. 
W uzasadnieniu do Rozporządzenia Rady stwierdza się, że wzmocnienie bezpieczeilstwa 

energetycznego Unii uzasadnia utrzymanie zdolności do produkcji węgla z uwzględnieniem 
pomocy pat'tstwa z jednoczesnym kontynuowaniem procesu restrukturyzacji przemysłu wę
glowego. 

W poszczególnych artykułach Rozporządzenia zostały określone kategorie pomocy, jaka 
może być przyznana dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją węgla. 

W artykule 4 określono warunki, jakie muszą być spełnione by pomoc na ograniczenie 
działalności mogła być uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem. Pornoc taka może być przy
znana na pokrycie bieżących strat kopalt1 przeznaczonych do zamknięcia jeżel i : 

- działalność danych kopalt1 stanowi część planu zamknięcia nie wykraczającego poza 2007 r.; 
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- notyfikowana pomoc na jednostkę przeliczeniową węgla (l tew = 29,302 GJ/t), nie może 
przekraczać przewidywanych na rok produkcyjny przychodów i kosztów produkcji: 

- wysokość pomocy na jedną tonę przeliczeniową nie może spowodować, że ceny węgla 
łącznie z dostawą ze Wspólnoty będą niższe od ceny węgla podobnej jakości z pai'Jstw trze
cich: 

- poziom pomocy nie może zniekształcać konkurencji pomiędzy producentami i użytkowni
kami węgla we Wspólnocie; 

- pomoc nie może zniekształcać konkurencji na rynkach: energii elektrycznej, skojarzonej 
energii ciepła i energii elektrycznej, produkcji koksu oraz stali. 
Pornoc na ograniczenie działalności nie może być przyznana po dniu 31.12.2007 r. Artykuł 

5 Rozporządzenia określa rodzaje i warui1ki przyznania pomocy na utrzymanie dostępu do 
zasobów węgla. Pomoc ta może być przyznana na inwestycje początkowe, jeżeli: 
- jest przeznaczona dla istniejących jednostek produkcyjnych , które nie otrzymały pomocy 

w trybie art. 3 decyzji nr 3632/93/EWWiS lub ją otrzymały po wykazaniu że były zdolne 
osiągnąć konkurencyjne ceny w stosunku do producentów z pai'Jstw trzecich; 

- jednostki produkcyjne opracują plany operacyjne i finansowe, w których wykażą że projekt 
inwestycyjny będący przedmiotem pomocy zapewni tym jednostkom rentowność ekono
miczną; 

- pomoc nie przekroczy 30% ogólnych kosztów projektu inwestycyjnego, który pozwoli na 
osiągnięcie konkurencyjności cenowe w stosunku do producentów z państw trzecich. 

Pornoc przyznana w tej formie może być udzielona najpóźniej do 31.12.2010 r. 

W ramach pomocy na utrzymanie dostępu do zasobóv. węgla w artykule 5 Rozporządzenia 
oprócz pomocy na inwestycje początkowe określono pomoc na bieżącą produkcję. Pornoc na 
pokrycie bieżących stral produkcyjnych danej jednostki produkcyjnej może być przyznana, 
jeżeli: 

- działalność jednostek oraz grup jednostek produkcyjnych w tym samym przedsiębiorstwie 
tworzy część planu dostępu do zasobów węgla; 

- notyfikowana pomoc na jednostkę przeliczeniową węgla nie może przekraczać przewidy
wanych na rok produkcyjny przychodów i kosztów produkcji; 

- wysokość pomocy na jedną tonę przeliczeniową nie może spowodować. że ceny węgla 
łącznie z dostawą ze Wspólnoty będą niższe od ceny węgla podobnej jakości z pm'lstw trze
cich ; 

- poziom pornocy nie może zniekształcać konkurencji pomiędzy producentami i użytkowni
kami węgla we Wspólnocie; 

- pornoc nie może zniekształcać konkurencji na rynkach: energii elektrycznej, skojarzonej 
energii ciepła i energii elektrycznej, produkcji koksu oraz stali; 

- pomoc jest przyznawana jednostkom o najlepszych perspektywach w szczególności w za
kresi e poziomu i układu kosztów produkcji i w ramach limitów ilościowych określonych 
w planie dostępu do zasobów węgla. 
W rozporządzeniu założono, że wielkość pomocy przyznanej zgodnie z art. 4 i 5 będzie 

miała charakter malejący prowadząc do jej znacznego ograniczenia w żadnym roku nie prze
kroczy b ·oty zatwierdzonej przez Komisję w art. 3 i 4 Decyzji 3632/93/EWWiS na 200 l r. 

W artykule 7 Rozporządzenia zakłada się udzielenie pomocy na pokrycie kosztów nad
zwyczajnych. Pomoc ta przeznaczona jest dla przedsiębiorstw, które prowadzą bądź prawa-
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dziły działalność związaną z produkcją węgla by umożliwić pokrycie kosztów, które wynikają 
z procesów restrukturyzacji a nie są związane z bielącą produkcją (odziedziczone zobowiąza
nia), pod warunkiem że wypłacone środki nie przekroczą wartości tych kosztów. Pomoc taka 
może być wykorzystana na pokrycie kosztów restrukturyzacji związanych z rekultywacją tere
nów pokopalnianych przeprowadzonązgodnie z wymogami ochrony środowiska. 

Wszystk ie państwa członkowskie zamierzające przyznać pomoc na redukcję działalności 
zobowiązane są do sporządzenia i przedłożenia Komisji planów likwidacji jednostek pro
dukcyjnych zawierających między innymi : 
- nazwę jednostki produkcyjnej; 

koszty produkcji każdej jednostki produkcyjnej wyliczone zgodnie z trzym1es1ęcznym 
szacunkowym rachunkiem kosztów przekazywanym do Komisji z uwzględnieniem zwykłej 
amortyzacji i odsetki od pożyczonych środków w oparciu o rynkowe stawki odsetek opro
centowania a ograniczone do działań związanych z bieżącą produkcją; 

- szacunkową produkcję węgla w roku produkcyjnym jednostki; 
- szacunkową kwotę pomocy na redukcję działalności na dany rok produkcyjny. 

Pal'lstwa członkowskie zamierzające przyznać pomoc dla przemysłu węglowego są także 
zobl igowane do sporządzenia i przekazania Komisji odpowiednich informacji, w tym w szcze
gólności planów dostępu do zasobów węgła zawierających między innymi: 
- obiektywne kryteria wyboru jednostek produkcyjnych do objęcia ich tym planem; 
- \·skazanie nazwy jednostek produkcyjnych lub grup jednostek produkcyjnych spełniają-

cych takie kryteria; 
- koszty produkcji dla każdej jednostki produkcyjnej; 
- plany operacyjne i finansowe dla każdej jednostki produkcyjnej; 
- szacunkowy potencjał produkcyjny tych jednostek; 
- kategorie i szacunkową kwotę pomocy niezbędną dla utrzymania dostępu do zasobów na 

każdy rok produkcyjny; 
- odpowiedni udział własnych zasobów węgla w odniesieniu do wielkości krajowych źródeł 

energii. 

3.1. Zasady obliczania kosztów bieżącej produkcji 

Wspólne ramy przekazywania informacji potrzebnych do zastosowania Rozporządzenia Ra
dy (WE) Nr 1407/2002 o pomocy państwa dla przemysłu węglowego określone zostały w De
cyzji Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 17 października 2002 r. 

W celu umożliwienia Komisji dokonania oceny zgodnośc i z warunkami i kryteriami okre
ślonymi w Rozporządzeniu, w Decyzji określono wzory formularzy (A.!, B.l, C. l), niezbędne 
do przekazywania zak resu wymaganych informacji. 

Podstawowe różn ice pomiędzy formularzami dotyczą okresu przedstawianych informacji. 
Formularz A. l przedstawia wielkość produkcji i kosztów w okresie poprzedzającym wejście 
w życie Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej tj. za lata 2001-2003. Natomiast formularz 
8.1 służy do prezentacji prognoz wielkości produkcji. kosztów i wpływów dotyczących 
prognozowanej wielkości produkcji węgla oraz wielkości udzie lonej pomocy w kolejnych 
latach i jest kluczowym dokumentem sprawozdawczym w tym zakresie. Formularz C. l jest 
przeznaczony do przedstawiania danych statystycznych za określony ro k na tle tego typu 
prognozy dla tego roku zamieszczonej w formularzu B. l. 
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Wspólny zakres informacji przekazywanych na formularzach A.l, 8.1 i C. l dotyczy kosz
tów produkcji. W celu zapewnienia porównywalności danych dotyczących tych kosztów przez 
poszczególne kraje Unii Europejskiej w w/w formularzach A. l , 8 .1, C. l, Rozporządzenie 
Rady Nr 140712002 definiuje koszty bieżącej produkcji. Zgodnie z tą definicją "Koszty pro
dukcji oznacza koszty związane z bieżącą produkcją, skalkulowane zgodnie z art. 9 ust. 3 Roz
porządzenia. Obejmują one, oprócz wydobycia węgla, w szczególno.~ci płukanie, sortowanie i kla
syfikowanie według wielkości lub wagi oraz transport na miejsce odbioru". Artykuł ten określa 
dodatkowo, iż : "przedsiębiorstwa włączają zwykłą amortyzację i odsetki od pożyc::.onych 
środkÓ'>~' do swojej kalkulacji .~rodków produkcji. Kwalifikujące się koszty oprocentowania 
opierają się na rynkowych stawkach oprocentowania i są ograniczone do działań wymie
nionych w arf. 2lit. e", tj . dotyczących kosztów produkcji węgla). 

Koszty bieżącej produkcji węgla w przypadku eksploatacji metodą podziemną są wyrażone 
w zł na tonę ekwiwalentu węgla (tew) obliczonego jako iloczyn uzyskiwanego wydobycia 
określonego w tonach (W1) oraz współczynnika stanowiącego iloraz wmtości opałowej produ
kowanego węgla (Wo1) i wartości opałowej ekwiwalentu węgla 29,302 GJ/t, wg poniższego 
wzoru : 

Wo.l [ ] w =W X-- GJ/t 
lew l 29,302 

(3.1) 

W kosztach bieżącej produkcji w arkuszach A. l ,B.! ,C. l wyróżn ia się następujące rodzaje 
kosztów: 
- koszty pracy ; 

koszty materiałowe; 
amortyzacja; 

- obsługa kapitału; 

- koszty transportu do punktu odbioru,; 
- koszty ogólnozakładowe; 

inne koszty. 
W kosztach tych nie powinny się znaleźć żadne elementy kosztów nie zw i ązane z bieżącą 

produkcją. 
W związku z tym ustalanie kosztów bieżącej produkcji z wykorzystaniem formularzy A.l, 

B.!, C. l , odbywa się dwuetapowo. Najpierw ustala się wysokość poszczególnych rodzajów 
kosztów zgodnie z ww. pozycjami a następnie odejmuje pozycje kosztów nie związane bezpo
średnio z bieżącą produkcją w szczególności koszty restrukturyzacji czy nabyte koszty lub 
zobowiązania. Proces ten nastręcza szereg problemów związanych z występującym w Polsce 
odmien nym w stosunku do Unii Europejskiej sposobem ewidencji kosztów, co przedstawiono 
w dalszej części artykułu. 

Poniżej przedstawiono wzór formularza B-l dla określenia kosztów bieżącej produkcji oraz 
przewidywanej do udzielenia pomocy publicznej . 
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Tabela. 3.1 Wzór formularza 8-1 do określenia kosztów bieżącej produkcji 
Table 3.1. Form 8-1 for calculating cuJTent production costs 

Jednostka górnictwa węgla kamiennego 
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4. Plan dostępu do zasobów węgla kamiennego oraz do planu zamknięcia kopań 

Na podstawie sporządzonych w I półroczu 2004 r. przez poszczególne spółki węglowe pla
nów, sporządzony został "Plan dostępu do zasobów węgla kamiennego w latach 2004-2006 
oraz Plan zamknięcia kopalń w latach 2004-2006" Dokument ten został przyjęty przez Radę 
Ministrów w dniu 7.09.2004 r. W dokumencie tym stanowiącym podstawę notyfikacji pomocy 
publicznej pa11stwa dla sektora wydobywczego podlegającego notyfikacji przez Komisję Euro
pejską, ujęto podstawowe w/w kryteria wyboru jednostek objętych tych planem, jak i szcze
gółową pomoc publiczną zarówno dla jednostek objętych planem dostępu do zasobów jak i pla
nem zamknięcia kopah'!. 

4 . I. Kryteria kwalifikacji kopa111 do planu dostępu do zasobów węgla kamiennego oraz do 
planu zamknięcia kopah'! 

Przy kwalifikacji kopalń do poszczególnych rodzajów planów zastosowano metodę kwali
fikacji pozytywnej. Kopalnie, które spełniły określone kryteria zakwalifikowane zostały do 
planu dostępu do zasobów węgla kamiennego, natomiast pozostałe kopalnie do planu zamknię
cia kopah1. 

Kwalifikację kopali'! przeprowadziły, zgodnie z założeniami programowymi restrukturyza
cji górnictwa, poszczególne przedsiębiorstwa górnicze. W procesie kwalifikacji kopalń przy
jęto kryteria bazujące na: 
- przewidywanej wystarczalności zasobów; 
- analizie rentowności ekonomicznej . 

Kwalifikacja kopah1 została poprzedzona szczegółową analizą poszczególnych kopah't. 
W analizie tej' największy nacisk położono na strukturę zasobów operatywnych oraz rentow
ność ekonomiczną. Takie podejście w bezpośredni sposób uwzględnia dwa najważniejsze 
czynniki charakteryzujące kopalnie: 
- dostępność zasobów; 
- ekonomiczną efektywność. 

Analizę przeprowadzono osobno dla kopali'! o dominującym udziale w wydobyciu węgla 
energetycznego oraz kopalń o dominującym udziale w wydobyciu węgla koksowego. Przyjęto, 
że dominujący udział wydobycia określonego typu węgla występuje wtedy, jeżeli przekracza 
on 50 % całkowitego wydobycia. 

Weryfikacja kopall1 pod kątem wystarczalności zasobów przeprowadzona została w dwóch 
krokach: 
- weryfikacja kopalni pod kątem wystarczalnośc i zasobów I stopnia; 
- weryfikacja kopalni pod kątem wystarczalności zasobów II stopnia (w oparciu o zasoby 

łatwodostępne) . 

4.1.1. WeJy/lkac:ja kopalń pod kątem wyswrczalno.\'ci zasobów l stopnia 

Przewidywana wystarczalność zasobów I stopnia (żywotność kopalni wg zasobów 
I stopnia) zdefiniowana została jako iloraz zasobów operatywnych kopalni wg stanu na 
31.12.2003 r. oraz poziomu produkcji węgla w danej kopalni w 2003 r. 
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4.1.2. Weryfikacja kopalń pod kątem wystarczalności zasobów II stopnia 

Tabela 4.1 . Wystarczalność zasobów l oraz II stopnia w kopalniach o dominującym udziale węgla 
energetycznego i w kopalniach o dominującym udziale węgla koksowego 

Table 4.1. Durability of I and II category reserves at coalmines with prevailing share of steam coal pro
duction and with the ones with prevailing share of coking coal production 

ŻYWOTNOŚĆ WG ZASOBÓW l STOPNIA lata ŻYWOTNOŚĆ WG ZASOBÓW 11 STOPNIA lata 

kopalnie o dominującym udziale węgla energetycznego 

l. Kompania Węglowa S.A. 

1. Chwałowice 94 1. Chwałowice 70 
~ Szczygłowice 79 ~ Marcel 51 
3. Halemba 70 ~ Jankowice 44 
4. Bielszawice 66 f--;). Ziemowit 32 
5. Marcel 54 r--s. Szczygłowice 29 
6. Makoszowy 48 6. Rydullowy·Anna • 26 
7. Jankowice 48 7. Knurów 25 
6. Knurów 44 6. Ma koszowy 25 r--g: Ziemowi l 41 9. Silesia 23 
f-;o. E Rydullowy-Anna • 38 1D. E Piast 21 
~ C Brzeszcze 38 11. .O Bielszawice 21 
~ ~ """"12. ~ 

Silesia 32 Halemba 21 
'13: Sośnica 29 --;:r. Sośnica 19 
~ Piast 29 u Brzeszcze 14 
~ Bolestaw Smialy 28 """"15. Boleslaw Smialy 11 
'16. Bytom III 28 ---;s: Centrum 5 
fj7. Centrum 24 f-;]: Bytom 11 4 
'16. Pokój 17 ~ Bytom III 3 
~ Polska·Wirek 16 f-;9. Polska-Wirek 1 
'2o. Bytom 11 8 ~ Piekary 1 
21. Piekary 7 '21. Pokój 1 

11. Katowicka Grupa Kapitałowa 

1. Staszic 64 1. Wesela 59 
2. Wesoła 63 e--z. Murcki 37 
3. Murcki 53 ~ Staszic 32 
4. E Sląsk 27 f--;). E Sląsk 18 
5. ~Wujek 23 ~ .C. Mysłowice 13 
t-a: ~ Kazimierz-JuliuszSp. zo.o. 20 6. ~ Kazimierz-Juliusz Sp. zo.o. 9 
f-J. Mysłowice 19 7. Wieczorek 7 
t-a: Wieczorek 12 8. Wujek 7 
!g: Katowice-Kiecfas 11 9. Katowice-Kiecfas 7 

III. Jastrzębska SW S.A. 

1. !Krupiński l 17 l l 1.J Krupiris ki 12 

IV. Kopalnie- spółki 

1 ZGE Janina Sp . zo.o. .. 441 1 ZGE Janina Sp. z c.o . ·• 204 
2. E KWK Budryk S.A. 89 e--z. E LW Bogdanka S.A. 34 
3. ; LW Bogdanka S.A. 53 ~ ~ KWK Budryk S.A. 16 
4. ZGE Sob1eSk1·Jaworzno III Sp. z o.o. 46 f--4, ~ ZGE Sobieski-Jaworzno III Sp. zo.o. 16 
5. Sillech Sp. z c.o. 14 r-s. Sillech Sp. z o.o. o 

kopalnie o dominującym udziale węgla koksowego 

l. Jastrzębska SW S.A. 

1. Pniówek 28 1. Pniówek 23 
~ [ Zofiówka 16 e--z. [ Zofiówka 15 
~ "i Borynia 15 ~ "i Borynia 13 
~ Jas·Mos 12 f--4, Jas·Mos 10 

· Z dniem 01 .03.2004r . kopalnie te połączono w kopalnię dwuruchową i od lego dnia funkcjonują jako kopalnia ~Aydultow y - Anna" 

. _ ~ : -~ - ~_ni~_m_ 9~ :~~ -~~~r:_~~?~l':i!_~-~~~s_!~~~ -~~ -~~'-:"_o~-'~ ~~z-~~~-~?. .P..~~~-.9~~-~~- ~~~-d_ni~- ~~nk_~i~~~j_e_!~k~- ~~E .--~-~~~~- - ~p. ~-~ :o ~ ·-------- ___ ___ --· .. .. . _] 
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Przewidywana wystarczalność zasobów II stopnia (żywotność kopalni wg zasobów 
II stopnia) zdefiniowana została jako iloraz zasobów operatywnych łatwodostępnych kopalni 
wg stanu na 3l.l2.2003 r. i poziomu produkcji węgla w danej kopalni w 2003 r. Tak zdefinio
wana wystarczalność zasobów była podrzędnym kryterium selekcji kopalń wobec kryterium 
wystarczalności zasobów I stopnia. 

U podstaw tak wąskiego określenia wystarczalności zasobów leżało przekonanie, że przy 
nadwyżce zdolności produkcyjnych w polskich kopalniach. eksploatacja węgla prowadzona 
powinna być przede wszystkim z pokładów o najlepszych warunkach geologicznych. Przy ta
kim podejściu pośrednio uwzględniane są także aspekty ekonomiczne, bezpiecze1'1stwa pracy 
oraz oddziaływania na środowisko naturalne. Podejście takie nie wyklucza jednak możliwości 
eksploatowania zasobów, które nie zostały zakwalifikowane jako łatwodostępne. Oznacza to, 
że o eksploatacji zasobów operatywnych innych niż zakwalifikowane do II stopnia decyduje 
przedsiębiorstwo górnicze, uwzględniając przy tym zasadność i efektywność takiego działania. 

4.2. Weryfikacja kopah'I wg dodatkowych kryteriów szczegółowych 

Zgodnie z założeniami programowymi restrukturyzacji górnictwa, wystarczalność zasobów 
operatywnych l oraz n stopnia była pierwszym etapem kwalifikacji kopali'! do planu dostępu . 

Wszystkie spółki węglowe przy kwalifikacji kopalń zastosowały to kryterium. 
Kolejna faza kwalifikacji przeprowadzona została w oparciu o tzw . dodatkowe kryteria 

szczegółowe. Spośród określonego zbioru kryteriów spółki węglowe dokonały wyboru tych 
kryteriów, które w możliwie optymalny sposób uwzględniały specyfikę ich działalności. Przy 
doborze dodatkowych kryteriów szczegółowych uwzględniono zatem: 

zróżnicowanie uwarunkowa!l górniczo-geologicznych wyrażających się w szczególności: 
głębokością zalegania złoża, nachyleniem pokładów, rodzajem skał otaczających pokłady, 
występowaniem zaburze!l tektonicznych (uskoki), występowaniem przerostów skał płon
nych w eksploatowanych pokładach. Skala występowania wymienionych czynników w po
szczególnych spółkach jest zróżnicowana. l tak np . wszystkie kopalnie Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej S.A. eksploatują pokłady węgla o małej miąższości i na dużej głębokości, co w is
totny sposób wpływa na wysokość kosztów produkowanego węgla. W Kompanii Węglowej 
S.A. eksploatacja złóż odbywa się zarówno w pokładach o niskiej miąższości, jak 
i w pokładach grubych. W kopalniach KW S.A., jak i Katowickiej Grupy Kapitałowej 
istotne znaczenie dla kosztów produkcji (a przez to dla rentowności kopalń) ma występo
wanie zaburze!l tektonicznych i związanych z nimi zagrożeń w procesie eksploatacji; 
zróżnicowanie kosztów udostępniania złoża, związanych w szczególności z koniecznością 
zapewnienia ciągłości eksploatacji i uzależnionych od stopnia zczerpania złoża na czyn
nych poziomach wydobywczych i konieczności zapewnienia dostępu do nowych pokładów 
poprzez pogłębianie szybów, budowę poziomych wyrobisk udostępniających, których ilość 
jest związana z wielkością obszarów górniczych poszczególnych kopali'! jak i sposobem 
zalegania pokładów węgla; 
zróżnicowanie zagrożeń naturalnych w kopalniach poszczególnych grup jednostek 
produkcyjnych przejawiających się w szczególności różnym poziomem skłonności góro
tworu do wstrząsów i tąpm'I, zagroże1'1 wodnych i metanowych wyrażanych w większych 
lub mniejszych skłonnościach do niekontrolowanych wypływów. Zagrożenia metanowe 
występują w szczególności w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Kompa-
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nii Węglowej S.A. Natomiast zagrożenia tąpan i ami występują w kopalniach Kompanii 
Węglowej S.A. i w Katowickiej Grupie Kapitałowej; 
odmienność rodzaju oddziaływania na środowisko naturalne wyrażająca się wielkośc i ą 

odpadów górniczych, koniecznością wypompowywania na powierzchn ię i zrzutu wód za
solonych do odbiorników powierzchniowych, emisją gazów cieplarnianych (głównie me
tanu i dwutlenku węgla), występowaniem szkód górniczych związanych z eksploatacją w te
renach zurbanizowanych, koniecznością tworzenia filarów ochronnych pod obiektami 
powierzchniowymi. Eksploatacja w terenach wysoce zurbanizowanych i zrzut wód zasolo
nych to problemy o szczególnym znaczeniu zwłaszcza dla kopalń Kompanii Węglowej 
S.A. Eksploatacja pod terenami zurbanizowanymi jest również znaczącym czynnikiem dla 
w iększośc i kopalń Katowickiej Grupy Kapitałowej ; 

odmienność i zróżnicowanie potrzeb inwestycyjnych w kopaln iach poszczególnych grup 
jednostek produkcyjnych związanych ze stopniem zużycia maszyn i urządzeń górniczych, 
poziomem techniczno-technologicznym stosowanych urządze!l , koniecznością dostosowa
nia urządzei'1 do panujących warunków górniczo-geologicznych dla zapewnienia bezpie
czei1stwa pracy. Wysoki stopie!l zczerpania złóż na czynnych poziomach wydobywczych 
jak również konieczność zapewnienia bezpiecze1'lstwa eksploatacji w warunkach silnych 
zagroże11 tektonicznych uzasadnia uwzględnienie problemu nakładów inwestycyjnych w 
kryteriach wyboru kopalń do planu dostępu do zasobów węgla w Katowickiej Grupie Ka
pitałowej; 

- różnorodność asortymentu produkowanego węgl a ; czynnik ten szczególne znaczenie ma 
dla kopah1 wydobywających węgiel koksowy ze względu na bardzo dobrą koniunkturę na 
ten rodzaj węgla na rynkach światowych . Dotyczy to w szczególności kopah1 Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej S.A. W Kompanii Węglowej S.A. dominuje natomiast wydobywanie wę
gla energetycznego od niskich parametrów jakościowych do najwyższych. W Katowick iej 
Grupie Kapitałowej przeważa wydobywanie wysokich klas węgla energetycznego; 

- zróżnicowany stopie!'! złożoności struktury organizacyjnej oraz zmian organizacyjnych 
dokonywanych i planowanych w perspektywie najbliższych lat przejawiających się między 
innymi liczbą kopah1 w strukturze organizacyjnej, brakiem jednorodności struktur m·gani
zacyjnych w ramach jednostek organizacyjnych, rozmieszczeniem geograficznym jedno
stek produkcyjnych oraz perspektywiczną kon iecznośc i ą ich łączenia . Liczba kopalń w po
szczególnych spółkach jest zróżn i cowana . W Kompanii Węglowej S.A. zgrupowanych 
było w okresie analizy 21 kopalń cechujących s ię zróżn i cowanymi strukturami organiza
cyjnymi, w Katowickiej Grupie kapitałowej 9 kopah1, a w Jastrzębskiej Spółce Węglowej-
5. Występujące zróżnicowanie struktury organizacyjnej w poszczególnych kopalniach KW 
S.A. wpływa bowiem na efekty produkcyjne tej spółki, co uzasadnia uwzględnienie tego 
czynnika w doborze kopah1 do planu dostępu w postaci czą<>tkowego kryterium określają
cego uzyskiwaną przez poszczególne kopalnie wydajność pracy. 
Do kryteriów, spośród których dokonano wyboru dodatkowych kryteriów szczegółowych, 

zaliczono: 
- kryteria rentowności , ze szczególnym uwzględnieniem kosztu produkcji l GJ oraz moż

liwości efektywnego zmniejszenia tego kosztu; 
możliwość efektywnego funkcjonowania pozostałych jednostek produkcyjnych lub grup 
jednostek produkcyjnych w przedsiębiorstwie; 
koszty udostępnienia zasobów; 
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możliwości zaspokojenia potrzeb zarówno na rynku krajowym, jak i jednolitym rynku 
unijnym; 

- aspekty społeczne oraz uwarunkowania regionalne i lokalne; 
- zagrożenia naturalne oraz elementy bezpieczeństwa pracy; 
- zagrożenia środowiskowe; 

- jakość produkowanego węgla. 

4.2.1. Kryteria rentowności 

Analizę rentowności ekonomicznej poszczególnych kopalń przeprowadzano w oparciu 
o ocenę: 
- obecnej rentowności produkcji (przy obecnej wielkości wydobycia); 
- potencjalnej rentowności produkcji (pełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych przy 

obecnej organizacji pracy w danej kopaln i) . 
Rentowności te mierzono wykorzystując przede wszystkim jednorodne wskaźniki. pozwa

lające na właściwe porównanie poszczególnych kopalń, takie, jak: 
- jednostkowy koszt pozyskania ! GJ (zł! tew); 
- jednostkowy koszt sprzedaży węgla (zł/t); 
- cena zbytu węgla, obliczona według formuły cenowej dla miałów energetycznych przy 

przyjęciu średnich parametrów jakościowych całości węgla energetycznego produkowa
nego w danej kopalni (zł/t); 

- aktualnie uzyskiwana marża zysku, obliczona jako różnica ceny zbytu i kosztu produkcji na 
l tew; 

- potencjalna marża zysku uwzględniająca możliwą do uzyskania średnią cenę zbytu węgla 
\' zł/tew, uwzględniającą zróżnicowanie produkowanych sortymentów oraz zmianę jakości 
eksploatowanego złoża (tj. średnia cena zbytu prognozowana w latach 2004-2010). 
Założono, że spośród w/w wskaźników najbardziej syntetycznym jest koszt pozyskania l 

GJ energii z węgla, ponieważ łączy w sobie ocenę poziomu kosztów z jakością (kaloryczno
ścią) wydobywanego węgla. Wskaźnik ten umożliwia także porównanie kopalń wydobywają
cych różne typy węgla, o różnych uwarunkowaniach naturalnych, które wpływają na poziom 
kosztów wydobycia węgla. 

Obecna i potencjalna rentowność poszczególnych kopalń była zatem kolejnym, po przewi
dywanej wystarczalności zasobów, kryterium selekcji podmiotów przeznaczonych do włącze
nia do planu dostępu do zasobów węgla . Właściwe uwzględnienie tego kryterium pozwalało, 
poza samą oceną ekonomicznej efektywności poszczególnych kopall'1, na pośrednie uwzględ
nienie także innych czynników, w tym przede wszystkim: jakości produkowanego węgla, bez
pieczdistwa pracy oraz oddziaływania na środowisko. 

Specyfika tego kryterium nakazywała traktowanie go jako kryterium uzupełniającego 

' ;.:.gięciem przewidywanej wystarczalności zasobów. W szczególności niska rentowność ko
palni o dużyc h zasobach oznaczała konieczność podjęcia działa11 restrukturyzacyjnych ukie
runkowanych na redukcję kosztów, z wykorzystaniem pomocy publicznej. 

4.2.2. Bezpieczeństwo pracy ze względu na zagrożenia naturalne 

Materiałem podstawowym dla przeprowadzenia analizy w poszczególnych kopalniach 
i określenia prognozy były wielkości charakteryzujące następujące zagrożenia: 
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- zagrożenie tąpaniami; 

- zagrożenie gazowe; 
- zagrożenie pożarowe; 

- zagrożenie temperaturowe. 

4.2.3. Wydajność ogólna 

Kształtowanie się wydajności pracy jest uwarunkowane szeregiem czynników, tak natural
nych, jak i techniczno-organizacyj nych, takich jak: 
- warunki naturalne złoża; 
- koncentracja wydobycia i koncentracja produkcji; 
- wyposażenie kopalni w sprzęt i maszyny techniczne; 
- postęp techniczny; 
- kwalifikacje zawodowe; 
- postęp organ izacyj ny. 

Dla ilościowego określenia wydajności posłużono się następującymi rodzajami wskaźni
ków: 
- wydajnością dołową w urobku węglowym (w kg/robotnikodniówkę); 
- wydajnością ogólną w urobku węglowym (w kg/robotnikodniówkę); 
- wydajnością ogólną w węglu handlowym (w kg/pracownikokodniówkę). 

Spośród w/w wskaźników najbardziej syntetycznym była wydajność ogólna w węglu han
dlowym, liczona jako stosunek ilości węgla stanowiącego uzysk z procesu przetwarzania 
urobku węglowego w operacjach wzbogacania, do dniówek przepracowanych przez pracowni
ków grupy przemysłowej w kopalni. 

4.2.4. Wpły11; na środowisko naturalne 

Jako główne kryteria wpływu kopalń na środowisko naturalne przyjmowano następujące 
czynniki: 

deformacja powierzchni; 
- zmiany warunków wodnych; 
- drgania wywoływane wstrząsami górniczymi; 
- zrzuty słonych wód kopalnianych do rzek. 

S. Sprawozdawczość kosztowa w górnictwie węgla kamiennego w Polsce 

Obowiązujący w polskim górnictwie węgla kamiennego system koszów oparty jest na 
sprawozdawczości W-ks. Koszty produkcji w układzie rodzajowym wykazywane są miesięcz
nie i narastająco na formularzach W-ks-b (M- w układzie miesięcznym, R- w układzie nara
s tającym). W formularzu tym wyodrębnia się następujące rodzaje kosztów działalności opera
cyjnej: 
- amortyzacja; 
- zużycie materiałów; 

- energia; 
- usługi obce (z podziałem na 9 grup usług) ; 
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- podatki i opłaty (z podziałem na 6 grup podatków i opłat): 
- wynagrodzenia; 
- składki obowiązkowe od wynagrodzei'!; 
- świadczenia na rzecz pracowników; 

koszty likwidacji szkód górniczych (z podziałem na 2 grupy); 
- koszty rekultywacji; 

pozostałe koszty . 
W minionym okresie, a także i obecnie, dla potrzeb oceny działalności kopali'! związanej 

z produkcją i sprzedażą węgla w polskim górnictwie węgla kamiennego stosowano i stosuje się 
jeszcze wskaźniki jednostkowych wyników ze sprzedaży węgla (tzw. akumulacji). W tym celu 
w systemie rozliczania i kalkulacji kosztów W-ks-a wyznaczany jestjednostkowy koszt sprze
danego węgla . Jednostkowy koszt sprzedanego węgla jest obliczany poprzez zwiększenie jed
nostkowego kosztu produkcji określonego w arkuszu W-ks-b o ewentualne koszty świadczei'! 
międzyzakładowych dotyczących węgla (np. związane z usługami w zakresie wzbogacania 
miałów) oraz o wartość węgla zakupionego do przerobu. Równocześnie jednostkowy koszt 
produkcji węgla pomniejsza się o wartość węgla nie zaliczoną do sprzedaży (np. deputaty wę
glowe). Ponadto przy obliczaniu jednostkowego kosztu sprzedanego węgla uwzględniane jest 
saldo zmian stanu węgla na zwałach . Zmniejszenie zapasów powoduje wzrost kosztów nato
miast ich zwiększenie powoduje obniżenie kosztów . Wspomniany powyżej jednostkowy wynik 
ze sprzedaży węgla jest obliczany jako różnica pomiędzy ceną zbytu węgla i jednostkowym 
kosztem sprzedanego węgla. 

Tak obliczany jednostkowy wynik ze sprzedaży węgla, pomimo poprawności co do przy
jętej metodologii liczenia, budził jednak wiele zastrzeżel't z uwagi na fakt , że przy jego obli
czaniu nie uwzględniano wszystkich kosztów zw i ązanych z funkcjonowaniem jednostki pro
dukcyjnej dotyczących produkcji węgla. Naprzeciw tym zastrzeżeniom wychodzi Dyrektywa 
Unii, która w przyjętej metodologii obliczania kosztów obliguje jednostki do uwzględniania 
tych kosztów, w tym kosztów kwalifikowanych dotychczas na pozostałej działalności opera
cyjnej czy też na pozostałej działalności finansowej. 

6. Przygotowanie formularzy A.l, B.l, dla potrzeb planu dostępu do zasobów węgla 
kamiennego w Jatach 2004-2006 wg standardów Unii Europejskiej 

6.1. Przygotowanic danych o uzyskiwanych kosztach dotyczących produkowanego węgla 

Na etapie opracowywania planów dostępu do zasobów węgla i planów zamknięcia ko
pa1!1 dane dotyczące kosztów przedstawione zostały na formularzach A. l i B. l. W przyjętych 
algorytmach wypełniania tych formularzy za podstawę przyjęto obowiązujące w sprawozdaw
czości górnictwa węgla kamiennego arkusze W-ks-b, skorygowane o dane gromadzone w od
rębnych systemach statystycznych. 

Poniżej przedstawiono podstawowy zakres dokonanych uzupcłniel't danych w sprawozda
niu W-ks-b. 

l) Koszty pracy 
Występujące w arkuszach W-ks-b pozycje dotyczące kosztów wynagrodzei1 z narzutami 

oraz kosztów św iadczei'! na rzecz pracowników zostały uzupełnione o elementy pozosta
łych kosztów operacyjnych obejmujące w szczególności: 
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- płace pracowników oddelegowanych do pracy w organizacjach związkowych wraz ze 
składkami ubezpieczeniowymi ZUS ; 

- jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy wraz z dodatkowymi skład
kami ubezpieczeniowymi ZUS. 

2) Koszty obsługi kapitału 
Ze względu na niewystępowanie tej pozycji w arkuszu W-ks-b, dane te w formularzach 

A. l i 8 .1 przyjmowane będą na podstawie kosztów finansowych dotyczących odsetek i pro
wizji bankowych . 

3) Koszty transportu do punktu dostawy 
W układzie kalkulacyjnym kosztów produkcj i W-ks-b, koszty transportu do punktu za

ładunku na terenie kopani sąjuź uwzględniane Z tego powodu w formularzach A. l i 8.1 
generalną zasadą było przypisanie kosztów transportu równych zeru. 

4) Koszty ogólne zarządu 
W przypadku spółek węglowych w jej poszczególnych kopalniach, w pozycji tej przed

stawiane są koszty zarządu spółki przypadające na daną kopalnię w proporcji wynikającej 
z wielkości przychodów ze sprzedaźy tej kopalni. W przypadku pojedynczych kopalń
spółek ze względu na fakt, że koszty zarządu kopalni są rozliczane w odpowiednich pozy
cjach formularza W-ks-b, dla uniknięcia dublowania tych kosztów, koszty ogólne zarządu 
przyjmowane sąjako wartość zerowa. 

5) Koszty materiałów oraz koszty amortyzacji 
Wymienione pozycje kosztów w pełni przyjmowane są wg arkuszy W-ks-b. 

6) Inne koszty 
Do określeniu tej pozycji w formularzach A. l i B.! uwzględniane są następujące pozy

cje kosztów arkusza W-ks-b: 
- energia; 
- usługi obce; 
- podatki i opłaty; 

koszty likwidacji szkód górniczych; 
- koszty rekultywacji; 
- pozostałe koszty. 

Powyźsze dane uzupełniane są danymi księgowanymi jako pozostałe koszty operacyjne 
dotyczące : 

- kosztów osłon socjalnych; 
- kosztów likwidacji środków trwałych służących działalności eksploatacyjnej; 
- świadczeń na rzecz byłych pracowników; 
- kar i grzywien; 
- kosztów szkód górniczych; 
- kosztów zaniechanej produkcji i zaniechanych remontów; 
- kosztów postojowych; 

kosztów odpisu na fundusz likwidacji kopalń. 

127 



Paszcza H.: Praktyczne aspekty dostępu do zasobów węgla kamiennego ... 

W celu obliczenia kosztów związanych z bieżącą produkcją zgodnie przedstawioną meto
dologią, od kosztów wynikających z podsumowania wymienionych pozycji w formularzach 
A.! i B.!, odejmowane są w szczególności następujące rodzaje kosztów ujętych wcześniej w po
szczególnych pozycjach kosztów dotyczących: 
- kosztów nabytych zobowiązań i kosztów restrukturyzacji a w tym w szczególności kosztów 

osłon socjalnych; 
- kosztów szkód górniczych i deputatÓ\ · węglowych pokrytych dotacją budżetową; 

wielkości udzielonej z budżetu państwa dotacji na: 
• badanie i rozwój; 
• na ochronę środowiska; 
• na szkolenia. 
Podsumowując powyższe, należy stwierdzić, że koszty bieżącej produkcji wyznaczane w for

mularzach A .l i B l są w porównaniu do kosztów przedstawionych w arkuszach W -ks-b 
powiększone w szczególności o następujące pozycje : 

koszty obsługi kapitału; 
- koszty zarządu spółki; 
- koszty związane z odpisem na fundusz likwidacji kopali1. 

6.2. Przygotowanie danych o osiąganych wpływach dotyczących produkowanego węgla 

W formularzach B.l, oprócz kosztów produkcji przedstawia się prognozy dotyczące wiel
kości produkcji i wpływów z produkcji. Podstawowym dokumentem służącym do odnoszenia 
tych wielkości do danych statystycznych jest "Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym G-
09.1 ". Zgodnie z informacjami podanymi powyżej przy charakterystyce zawartości formularza 
B.l, syntetyczne wielkości dotyczące uzyskanych wpływów są przeliczane na l tew wyprodu
kowanego węgla, a nie na l tonę sprzedanego węgla. Dalsze różnice wynikają z faktu, że we 
wpływach z produkcji węgla uwzględniane są zmiany stanu zapasów przykopalnianych a także 
wartość węgla nie zaliczonego do sprzedaży pomniejszoną o wartość zakupionego węgla . 

Wymienione elementy związane ze zmianą stanu zapasów i węglem nie zaliczonym do sprze
daży prowadzą do obliczenia jednostkowego wskaźnika wyrażającego wpływy na l tonę 

ekwiwalentu węgla , którego wartość różni się od średniej ceny zbytu węgla. · 
W rezultacie wyznaczonego w punktach 6.1 i 6.2 jednostkowego kosztu bieżącej produkcji 

oraz jednostkowego wpływu na l tew, jednostkowy wynik na bieżącej produkcji wyznaczony 
jako różnica wymienionych wielkości różni się od jednostkowego wyniku ze sprzedaży węgla 
stosowanego dotychczas w polskim górnictwie. 

7. Efekty wyznaczania wyników z bieżącej produkcji 

Rezultatem opisanych różnic pomiędzy obowiązującą sprawozdawczością a sposobem ob
liczania wyników na bieżącej produkcji zawartym w formularzu B. l są wyniki zilustrowane 
w tabeli 7.1 oraz na rys. 7.1. Z dokonanego w tabeli 7.1 porównania wynika, że jednostkowy 
wynik na produkcji wyrażony w zł/tew wyznaczony w formularzu B. l jest praktycznie niższy 
od jednostko\ ·ego wyniku ze sprzedaży węgla wyrażonego w zł/tonę wyznaczonego w arkuszu 
W-ks-a. 
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Tabela 7 .l. Porównanie jednostkowych wyników ze sprzedaży węgla i jednostkowych wyników na 
produkcji l tony węgla ekwiwalentnego po 9 miesiącach 2004 r. 

Table 7.1. Comparison of unit results on sales with unit results on production of l !one coal equivalent 
after 9 month of 2004 
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W celu przeprowadzenia analizy różnic pom iędzy jednostkowymi wynikami ze sprzedaży 
węgla i jednostkowym wynikiem na bieżącej produkcji (określonym w formularzu 8.1) doko
nano przeliczenia jednostkowego wyniku ze sprzedaży węgla na I tonę ękwiwalentu węgla . 

Analiza średniej ceny zbytu I tony ekwiwalentu węgla i wpływu z produkcji na l tew wska
zuje, że różnice między tymi wielkośc iami są niewielkie i wahają się od 0,40 zł /tew w przy
padku kopalń-spółek do 7,16 złltew w przypadku Kompanii Węglowej S.A. Podstawowym 
czynnikiem poprawiającym wynik na produkcji w przeliczen iu na tonę węgla ekwiwalentnego 
w Kompanii Węglowej S.A. jest uwzględnienie w formularzu B. I we wpływach z produkcj i 
węgla rozliczania ujemnej wartości firmy (które stanowi odpowiednik amortyzacji środków 
trwałych ujmowanych w kosztach produkcji) . Zestawienie przedstawione w tabeli 7.I wska
zuje, że istotną przyczyną różnic w jednostkowych wynikach wyznaczonych wg arkusza W -ks
a oraz wg formularza B. I są różnice pomiędzy kosztami sprzedanego węgla i kosztami bieżą
cej produkcji, co wynika z przedstawionych w artykule różnic w sposobie wyznaczania tych 
wielkości . 

8. Podsumowanie 

W wyniku przeprowadzonej analizy określenia kopalń, które mogą być objęte planem do
stępu do zasobów w oparciu o założone kryteria i posiadane zasoby, w dokumencie przyjętym 
przez Rade Ministrów w dniu 07.09.2004 r. pt. "Plan dostępu do zasobów węgla kamiennego 
w latach 2004-2006 oraz plan zamknięcia kopah1 w latach 2004-2007" przyjęto, że planem tym 
objętych zostaną 33 kopalnie produkujące węgiel energetyczny oraz 4 kopalnie produkujące 
węgiel koksujący. Łącznie więc planem dostępu do zasobów objętych będzie 37 kopah1. 

Natomiast 3 kopalnie: "Bytom", "Katowice-Kleofas" i "Polska-Wirek" - objęte zostały 

planem zamknięcia kopalń. Kopalnie te posiadają złoża o km1czących się zasobach, których 
eksploatacja nie mogłaby zapewnić w przyszłości efektywności ekonomicznej. Ponadto złoża 
posiadane przez te kopalnie zalegają pod terenami silnie zurbanizowanymi, a eksploatacja w 
nich powoduje negatywne oddziaływanie na powierzchnię. Eksploatacji złóż w tych kopal
niach towarzyszą często zagrożenia naturalne. 

Przeprowadzone w oparciu o powyższe procedury obliczania kosztów bieżącej produkcji 
i wynikająca z tego tytułu pomoc publiczna dla jednostek produkcyjnych wykazały, że wg 
stanu na 30 września 2004 r. nie wszystkie jednostki produkcyjne uzyskują dodatnie wyniki 
finansowe w. przeliczeniu na tonę węgla ekwiwalentnego. Siedem kopalń uzyskało w tym 
okresie ujemne wyn iki jednostkowe w przeliczeniu na tew. 

Należy podkreślić jednak, że w real izowanym obecnie programie restrukturyzacji sektora 
górnictwa węgla kamiennego, nie przewiduje się udzielenia pomocy publicznej dla kopalń na 
pokrycie bieżącej produkcji. Także pomoc publiczna na inwestycje początkowe uzależniona 
jest od możliwości finansowych budżetu pm1stwa. Zarówno w ustawie budżetowej na rok 2004 
jak i projekcie ustawy budżetowej na 2005 r. nie przewidziano jednak środków budżetowych 
na ten cel. 
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Practical aspects of accessing to coal reserves according to European 
Union directives 

Abstract 

In thc article the aspects of applying Cmmci l Regulation (EC) No 1407/2002 of 23 July 
2002 on State aid to the coal industry (Official Journal of the EC L 205, 2.8.2002) in the 
framcwork of restructuring of the Polish hard coal sector has been presented. Different meas
sures of State aid that may be granted to production units as well as principles of i ts calculation 
according to Commission Decision of I 7 October 2002 establishing a joint framework for the 
communication of information needed for the application of Colli1Cil Regulation has been 
specified. Durability of specific coal companies in the framework of the list of coal mines 
ąualified to the plan for accessing coal reserves has additionally been described. Methodology 
of calculating un it result on current production as well as criteria adopted for ąualifying coal 
mines to the plan for accessing coal reserves and the clostu·e plan have been determined. 

In conclusion, unit results on current production of coal companies after 9 month of 2004 
have been presented. 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Jan Szlqzak 
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węgiel kanzienny -polityka energetyczna - Unia Europejska - zielona księga - ochrona 
środowiska 

Streszczenie 

Kraje Unii Europejskiej zużywają coraz więcej energii . Przy braku wystarczających wła
snych surowców energetycznych, coraz większą ich część Unia Europejska importuje, stając 
się jednym z naj większych ich importerów na rynku św i atowym, uzależn iając się bardzo po
' ·ażnie od zewnętrznych dostawców. W chwili obecnej import surowców pokrywa około 50 o/o 
unijnych potrzeb energetycznych; wielkość ta po 20-30 latach ma wzrosnąć do ponad 70 %. 

O przyszłej pozycj i węgla w energetyce Unii Europejskiej zadecydują: bezpieczeństwo 
dostaw surowców energetycznych, efektywność ekonomiczna węgl a oraz wpływ wykorzysta
nia węgla na środowisko . Na międzynarodowym rynku energetycznym węgiel jest najbardziej 
dostępnym paliwem kopalnym. Jego zasoby dostępne będą dłużej niż zasoby ropy naftowej, 
czy gazu ziemnego. Jednocześnie większość ryzyka geopolitycznego, zagrażającego bezpie
czei'lstwu dostaw energetycznych, związane jest z rynkami ropy i gazu. Unia Europejska po
winna więc chronić swoje strategiczne zasoby węgla do wykorzystania ich w przypadku 
pol itycznych zaburzeń zagrażających importowi. 

Eksploatacja europejskiego węgla stała się w większości wypadków nieekonomiczna. Wraz 
z rozwojem potrzeb energetycznych Unii Europejskiej węgiel powinien jednak uzyskać silniej 
szą pozycję konkurencyjną, reprezentuj ąc stosunkowo małe ryzyko finansowe i technolo
giczne, oraz coraz większą efektywność . Z tego punktu widzenia i nteresującym jest to, że 
budowane obecnie w Europie elektrownie, bazujące na węglu kamiennym, osiągają 

efektywność 46-47 %. Jest to o ponad jedną trzecią więcej w stosunku do obecnie pracujących 

elektrowni. Pod koniec tej dekady efektywność ta wzrośnie do 50 %. 
Do negatywnych skutków środow iskowych górn ictwa węg l a kamiennego należy zaliczyć 

osiadanie powierzchni, powstawanie hałd odpadów górniczych i odwadnianie kopa l ń, w tym 
zrzuty silnie zasolonych wód. Ponadto złoża węgla kamiennego zawierają metan, który sta
nowi po\\ ażne zagrożenie dla zdrowia i życia górników. Poważny negatywny wpływ na śro
dowisko mają też produkty spalania węgla. Podejmowane są jednak kroki zaradcze prowa
dzące m. in. do zmniejszen ia emisji pyłu, siarki, NOx i C02 oraz do sekwestracji i magazyno
wan ia emitowanego C02. Konieczny jest też rozwój technologi i wydobycia metanu z europej
skich złóż węgla kamiennego, technologii podziemnego zgazowywania węgla oraz zwiększe

nie wykorzystania węglajako surowca chemicznego. 
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l. Problemy Unii Europejskiej z polityką energetyczną Wspólnoty 

Z punktu widzenia porządkowania polityki energetycznej, jednego z głównych filarów 
rozwoju gospodarki i dobrobytu społecze1'1stwa, Unia Europejska przeszła zaskakującą ewolu
cję. Troska o zapewnienie stabilizacji dostaw energii była u podstaw dwu z trzech traktatów 
tworzących Wspólnoty Europejskie: traktatu o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali 
oraz traktatu o utworzeniu Euratomu. Natomiast w traktacie powołującym Europejską Wspól
notę Ekonomiczną (Unię Europejską) całkowicie pominięto sprawę wspólnej polityki energe
tycznej. Fiaskiem zakol'lczyły się również próby wprowadzenia tej problematyki do traktatów 
z Maastricht i z Amsterdamu. Od dłuższego czasu brakowało więc w Unii Europejskiej poważ
nej dyskusji o głównych problemach dostaw i zużycia energii. Przeważała tendencja do pozo
stawienia decyzji o wyborze źródeł energii w rękach Krajów Członkowskich. 

W 2000 roku Komisja Europejska ogłosiła Zieloną Księgę: W stronę europejskiej strategii 
zabezpieczenia dostaw energii, dokument, który miał zainicjować generalną dyskusję na ten 
temat. Komisji chodziło o zróżnicowanie rodzajów wykorzystywanych źródeł energii oraz o zróż
nicowanie geograficzne dostaw. Duży nacisk położono na ochronę środowiska, zagrożonego 
zarówno na etapie transportu surowców energetycznych (wycieki ropy naftowej, ulatnianie się 
metanu, wypadki w elektrowniach atomowych), jak i przez emisje gazów spalinowych, wpły
wających m.in. na globalny efekt cieplarniany. 

W lipcu 2002 r. wygasł po 50 latach traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Sta
li. Na szczęście, podpisany w 2004 r. traktat ustanawiający Konstytucję Europejską zawiera 
(po raz pierwszy w historii integracji europejskiej) zapis o energetyce. Zapis ten definiuje ge
neralne cele energetyczne nakładając jednocześnie pewną odpowiedzialność na Kraje Człon
kowskie. Zapis ten mówi: "W kontekście utworzenia i działania międzynarodowego rynku i w 
związku z potrzebą ochrony i poprawienia środowiska polityka Unii zmierzać będzie do: 
- zapewnienia funkcjonowania rynku energetycznego; 
- zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii w Unii; 
- popierania efektywności energetycznej i oszczędzania energii, a także rozwoju nowych i od-

nawialnych form energii". 
Te trzy podstawowe cele polityki energetycznej staną się wkrótce celami konstytucyjnymi UE. 

2. Sytuacja energetyczna Unii Europejskiej 

Światowe spożycie energii bazuje obecnie w 25 % na węglu, w 25 % na gazie ziemnym i w 
40 % na ropie naftowej. Nie przewiduje się zmiany tego układu w najbliższych dekadach ze 
względu na dostępne zasoby oraz układ konkurencji światowej . Zastępowanie paliw kopalnych 
przez energie odnawialne nie będzie w najbliższym czasie wystarczające. Natomiast ze wzro
stem światowej konsumpcji energii należy oczekiwać gwałtownego wzrostu konsumpcji wę
gla. 

Kraje Unii Europejskiej zużywają coraz więcej eńergii. Od roku 1986 odnotowano w do
tychczasowych 15 krajach unijnych wzrost zużycia energii o 1-2% rocznie. Potrzeby tych kra
jów pokrywane były w 41 %przez ropę naftową. w 22% przez gaz ziemny, w 16% przezwę
giel (kamienny, brunatny i torf), w 15% przez energię atomową oraz w 6% przez tzw. energie 
odnawialne. Należy oczekiwać, że w najbliższych 10-20 latach zapotrzebowanie na energię 
będzie w Unii Europejskiej nadal wzrastać. 
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Przed rozszerzeniem Unia Europejska zużywała 14-15 o/o światowej produkcji energii (przy 
6 o/o światowej populacji), w tym: 19 o/o światowego zużycia ropy naftowej, 16 o/o gazu ziem
nego, 10 o/o węgla oraz 35 o/o uranu. Największym użytkownikiem energii były gospodarstwa 
domowe. 63 o/o ich potrzeb zaspokajała ropa naftowa i gaz ziemny; były one głównym konsu
mentem gazu (33 o/o ogólnego zużycia gazu w UE) i 16 o/o ogólnych dostaw ropy naftowej. 
Transport był w 98 o/o uzależniony od ropy naftowej , przy zużyciu 67 o/o całości unijnych do
staw ropy. 

Przy braku wystarczających własnych źródeł energii, coraz większą część surowców ener
getycznych Unia Europejska importuje, stając się jednym z największych ich importerów na 
rynku światowym. a jednocześnie uzależniając się bardzo poważnie od zewnętrznych dostaw
ców. Import unijny obejmuje 16 o/o ogólnoświatowego eksportu gazu ziemnego (450 mld mJ 
w 1999 r.), ponad 25 % węgla ( 150-200 mln t z około 500 mln t) oraz 25 %ropy naftowej (I O 
mln baryłek dziennie z około 40 mln baryłek). W chwili obecnej import pokrywa około 50 o/o 
unijnych potrzeb energetycznych. Bez podjęcia poważnych działań, wielkość ta po 20-30 la
tach wzrośnie do ponad 70 %. 

3. Pozycja węgla w Unii Europejskiej 

Węgiel używany jest głównie do wytwarzania elektryczności i stali . W 2003 r. około 36 o/o 
światowej produkcji elektryczności i 27 o/o elektrycznośc i w Unii Europejskiej wytworzone 
zostało na bazie węgla. Po rozszerzeniu Unii Europejskiej wielkość ta zbliża się do 32 %. Pro
porcje te są jeszcze wyższe w takich krajach, jak Polska, Czechy, czy Węgry, gdzie dostępność 
węgla zmniejsza zależność tego regionu od importu gazu ziemnego. Energia oparta na węglu 
jest szczególnie ważna dla Niemiec (51 %), Wielkiej Brytan ii (32 %), Grecji (71 %) i Hiszpa
nii 38 %. W krajach akcesyjnych na węglu oparte jest 67 o/o zużywanej energii: w Polsce 96 
%, w Czechach 75 %, w Bułgarii 40 %. 

W 2003 r. zużyto w Europie około 900 mln t (Mt) węgla, z czego 200 Mt węgla kamien
nego wydobywanego głównie w Niemczech (28,8 Mt), Wielkiej Brytanii (27,8 Mt) Hiszpanii 
( 13, l M t) , Republice Czech ( 14,2 M t) i Polsce (l 00,4 M t) . Importowano również około 200 M t 
węgla kamiennego. 

Różne strategie przyjęte przez Kraje Członkowskie odzw ierciedlają różnice w dostępnych 
źródłach energii , jak i w narodowych decyzjach dotyczących polityki energetycznej. W dłuż
szej perspektywie węgiel i gaz ziemny będą najważniejszymi surowcami w wytwarzaniu elek
tryczności. O pozycj i węgla w energetyce Unii Europejskiej zadecydują głównie trzy czynn ik i: 
bezpieczei1stwo dostaw surowców energetycznych, efektywność ekonomiczna węgla oraz 
wpływ gospodarczego wykorzystania węgla na środowisko. 

3 . l. Bezpieczei1stwo dostaw surowców energetycznych 

Bezpieczeństwo energetyczne jest determinowane przez szereg czynników. Z punktu wi
dzenia stabilnego i zrównoważonego wzrostu gospodarki, wielką wagę należy przykładać do 
zapewnienia dostaw energii. Bez stałych dostaw elektryczności nie ma gospodarczej stabiliza
cji, ani rozwoju. Dlatego strategia UE dotycząca zrównoważonego wykorzystania zasobów 
naturalnych musi wziąć ten problem pod uwagę. 

Obecny system zaopatrzenia UE w energię opiera się na mieszaninie złożonej z energii nu
klearnej, węgla, gazu ziemnego i hydroelektryczności. Na dzisiejszym międzynarodowym 
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rynku energetycznym węgiel jest najbardziej dostępnym paliwem kopalnym. ·Jego udokumen
towane, a także wydobywalne zasoby dostępne będą dłużej niż zasoby ropy naftowej, czy gazu 
ziemnego. 

Z punktu widzenia światowych zasobów paliw kopalnych z 1998 r. węgiel (kamienny i bru
natny) był na pierwszym miejscu, z zasobami wynoszącymi 726 miliardów ton, wystarcza
jącymi na 219 lat zużycia. Kolejną na liście była ropa naftowa z 202 miliardami ton ekwiwa
lentu węgla (tew; 41 lat zużycia), a na końcu gaz ziemny: 186 miliardów tew - wystarczają

cych na 65 lat. Jeszcze bardziej przemawiające są zestawienia europejskich zasobów paliw 
kopalnych w powiększonej Unii Europejskiej. Łączne zasoby węgla kamiennego i brunatnego 
wynoszą tu 77,5 miliardów tew, wystarczając dla Europy na 191 lat, natomiast zasoby gazu 
ziemnego wynoszą 6,8 miliardów tew (na 19,5 lat), a ropy naftowej: 3,7 miliarda tew- na 8,2 
lat. 

Prawdopodobnie będzie dosyć ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie do czasu, gdy 
w drugiej połowie XXI stulecia pojawią się nowe źródła energii i nowe technologie - takie, 
które będą efektywne, niezbyt drogie i prawdopodobnie bardziej przyjazne środowisku. Trzeba 
jednak wziąć pod uwagę światowe kryzysy i konflikty. Większość ryzyka geopolitycznego, za
grażającego bezpieczeństwu dostaw energetycznych, związane jest z rynkami ropy i gazu. 

Wprawdzie dostawy z Zatoki Perskiej w najbliższych dekadach będą wzrastać procentowo 
w globalnej produkcji ropy naftowej, to jednak wydobycie w najbardziej stabilnych regionach 
świata- Ameryce Północnej i zachodniej Europie- zmniejsza się . Około 90 % udokumento
wanych światowych zasobów ropy naftowej znajduje się obecnie w świecie islamskim, w tym 
70 % w tzw. "strategicznym owalu energetycznym", rozciągającym się od Środkowego Wschodu 
do Basenu Kaspijskiego. 

Około 80 % zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego jest kontrolowanych przez kraje, które 
dbają wyłącznie o własne interesy. Co więcej, przynajmniej dziesięć z czternastu krajów, wio
dących eksporterów ropy naftowej, uważanych jest za politycznie niestabilne. Starania Unii 
Europejskiej o zabezpieczenie dostaw surowców energetycznych powinny zatem wzrosnąć, 
zwłaszcza po wydarzeniach z l l września 200 l r. oraz po wybuchu konfliktów wojennych 
w Afganistanie i Iraku. Dramatyczny okresowo wzrost cen ropy naftowej, a także nie
zadowalający postęp w ograniczaniu jej konsumpcji, podminowują całą gospodarkę europej
ską. W dużym stopniu dotyczy to także gazu ziemnego. Do tego takie rosnące giganty, jak 
Chiny i Indie, pojawiły się już jako konkurenci do zakupów na międzynarodowych rynkach 
energetycznych. 

Z punktu widzenia geopolitycznego należy zatem wziąć pod uwagę, że 45 % unijnego im
portu ropy naftowej pochodzi ze Środkowego Wschodu, a 40 o/o gazu ziemnego z Rosji. UE 
powinna ograniczyć ryzyko wzrastającej zależności od importu surowców energetycznych 
przez pokrycie przynajmniej części potrzeb, przede wszystkim dla wytwarzania elektryczności, 
przez własne lub blisko położone źródła surowców energetycznych. W tych zabezpieczeniach 
ważną rolę powinien spełniać własny węgiel kamienny. 

Zwróćmy teraz uwagę na główne drogi importu węgla do Europy, jako że import ten z każ
dym rokiem będzie wzrastał. Z ogólnego importu węgla kamiennego do poszerzonej Europy, 
wynoszącego obecnie około 200 mln ton rocznie, a wielkość ta wykazuje wyraźną tendencje 
wzrostową, 79 0ó dochodzi drogą morską i tylko 21 %drogą lądową. Podobne proporcje wyka
zuje import ropy naftowej . Narzuca się tu pytanie, jak Europa pokryje swoje potrzeby energe
tyczne w sytuacji poważnych zaburze1'1 na morskich drogach handlowych? 

Należy więc poprzeć Deklarację Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali z 1999 r. zalecającą 
Europie maksymalne wykorzystywanie własnych źródeł energii, co praktycznie oznacza: wła-
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snych zasobów węgla. Poszerzona Unia Europejska powinna przeznaczyć odpowiednie środki 
finansowe dla określenia, zlokalizowania i ochrony swoich strategicznych zasobów węgla, 
które mogłyby być wykorzystywane w przypadkach poważnych politycznych zaburzeń, zagra
żających importowi, zwłaszcza morskiemu, surowców energetycznych. 

3.2. Efektywność ekonomiczna węgla 

Trudne warunki geologiczne i górnicze, przewazaJące w europejskich basenach węglo
wych, oraz systematycznie wzrastające koszty pracy sprawiły, że eksploatacja europejskiego 
węgla stała się w większości wypadków nieekonomiczna. Niemal trzy czwarte zapotrzebowa
nia na surowce energetyczne pokrywane jest w Unii Europejskiej przez ropę naftową i gaz 
ziemny. Statystyki przedstawiające zużycie pierwotnych źródeł energii w okresie do 2100 roku 
przewidują, że najpóźniej w połowie wieku XXI udział ropy naftowej i gazu ziemnego gwał
townie spadnie, a udział węgla wzrośnie. 

Dzisiaj węgiel jest ważnym elementem w wytwarzaniu elektryczności w wielu krajach eu
ropejskich. Otwarty europejski rynek energetyczny musi dostarczać konsumentom elektrycz
ność po rozsądnych cenach. Na tym polu węgiel ma swój poważny udział. Węgiel jest nie
tlrogi , dostępny w dużych ilościach , łatwy do składowania , bez ryzyka przy transporcie . Prze
tworzony na elektryczność jest powszechnie dostępny; nowoczesne elektrownie są konkuren
cyjne i bardziej przyjazne środowisku. 

Ciekawą ocenę ekonomiczności produkcji energii w Centralnej Europie daje analiza kosz
tów uzyskania l GJ w Polsce, w 2000 r. (w USD). Porównano wówczas koszt l GJ uzyska
nego przy użyciu różnych paliw. Z tych porównań wynika, że najtańszymi źródłami energii 
w Polsce są węgle kamienne i brunatne (odpowiednio: 2,0-3,3 USD/GJ i 1,2 USD/GJ). Znacz
nie droższe są natomiast gaz ziemny (3,3-6,1 USD/GJ) i ropa naftowa (4,0-14,9 USD/GJ). Jak 
z tego porównania wynika, energia uzyskana w Polsce z węgla brunatnego jest 3-12 razy tań
sza, niż z gazu ziemnego i ropy naftowej, a z węgla kamiennego 2-5 razy tańsza. 

Chociaż przemiana węgla w elektryczność wymaga kosztownych inwestycji, to dalsze koszty 
operacyjne są niskie. Wytwarzanie elektryczności z ropy naftowej i gazu ziemnego wymaga 
mniejszych inwestycji, jednakże wysokie i zmieniające się ceny tych paliw stanowią znaczące 
ryzyko. Konkurencyjne stabilne ceny węgla uwalniają wytwarzanie elektryczności od tych 
fluktuacji cenowych. W ostatnich Jatach europejski węgiel poprawił swoją konkurencyjność na 
rynku międzynarodowym i w 2004 r. będzie nadal korzystał z wysokich cen rynku świato
wego. 

Wkrótce, w okresie 20 l 0-2020, wiele istniejących elektrowni osiągnie kres swego działania 
i będzie musiało być zastąpionych. Wraz z rozwojem potrzeb energetycznych węgiel powinien 
uzyskać silną pozycję konkurencyjną, reprezentując stosunkowo małe ryzyko finansowe i tech
nologiczne, a nawet coraz większą efektywność. Elektrownie węglowe, budowane obecnie w Eu
ropie, osiągają efektywność ponad 43 o/o w przypadku węgla brunatnego oraz 46-47 o/o w przy
padku węgla kamiennego. Jest to o ponad jedną trzecią więcej w stosunku do obecnie pracują
cych elektrowni. Pod koniec tej dekady efektywność ta wzrośnie do 50 %. 

3.3. Wpływ gospodarczego wykorzystania węgla na środowisko 

Na koniec przeanalizujmy negatywne skutki wykorzystania węgla na środowisko. Wszelka 
działalność górnicza związana jest z istniejącymi złożami i może być podejmowana jedynie 

137 



Podemski M.: Węgiel kamienny- dylematy Unii Europejskiej 

w miejscach ich występowania. Głównymi negatywnymi skutkami środowiskowymi podziem
nego górnictwa węgla kamiennego jest zapadanie si ę powierzchni, hałdy i odwadnianie kopah1. 

Wpływ wydobywanego węgla na środowisko dotyczy wykorzystania i osiadania po
wierzchni Ziemi. Zwykle wpływ ten jest lokalny i ograniczony w czasie. Podczas wydobycia 
wpływ ten jest pod kontrolą lokalnych samorządów. Po zakończeniu wydobycia, a nawet pod
czas produkcji, środowiskowe walory mogą być odzyskane stosunkowo szybko. 

Widoczne jest jednak stale rosnące zaniepokojenie społeczeństw negatywnym wpływem 
spalania węgla na środowisko. Ponadto złoża węgla kamiennego zawierają metan, który sta
nowi poważne zagrożenie podczas wydobycia węgla. Należy tu podkreślić fakt, że nie ma 
czystych kopalnych źródeł energii . Spalan ie gazu ziemnego, czy ropy naftowej również zanie
czyszcza atmosferę, nie wspominając już o katastrofalnych skutkach wypływu ropy na morzu 
z tankowców, czy też o zdarzających się eksplozjach statków przewożących gaz ziemny. Także 
potencjalne zagrożenia środowiska przez elektrownie atomowe, a zwłaszcza przez wytwarzane 
przez nie .odpady radioaktywne, przerażają mieszkańców całego globu. 

W każdym razie węgiel pozostanie niezastąpionym źródłem energetycznym. Będąc najbar
dziej dostępnym wśród kopalnych surowców energetycznych może być jednak używany w spo
sób bardziej przyjazny dla środowiska. Szczególną uwagę zwraca się ostatnio na powstawanie 
globalnego efektu cieplarnianego, czyli globalnych zmian klimatu. Przy spalaniu węgla tworzy 
się szereg szkodliwych dla środowiska gazów: dwutlenek węgla (55 % wytwarzanych gazów), 
metan (15 %), tlenki azotu (6 %) i inne (24 %). Jednakże sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy 
analizuje się wpływ spalania węgla na efekt cieplarniany w kontekście całej światowej emisji 
szkodliwych gazów. Otóż gazy wytworzone przez spalanie węgla stanowiąjedynie 19 % cał
kowitej emisji, podczas gdy 81 % tych gazów pochodzi od innych emitentów (samochody, 
przemysł spalający węglowodory, rolnictwo, parowanie wód, itd.). W przypadku metanu gór
nictwo węglowe ma tylko 13 % udział w globalnej emisji, podczas gdy wydobycie ropy nafto
wej i gazu ziemnego - 16 %, stałe odpady - 16 %, bydło - 30 % i ryżowiska - 25 %. Jeśli 

chodzi o dwutlenek węgla , to Unia Europejska odpowiada jedynie za około 14 % światowej 
emisji tego gazu. 

Odpowiedzią na krytyczne głosy dotyczące wpływu spalania węgla na środowiskowe i kli
matyczne wyzwania będzie wzmocnienie działm1 w kierunku większej efektywności elek
trowni węglowych. Inwestycje konieczne dla redukcji emisji C02 z elektrowni są przy tym 
finansowo korzystniejsze, niż np. elektrownie wiatrowe. 

Techniczne rozwiązania oparte na węglu powinny być rozwijane przez stosowanie Tech-
nologii Czystego Węgla. Przewiduje się podjęcie następujących kroków: 

w najbliższym czasie: szybkie i efektywne zmniejszenie emisji pyłu, siarki, NOx i C02 
przez zastosowanie w skali globalnej najlepszych dostępnych technologii, a także dostęp
nych tanich rozwiązań; 

- w następnej kolejności : poprawienie efektywności przez zmodernizowanie istniejących i zbu
dowanie nowych elektrowni wykorzystujących zaawansowane technologie, zapobiegające 
wyczerpywaniu zasobów surowcowych i chroniące klimat. W przypadku wzrostu efektyw
ności elektrowni opartej np. na węglu brunatnym, przy wzroście jej efektywności do 43 % 
i przy mocy I 000 MW, emisja C02 zmaleje o około 3 mln t/rok; 

- na koniec: prowadzenie najpierw badań podstawowych, a następnie prac wdrożeniowych 
do skonstruowan ia nowej generacji elektrowni o ultra niskiej lub nawet zerowej emisji C02 

przez sekwestrację COc. 
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Technologie wychwytujące C02 w elektrowniach węglowych z sekwestracją C02 mogą 

być zastosowane w ciągu najbliższych 30 lat, jednakże wychwytywanie C02 zmniejsza efek
tywność elektrowni o 6-12 %. To z kolei oznacza większe zużycie surowców. Koszt wychwy
tywania C02 i jego sekwestracja wynoszą 40-70 Euro/t C02• Koszt tych technologicznych 
działań przekracza koszt paliwa i spowoduje podrożenie produkcji elektryczności. O ile więcej 
gotowi są konsumenci płacić dla ochrony środowiska? 

Wymagania prawne wprowadzane na rynku energetycznym i ochrony środowiska będą 
musiały wziąć pod uwagę możliwości uczestników tego rynku. Jak dotąd instytucje europej
skie i poszczególne kraje członkowskie biorą to pod uwagę. Przykładem może być dyrektywa 
o Wielkich Zakładach Spalających (paliwa), podająca graniczne wartości emisji (w Mg/Nm3

) 

przez elektrownie spalające paliwa stałe. Wartości te podane są w poniższej tabeli 3.1. 

Tabela 3.1. Graniczne wartości emisji (w Mg/Nm3
) elektrowni spalających paliwa stałe wg dyrektywy 

UE o Wielkich Zakładach Spalających 

MW 

Pyl 

s o, 
NOx 

Table 3.1. Maximum allowed emissions (in Mg/Nm3) for power stations burning solid 
fuel according to the EU directive on Large Combustion Plants 

Istniejące elektrownie' Nowe elektrownie 

50-100 100-500 >500 50-100 > 100 

100 100 50 50 30 

2000 2000-400 400 850 200 

600 600 500/200 400 200 

"Zezwolema wydane przed 1987 r. 

Innym środkiem podejmowanym przez Unię Europejską w celu ułatwienia przemysłowi 
Krajów Członkowskich dostosowania się do wymogów ochrony środowiska, zaleconych przez 
protokół konferencji w Kyoto, jest wprowadzenie handlu emisjami. Przygotowywana odpo
wiednia dyrektywa nie dotyczy jednak handlu prawem do emisji na poziomie państw, jak pro
ponuje Protokół z Kyoto, lecz pojedynczych zakładów. Poza tym handel emisjami wprowa
dzany przez UE koncentruje się wyłącznie na C02• Tymczasem inne aspekty, takie jak zabez
pieczenie dostaw, wolny rynek UE, efekty cenowe i istniejące przepisy o ochronie środowiska 
powinny być również wzięte pod uwagę. Prawa emisji będą musiały być przydzielane w taki 
sposób, aby nie zmniejszały dostaw energii i nie podnosiły cen. 

Specyficzną cechą sektora energetycznego jest to, że elektrownie muszą mieć opracowane 
studium wpływu na środowisko, zgodnie z dyrektywą 85/337/EEC. Z kolei dyrektywa IPPC 
(96/61/EC) zakłada efektywne wykorzystanie energii. Obydwie dyrektywy wymagają zatem 
zachowania wysokich standardów w procesie projektowania zakładu, jego zatwierdzan ia i bu
dowy. Po przyjęciu tak zbudowanego zakładu niewiele pozostaje miejsca na dalsze zmiany 
podczas całego okresu działania zakładu. Ogranicza to możliwe efekty, jakie system handlu 
emisjami mógłby mieć na redukcję emisji C02 z istniejących już elektrowni. 

Budowa nowych elektrowni węglowych jest efektywną i najmniej kosztowną metodą uni
kania emisji C02• Nowoczesne elektrownie sąjednak drogie. Nikt nie wyda swoich pieniędzy 
na nie, jeśli nie będzie miał szans na sensowny zwrot inwestowanych pieniędzy. Z punktu 
widzenia przydziału praw emisji oznacza to nie tylko wprowadzenia bezpłatnych certyfikatów 
zezwalających na emisję C02 i dostarczenie wystarczającej ich ilości, ale także wydawanie ich 
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na cały okres działalności nowych elektrowni . Poza tym inwestor musi mieć prawo do otrzy
mania takiego certyfikatu, a nie tylko możliwość. 

Ochrona klimatu w warunkach procesów uprzemysłowienia pozostanie na długie lata pro
blemem światowym . który może być podjęty wyłącznie w ramach długoterminowej strategii 
globalnej. Pionierskie wysiłki UE w tym zakresie mają sens tylko w tym wypadku, gdy towa
rzyszyć im będą podobne wysiłki międzynarodowe. 

Środki podejmowane przez Unię Europejską powinny być proporcjonalne do działań 
światowych i podejmowane w ramach strategii zrównoważonego rozwoju. Powinno się rów
nież utrzymać równowagę w stosunku do innych ważnych polityk UE. Światowa społeczność 
naukowa jest podzielona, co do generalnego problemu zmian klimatycznych. Zmierzając do 
stałej redukcji emisji nie należy zatem zbyt restrykcyjnie stawiać zadań lub terminów. 

Regiony rozwinięte, takie jak Unia Europejska muszą pozostać wiodące na polu redukcji 
emisji. Powinny próbować poszerzać swoje umiejętności w tym zakresie przez stałe i odpo
wiednio finansowane badania. Krokiem w tym kierunku są nowe zaawansowane technologie 
wykorzystywane w elektrowniach. Mniej uprzemysłowione kraje powinny zostać przekonane 
do zajęcia się sprawami klimatu, m. in. przez wdrażanie bardziej efektywnych technologii 
przekazywanych przez kraje rozwinięte. 
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Hard coal- the European Union dilemmas 

Abstra et 

Membcr Statcs of the European Union are using still/ffiore and more energy. Experiencing a 
sharp deficit of the interna! energy resources, they import still increasing part of the reąuired 
fossil fueL becoming one of its Im·gest importers in the world and, at the same time, becoming 
seriously dependent on the external suppliers. At present, the energy minerais import covers 
about 50 o/o o f the EU energy production; in 20-30 years, i t i s supposed to grow up to above 70 %. 
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Tbe future position of tbe bard coal in tbe European Union energy production is dependent 
on the following factors: (l) security of the energy minerais supply, (2) coal economic effi
ciency and (3) coal utilisation impact on envi ronment. 
(l) Hard coal i s the most available fossil fuel on the international energy minerais market. The 

coal reserves will be accessible much longer there than those of oil and natura! gas. At the 
same time, geopolitical risks threatening the energy minerais supply concern international 
oil and natura! gas markets. The European Union should, therefore, secure its strategie bard 
coal reserves to be able utilise tbem easily enougb in case of sudden political turmoi l, seri
ously endangering the import routes. 

(2) During the last decades, hard coal exploitation became in most cases uneconomic in 
Europe. However, as an effect of the increasing demand for energy in the European Union, 
the competitive position of hard coal on the energy market should become stronger due to 
its relatively smali financial and technological risks and growing efficiency of its utilisa
tion. It is interesting that hard coal power stations, constructed recently in Europe, are 
reaching efficiency at the level of 46-47 %. !t is about one tbird bigher than in power sta
tions actually exploited. !t i s anticipated that by tbe end of tbe current decade, tbe bard coal 
power stations efficiency will reach the 50 o/o level. 

(3) As the negative effects of the hard coal mining, the surface subsidence, growing volume of 
mining wastes dumps, and intensive mines draining, including pumping out a large vol
umes of salty mine water, should be specified. A serious threat to miners health and life is 
also posed by the coal-bed methane. Finally, a very serious negative impact on the envi
ronment bave dusts and gaseous emissions produced during tbe bard coal combustion in the 
power stations and generally, in industrial processes . Therefore, an intensive effort is di
rected recently towards decreasing the amount of emitted dust, sulphur, NOx and C02, in
cluding C02.sequestration and permanent storage. Nevertheless, further development of tbe 
coal-bed methane extraction technology for the European coal deposits, in-situ gasification 
of coal as well as an increased utilisation of coal as chemical raw materia!, are stil! re
quired. 

Recenzent: prof dr hab. Żliż. Marek Nieć 
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Nowe rozwiązania przenośników taśmowych gwarantujące wysoką 
koncentrację wydobycia w kopalniach węgla kamiennego 

Słowa kluczowe 

górnicze pr;:;eno.~niki ta!i/nowe- duża wydajno!ić·- nowe-konstrukcje 

Streszczenie 

W pracy przedstawiono nowe rozwiązania w dziedzinie górniczych przenośników taśmo
wych, charakteryzujących się wysoką dyspozycyjnością i wypełniających z powodzeniem 
zadania narzucone wysoką koncentracją wydobycia ze ściany węglowej. Zadania te są wyko
nywane przy jednoczesnej energooszczędności odstawy, zwiększonej trwałości i niezm 'Odno
ści przenośników taśmowych i ich systemów. Przenośniki te spełniają wszystkie wymogi 
bezpieczeństwa obowiązujące dla pracy w podziemiach kopah1 węgla kamiennego. 

l. Efektywność odstawy urobku długimi przenośnikami taśmowymi 

W systemach odstawy głównej urobku kopalń węgla kamiennego stosuje się aktualnie taś
mociągi składające się ze znacznej liczby przenośników taśmowych, mających długość od 
około 150 do 1500 m, a bardzo wyjątkowo długość dochodzącą do 2500 m. Pewną liczbę krót
kich przenośników taśmowych długości kilkudziesięciu metrów stanowią przenośniki techno
logiczne instalowane np. w rejonach zbiorników urobku lub w podszybiach. Najkrótsze prze
nośniki stosuje się na nachyleniach dochodzących do 12-14°. Przenośniki odstawy głównej są 
wyposażone w silniki o mocach 55, 90 lub 132 kW, najczęściej w układach zwielokrotnionych. 
W wielu kopalniach stosuje się jeszcze stare przekładnie zębate dwubiegowe. Na przedsta
wiony stan techniczny kopalnianych systemów odstawy urobku zasadniczy wpływ ma brak 
środków finansowych, opóźniający niezbędną modernizację systemów odstawy głównej we
dług jednej z trzech zasadniczych strategii, do których zalicza się: 

wymianę kompletnego systemu przenośników taśmowych; 
- modernizację poprzez wprowadzenie nowych elementów wyposażenia systemu 

przenośnikowego; 

- optymalizację systemu przenośnikowego, ujmującą połączenie najlepszych rozwiązm1 sta
rych i nowych. 
Nie bez znaczenia jest także pewien konserwatyzm kadry technicznej optującej za "wypró

bowanymi", a więc sprawdzonymi i obsługiwanymi bez większych kłopotów przenośnikami 
taśmowymi średniej długości. W tego typu przenośnikach są stosowane napędy, bębny i inne 
zespoły pochodzące ze zdemontowanych wcześniej zakupionych przenośników taśmowych 
tego samego typu. 
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Tylko w nielicznych kopalniach wprowadza się nowoczesne rozwiązan ia w systemach od
stawy głównej urobku. Przykładowo w KWK .,Jankowice" urobek z pięciu oddziałów wydo
bywczych, w ilości około 20 000 do 22 000 t/d, transportowany jest przenośnikami odstawy 
oddziałowej na przenośniki odstawy głównej, a następnie do czterech zbiorników zlokalizowa
nych w rejonie szybu wydobywczego. Pojemność zbiornika nr l wynosi 235, nr 3 - l 000, 
nr 3a - 1000 i nr 5 - I500 m". Łączna pojemność zbiorników wynosi 3735 rn.1. Odstawa 
główna podzielona jest na dwa podsystemy transportowe ~ odstawę południową S i odstawę 
z poziomu 565 m (rys. l. I) Parametry przenośników odstawy głównej podano w lab. I .l. 

3a 

/VS VS VIS 

VI/S 

1565 

Ściany: Z12 p. 405 
es p. 405 

11565 

Rys. 1.1. Schemat systemu odstawy głównej w KWK "Jankowice" 
Fig. l. l. KWK "Jankowice'' main haulage system diagram 

Ściana 
Z1 p. 413 

'X' 

IXS 

Tabela 1.1. Parametry techniczne przenośników taśmowych odstawy głównej 
Table 1.1 . Technicalparameters o f the main haulage bełt conveyors 

Typ Numer Długość Nachylenie Moc Szerokość taśmy Prędkość taśmy 

przenośnika przenośnika 111 stoonie kW m m/s 

B-1772 dozownik os 8,0 o 2 X J5 1.4 OJ! 
Gwarek 1400 IS 92,5 o 2 X 90 .4 3,0 
Gwarek 1400 liS 72,0 -13 2 X 90 1.4 3,0 
Gwarek 1400 lllS 566,0 o 4 X 90 1.4 3,0 
Gwarek 1400 IV S 624.0 o 4 x90 1.4 3,0 
Gwarek 1400 vs 625,0 o 4x 90 1,4 3,0 
Gwarek 1400 VIS 869.0 o 4 X 90 1,4 3,0 
Gwarek 1400 VII S 654,0 o 4 X 100 1,4 3,0 
Gwarek 1400 VIII S 557.0 o 4 x90 1.4 3,0 
Gwarek 1200 IXS 471,0 o 4x90 1,1 3,0 

Gwarek 1400 IN 51,5 o 2 X 90 1.4 3.0 
Bogda 1400 Bogda 1070,0 +9,5 4 X 355 1,4 1,1-3, 15 

Gwarek 1400 1565 1067,0 +3,0 4 X 100 1,4 3,0 
Gwarek 1400 II565 760,0 +?,0 2 X 200 1,4 3.0 

Odstawa południowa składa się z jednego przenośnika zgrzebłowego typu B-1772, speł
niającego zadanie dozownika, ośmiu przenośników taśmowych typu Gwarek 1400 oraz z jed
nego przenośnika taśmowego Gwarek 1200. Łączna długość tej odstawy wynosi 4,5385 km, 
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a moc zainstalowana 2950 kW, co wynosi średnio 0.65 kW/m . Wydajność przenośników typu 
Gwarek 1400 wynosi około 2250 t/h przy uwzględnieniu kąta nachylen ia przenośnika do 14°. 
Urobek może być gromadzony w trzech zbiornikach przyszybowych nr 3, 3a i 5. 

Odstawa z poziomu 565 m składa się z trzech przenośników taśmowych Gwarek 1400 oraz 
z jednego przenośnika międzypoziomowego Bogda 1400, który ma w środku długości łuk 
przestrzenny oraz taśmę z regulowaną prędkością w zależności od ilości nadawy. Łączna 
długość tej odstawy wynosi 2,9485 km, a moc zainstalowana 2400 kW, co wynosi średnio 
0,814 kW/m. Są to jednak przenośniki wznoszące o zróżnicowanym kącie nachylenia. 

Urobek z przenośnika Bogda 1400 może być bezpośrednio gromadzony w zbiorniku nr J. 
Może być również ładowany do zbiorników 3 i 3a przenośnikiem taśmowym Gw !S oraz prze
nośn i kiem zgrzebłowym, a do zbiornika nr 5 przenośnikiem rewersyjnym Gw liS. 

Trasy przenośników typu Gwarek wykonane są z ceowników podpartych na dolnych ko
złach. Każdy kozioł jest rozstawiony co 3 m i każdy ma dwa krążniki 0 133 mm, służące do 
prowadzenia dolnej taśmy w układzie V o stałym kącie nachylenia l 0° i zmiennym wyprzedze
niu (-2°, 0°, +2°). Górna taśma prowadzona jest po wspornikach trójkrążnikowych tworzących 
nieckę o kącie 35°. Każdy z krążników bocznych wspornika górnego ma skośne wyprzedzenie 
w kierunku biegu taśmy, wynoszące 2°, a odległość między wspornikami wynosi l ,2m. 

Jak wykazały obliczenia, na pokonanie oporów ruchu wywołanych krążnikami z wyprze
dzeniem wszystkich przenośników odstawy głównej niezbędne jest wydatkowanie mocy czyn
nej około 170 kW, co przy 20-godzinnej pracy przenośników na dobę i koszcie energii elek
trycznej 0,225 zł/kWh daje około 774 zł wydanych na centrowanie taśmy. W ciągu roku suma
ryczny koszt wzrasta do około 200 tys. zł. Eliminacja krążników z wyprzedzeniem i zastąpie
nie ich zestawami samonaprowadzającymi powinno znacznie zmniejszyć koszty zużycia ener
gii . 

Nowocześnie wykonana jest trasa przenośnika Bogda 1400, która nie jest wyposażona 
w boczne krążniki z wyprzedzeniem, natomiast ma w górnej gałęzi 17 wsporników samona
prowadzających , a w gałęzi dolnej 17 kozłów samonaprowadzających, rozstawionych co 60 m. 
Ma również 20 % krążników górnych oraz 70 % krążników dolnych budowy wzmocnio
nej, z uwagi na znaczną masę jednostkową taśmy z linkami stalowymi GTP ST 3150, 
wyposażonej odcinkami co 30 m w siatkę metalową w górnej okładce, która zapobiega prze
cięciom wzdłużnym. 

Zaletą prezentowanego systemu przenośnikowego odstawy głównej jest stypizowana kon
strukcja przenośników taśmowych typu Gwarek 1400. Dzięki temu ciągi przenośnikowe mogą 
składać się z długich przenośników. Średnia długość dziewięciu przenośników w tym systemie 
wynosi 688, l m. Dodatkowo w napędach tych przenośników, poprzez wymianę pierwszej pary 
kół, można uzyskać prędkość taśmy 1,6 m/s, co w sytuacjach awaryjnego przeładowania prze
nośników pozwala na ich powolne opróżnienie. 

Odstawę południową wyposażono w przenośniki z silnikami o mocy 90 kW, co w znacznej 
mierze ograniczyło długości przenośników. Wskazane byłoby zwiększenie długości przenośni
ków np. przez połączenie przenośników IVS, VS i V/S w jeden przenośnik z bębnowym napę
dem pośrednim, a w przypadku krzywizny zastosowanie przenośnika krzywoliniowego. 

Doświadczenia eksploatacyjne z dotychczas użytkowanych przenośników taśmowych dłu
gości większej od 2000 m, wyposażonych w napędy pośrednie (KWK "Bogdanka", KWK 
"Piast") wykazują ich wysoką efektywność, polegającą na uzyskaniu bardzo wysokiej trwało
ści taśmy, będącej wynikiem małej liczby obiegów taśmy wzdłuż przenośnika i bardzo dużą 

niezawodność. 
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Należy zaznaczyć, że napędy pośrednie stosuje się w celu: 
zwiększenia eksploatacyjnej wydajności lub długości przenośnika powyżej jego fabrycz
nych danych, wyliczonych z wykresów stosowalności; 
obniżenia maksymalnej siły napięcia taśmy, zwłaszcza w przenośnikach zabudowanych w wy
robiskach nachylonych, a w związku z tym stosowania taśm o mniejszej wytrzymałości i tań
szych; 
ułatwienia rozruchu przeciążonych przenośników; 
ułatwienia hamowania przenośników transportujących po upadzie; 
obniżenia kosztów instalacyjnych i eksploatacyjnych; 
zmniejszenia objętości komór niezbędnych do zabudowy napędów; 
ułatwienia transportu w podziemiach kopalń zespołów napędów o stosunkowo małych wy
miarach i małej masie; 
unifikacji typarozmiarów taśm przenośnikowych, niezależnie od całkowitej mocy zainsta
lowanej w napędach tych przenośników. 

Wyróżnia się napędy pośrednie typu taśma-taśma (rys. 1.2) oraz bębnowe napędy pośrednie 
(rys. 1.3). 

-

160kW 
1673m 75m 

2400m 

Rys. 1.2. Uproszczony schemat przenośnika Pioma 1200 Bg 
Fig. 1.2. Simplified diagram of Pioma 1200 B g conveyor 

Rys. 1.3. Dwubębnowy napęd pośredni o mocy 4 x 300 kW z silnikami sterowanymi napięciowymi 
przemiennikami częstotliwości; 

1 -bęben wysypowy. 2- bęben napędowy. 3- bęben odczytu siły napięcia taśmy, 4- taśma, 5- kosz zasypowy 
Fig. 1.3. Double-drum boaster drive 4 x 300 kWpower with motm·s controlled by voltage frequency 

converters 
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Napędy pośrednie wymagająjednak odpowiedniego oczujnikowania, a także układów ste
rowania. 

Zalety i wady napędów pośrednich podano w tab. 1.2. 

Tabela 1.2. Zalety i wady napędów pośrednich 
Table 1.2. Advantages and disadvantages of boaster drives 

Wyszczególnienie 
Napęd Jośredni 

bębnowy typu T-T 
Węzeł przcsypowy lak brak 
Obniżenie wytrzymałości taśmy 

tak tak 
~łównej 

Transport załogi z przesiadką bez przesiadki 
tak- niedopuszczalne wzg lc;dnc 

Różnica pręcikości taśm brak p1·zemieszczcnia taśm większe 
od 0.5 m na odległości 50 m 

Zmniejszenie obcią!'.enia tak- przez skrócenie pojedynczego tak- przez skrócenie pojedynczego 
dynamicznego w taśmie głównej odcinka ruszającego odcinka ruszająccno 
Napinanie taśmy 

brak 
lak - okresowe z wciągarką sterowaną 

l pośredniej ręcZIIic 

Moc zainstalowana do 3 x 132 lub większa, np. 2 x 250 
l X 75, J X 9(), l X 132 Jub 2 X 132 

napędujJOŚrcdnicno, kW lub 4 x 300 

Zużycie taśmy małe większe, obydwu taśm 

Sposób łączenia taśm dowolny 
zalecany metodą 

wulkanizacji 

Opory ruchu napędu 
znikome opory ruchu napędu+ opory 

odpowiadająca moc 
pośredniego 

podnoszenia urobku 
od 12 do 15 kW 

rzędu kilku kW 

Gabaryty 
zwiększona wysokość w miejscu zwiększona wysokość trasy 
napędu (nic więcej niż 2,5 m) przenośnika (nic więcej niż 2 m) 

Nachylenie przenośnika do poziomu ma mały wpływ 
przy nachylcniach większych od 4-5" 

wymagana coraz większa długość 

Kopalnia "Jankowice", podobnie jak wiele innych kopm'l (pierwsza była KWK "Anna" -
1997 r.), wprowadziła system automatyzacji przenośników odstawy głównej typu CCM Pro
mos. Do sterowania odstawą niezbędne są następujące elementy podstawowe: czujniki, ste
rowniki, elementy wykonawcze i stanowisko obsługi. Informacje o aktualnych stanach pracy 
przenośników taśmowych są pokazywane na bieżąco w sposób ciągły na ekranie monitora 
w pomieszczeniu u dyspozytora odstawy głównej, znajdującym się w rejonie podszybia. 
Komponenty systemu Promos służą do programowania, kontroli, diagnostyki i wizualizacji 
pracy całej odstawy głównej i są wykorzystywane w zwiększaniu dyspozycyjności odstawy. 
Podobne systemy automatyzacji pod nazwą Betaeontroi produkcji Carboautomatyki są wpro
wadzane przez inne kopaln ie (np. KWK "Piast"). Pełna kontrola systemu przenośników 
taśmowych pozwala na ich ciągłą i bezawaryjną pracę w granicach 20 godzin na dobę . 

Systemy kontro li i automatyzacji taśmociągów odstawy głównej pozwoliły znacznej liczbie 
kopah'l na zrezygnowanie ze zmiany remontowej. 

W KWK "Jankowice" w ramach modernizacji przewiduje się wyposażenie napędów 
przenośników w rozruszniki tyrystorowe lub sprzęgła o stałym wypełnieniu firmy Yoith. 

Przenośniki odstawy głównej w tej kopalni mają taśmy różnej budowy i różnych producen
tów, co stwarza problemy w ich eksploatacji, łączeniu i reperacji. Odstawa główna w tej kopalni 
w dużym stopniu spełnia wymogi nowoczesnych systemów przenośnikowych. 
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2. Nowe rozwiązania w budowie i zastosowaniu przenośników taśmowych odstawy 
głównej 

W ostatnim okresie aktywnym obszarem innowacji technicznej są górnicze przenośniki ta
śmowe, a zwłaszcza wznoszące i krzywoliniowe. Dotyczy to prawie wszystkich ich zespołów, 
począwszy od taśmy , gdzie wprowadza się nowe konstrukcje rdzeni oraz nowe materiały na 
rdzenie i okładki o własnościach antyzużyciowych i zapewniających mniejsze opory wgniata
nia, poprzez specjalne rozwiązania zestawów krążnikowych, do których zalicza się: tzw. 
Energy Saving ldler oraz Super Energy Saving Idler firmy Svedala lub zestawy nośne z środ
kowym krążnikiem o większej średnicy itp .. zmniejszających zużycie taśmy i energii na od
stawę urobku, aż po nowoczesne rozwiązania napędów oraz mechanizmów napinania i groma
dzenia taśmy. 

Najnowsze napędy oferowane przez FMG Pioma S.A. są napędami wyposażonymi w sil
niki o mocy l x 500 kW (rys. 2.1.) lub w układzie zdwojonym2 x 500 kW. 

1610(1810) 

Rys. 2.1. Napęd Pioma W500 (l x 500 kW) 
Fig. 2.1. Pioma W500 drive (l x 500 kW) 
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Napędy te są przeznaczone do stosowania w górniczych przenośnikach taśmowych z taśmą 
szerokości 1200 lub 1400 mm oraz do odstawy urobku w chodnikach podścianowych i zbior
czych przy bardzo dużej koncentracji wydobycia. Zwarta budowa napędu, wynikająca 

z umieszczenia silnika pod taśmą pozwala na stosowanie go w chodnikach o ograniczonej prze
strzeni transportowej. Ma to duże znaczenie ze względu na możliwość zastosowania ich w ist
niejących chodnikach bez konieczności dodatkowego poszerzania. Szerokość napędu wynosi 
3400 lub 3600 mm w zależności od szerokości taśmy. 

Napęd Pioma WSOO jest podobny w budowie do napędu NPD l x 250 kW lub 2 x 250 kW, 
pozytywnie ocenianego przez użytkowników. Zastosowanie zdwojonego napędu Pioma WSOO 
pozwala na uzyskanie maksymalnej długości przenośnika przy pracy w poziomie ok. 3000 m 
i to zarówno w przypadku przenośnika z taśmą szerokości 1200 mm, jak i z taśmą szerokości 
1400 mm. 

Napęd przedstawiony na rys. 2.1 może pracować przy pochyleniu wzdłużnym wynoszącym 
± 16°, ponieważ przekładnia walcowa trójstopniowa o poziomym układzie wałów ma bardzo 
skuteczny układ smarowania wewnętrznego zasilanego przez pompę oleju zamontowaną na 
wale szybkobieżnym. Olej poprzez filtr a następnie rozdzielacze podawany jest do komór łoży
skowych i na koła zębate. Olej w przekładni jest chłodzony w specjalnych chłodnicach wod
nych włączonych w obieg chłodzenia wodnego silnika. Przełożenia całkowite przekładni wy
noszą: 20, 19; 25,33; 32,53 oraz 40, 16, dzięki czemu uzyskuje się przy średnicy bębna l ,036 m 
prędkości taśmy 4; 3, 16; 2,5 oraz 2,16 m/s, a przy średnicy bębna l ,286 m prędkości cłocho
dzące cło S m/s. 

Konstrukcja napędu jest modułowa ustawiona na kotwionej i rozpieranej ramie, umożli
wiającej łatwy montaż i demontaż. 

Przeniesienie napędu z silnika elektrycznego odbywa się poprzez sprzęgło hydrodyna
miczne, natomiast moment obrotowy z przekładni na wał bębna napędowego przekazywany 
jest poprzez sprzęgło zębate. Silniki elektryczne wraz z przekładnią chłodzone są wodą. Na
pędy te mogą być także sterowane prądowymi przemiennikami częstotliwości. 

Ta technika napędowa jest stosowana coraz częściej w górniczych przenośnikach taśmo
wych dużej mocy. Charakteryzuje się ona bowiem mniejszym zużyciem energii, optymalnym 
wykorzystaniem napęcłu i wzrostem niezawodności przenośnika taśmowego. 

Dzięki wprowadzeniu regulowanej prędkości taśmy, w zależności od wydajności kom
b<~jnu, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej może wynosić kilkadziesiąt procent. Część 
energii można odzyskać podczas hamowania przenośnika. Nowoczesne napędy z tego typu 
przemiennikami umożliwiają również wydłużanie trasy pojedynczego przenośnika w porów
naniu cło napędów konwencjonalnych. 

Charakterystyki górniczych przenośników taśmowych z tego typu napęcłami przedstawiono 
w tab. 2.1. 

Ważne znaczenie w przenośnikach taśmowych mają stacje napinające taśmę. Stacje te 
różnej budowy współpracują z pętlicowymi zasobnikami taśmy (rys. 2.2), które gromadzą 
wydłużenia wynikające z napinania wstępnego oraz z wydłużeń sprężystych i trwałych taśmy. 
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Tabela 2. I. Charakterystyki nowoczesnych górniczych przenośników taśmowych 
Table 2. 1. Characteristics of new mining bełt conveyors 

Charakterystyczne Kopa ln ia Węgla Kamienneao 
wielkości "Jankowice'" "Mysłowice" 

Przenośnik 
długi , krzywoliniowy bardzo długi, 

wznoszący poziomy 
Dłu!.!:ość przenośnika , m 1080 2512 
Wysokość odstawy. m + 165 -0 
Promieli krzywi zny 
poziomej. m l kąt 600/5 -
odgięcia, stopnic 
Luki wypukłe 3; R=200 m -
Wydajność, t/h 2000 1300 
Szerokość 1,4 1.2 
taśmy, m 

Pręcikość taśmy, m/s 1, 173,15 0,1+2,5 

Moc napędu, kW 4 X l X 355 2 X 250 

Typ taśmy GTP ST 3150 Depreux 
prąciowe przemienniki hamulce tarczowe, prądowe 
częstotliwości typu PPC 2/3, przemienniki częstotliwości 

Inne cechy 
hamulce tarczowe 
i p rzec i wpowrotnc, napęd 

wyróżniąjące 
czterobębnowy, małe 

opory ruchu f= 0,011 

a) 

Napęd 

b) ~ 
() 

Napęd Pętlica 
dwuwarstwowa 

PPC 2/3, magazyn urobku 
-360 t 

czujniki i nowoczesne sterowanie 

Wciągarka 
elektryczna 

"Ziemowit"' 
długi, opadający. 

z odzys kiem cncr~ii 
960 

-:~32,2 

-

-
1000 

1,2 

2,5 
2 X 250 

+ retarder l 00 kW 
GTP 1600/4/3 

prądowy przemiennik 
częstotli wości. hamulce 
tarczowe, odzysk 
ene rgii , w rejonic zwrotni 
wysypowej 
retm·der hydrauliczny 

Rys. 2.2. Rozwiązania pęt l icowych zasobników taśm przenośn i kowych (FMG Pioma S.A.) 
a- pętlica trzywarstwowa, b- pętlica dwuwarstwowa 

Fig. 2.2. Bełt conveyor loop-container (FMG Pioma) 
a- three-laycr loop, b- two-laycr loop 
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Stacja napinająca z rys 2.2a jest wyposażona w zespół napinający hydrauliczny, przezna
czony do kompensacji wydłużeń sprężystych taśmy, i we wciągarkę elektryczną służącą do 
kompensacji wydłuże11 trwałych taśmy . W stacji z rys . 2.2b wciągarka elektryczna służy do 
kompensacji wydłużeó sprężystych i trwałych taśmy . Taki układ stacji napinającej jest prefe
rowany przez firmę Continental, USA. Pętlicowe zasobniki taśmy umożliwiają także zmianę 
długości przenośnika bez konieczności wycinania lub wpinania odcinków taśmy. Konstrukcje 
pętlic pojedynczych i wielowarstwowych pozwalają na gromadzenie od kilkunastu do 300 m 
taśmy. Dodatkową ich zaletąjest możliwość budowy przenośników z taśmą z rdzeniem tkani
nowym długości ponad 4 km, zmniejszenie prędkości wózka napinającego w czacie pracy 
nadążnej, uproszczenie konstrukcji stacji napinającej przez eliminację lin . Gabaryty pętlic 
wielowarstwowych są nieznacznie większe od do pętlic jednowarstwowych. 

W długich przenośnikach taśmowych opadających o średnim kącie nachylen ia trasy od -2 
do -5° napinanie wstępne taśmy jest utrudnione z uwagi na to, że napęd główny, usytuowany 
w pobliżu bębna wysypowego w zależności od stopnia załadowania urobkiem cięgna górnego, 
pracuje raz silnikowo a raz generatorowo. O wielkości mocy silników napędu głównego decy
duje maksymalne zapotrzebowanie mocy w ruchu ustalonym przenośnika, wyznaczone na dro
dze analizy wszystkich możliwych stanów jego pracy. Prawidłowa praca napędu wymaga wła
ściwej siły napięcia wstępnego taśmy. S i ła ta dla pracy silnikowej napędu usytuowana jest po 
stronie zbiegania taśmy z bębna drugiego, a podczas pracy generatorowej po stronie nabiegania 
taśmy na bęben pierwszy. Przykład hydraulicznej stacji napinającej spełniającej te zadania 
pokazano na rys. 2.3. Najistotniejszym zespołem stacji jest agregat hydrauliczny wyposażony 
w akumulator o odpowiedniej objętości czynnej sterowany czujnikami ciśnienia w powiązaniu 
ze sterowaniem napędu przenośnika. Wózki napinające, w zależności od stanu pracy napędu, 
przemieszczają się do zderzaków lewego lub prawego. 

V 

Rys. 2.3. Schemat hydraulicznego urządzenia napinającego dla przenośnika taśmowego opadającego 
z pracą napędu silnikową lub generatorową 

Fig. 2.3. A diagram of a hydraulic tensioning device for a downhill bel t conveyor with a motor 
or generator work regime 

Przenośniki taśmowe gwarantujące wysoką koncentrację wydobycia mają parametry tech
niczne podane w tab . 2.2. W tablicy tej pominięto typowe parametry tych przenośników obo
wiązujące dla mniejszych prędkości taśmy oraz dla szerokości taśmy l 000 mm. Do przenośni
ków z tab. 2.2 są dostosowane taśmy trudno palne z przekładkami poliamidowymi lub nitryło
wymi oraz taśmy z rdzeniem z linek stalowych, produkcji FfT Stomil Walbrom S.A. 
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W ramach modernizacji systemów odstawy głównej zdarzają się przypadki , że do przeno
śników taśmowych wprowadza się zbyt kosztowne rozwiązania, które nie d<~ą spodziewanych 
efektów techniczno-ekonomicznych . Przykładem tego jest nadmierne zwiększanie mocy silni
ków napędowych, stosowanie napędów wyposażonych w silniki dwubiegowe, których cena 
jest znacznie wyższa od jednobiegowych, stosowanie taśm o nadmiernie przewymiarowanej 
wytrzymałości na rozerwanie lub instalowanie przenośników z taśmą szerokości 1400 mm, 
w których niecka nośna jest utworzona przez krążniki zróżnicowanej długości, przy czym 
krążnik środkowy jest dwa razy dłuższy od krążnika bocznego, stosowanie krążników o źle 
dobranej obciążalności lub nadmiernej liczby krążników bocznych z wyprzedzeniem. 

Tabela 2.2. Parametry techniczne wysoko wydajnych przenośników taśmowych (FMG Pioma S.A.) 
Table 2.2. Technical parametersof high outpul bel t conveyors (FMG Pioma S.A.) 

Parametry 
Gwarek Pioma 

1200 1400 Bl200S 1200 Bo 
Prędkość taśmy dobierana p1·7.ez zmianę 

3,2:3.16 3,15:3,0 3,15 
kół zębatych lub zmianę średnicy 

3.9:4,0 4,0:5,0 3,86 3,15 
bębnów napędowych, m/s 

\Vydo.~jność, t/h 1500 2240 1500 
(dla y = 0.85 t/m1

) 1860 2730;3400 1860 1500 

Maksymalna moc napędu, kW 
4 X 250 4 X 250 

4 X 132 4 X 250 
lub 2 x 500 lub 2 x 500 

Maksymalna długość przy 
3000 3000 2000 3000 l pracv w ooziomie, m 

Dopuszczalne nachylenie, +16 +16 +16 +16 
stooni c -14 -14 -14 -14 
Dopuszczalne nachylenia +25 +25 +25 +25 
dla taśmy ~roszkowej, stoonie -24 -24 -24 -24 
Szerokość taśmy, mm 1200 1400 l?()() 1200 

3. Przenośniki taśmowe wznoszące o dużej wydajności 

Coraz częściej przenośniki taśmowe wznoszące zastępują górnicze wyciągi szybowe i sze
roko stosowane w odstawie międzypoziomowej. Przykładem takiej odstawy jest taśmowy 
przenośnik zainstalowany w kopalni Ensdorf (Niemcy) w pochylni 40.1 O o średnicy 6,5 m (rys. 
3. 1) z taśmą szerokości I ,4 m. Prędkość taśmy wynosi S m/s, a wydajność przenośnika- 2400 
t/h. Długość całkowita przenośnika wynosi 3775 m. Jest on nachylony do poziomu pod kątem 
9°. Wysokość podnoszenia urobku węglowego wynosi 591 m i jest zawarta między poziomem 
1000 i 400 m. 
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Rys. 3.1. Przekrój poprzeczny wyrobiska transportowego w kopalni Ensdorf (Niemcy) 
l- przenośnik taśmowy z możliwościąjazdy ludzi. 2- kolejka spągowa Scharf ( możliwajazda 16 osóh) 

Fig. 3.1. Heading's transport cross-section in Ensdorf Coal-mine (Germany) 

Przed podjęciem ostatecznej decyzji rozważano szczegółowo warianty jednego i dwóch 
przenośników wyposażonych w napędy konwencjonalne lub napędy typu T-T, ze sprzęgłami 
hydrodynamicznymi lub sterowanymi przemiennikami częstotliwości. Ostatecznie zdecydo
wano się na jeden przenośnik taśmowy wyposażony w czołowy napęd trójbębnowy z sze
ścioma silnikami asynchronicznymi, każdy o mocy 1000 kW, sterowanymi prądowymi prze
miennikami częstotliwości. Do tych napędów dobrano trudno palną taśmę z linkami stalowymi 
o wytrzymałości 6600 N/mm z okładkami 12+ l O mm. Producent taśmy uznał, że wytrzyma
łość zmęczeniowa połączeń w tej taśmie będzie na poziomie 38 %, co wymagało przyjęcia 
minimalnego współczynnika bezpiecze1'1stwa S= 5,4. 

Metodą elementów skm'lczonych sprawdzono naprężenia w taśmie w rejonie łuku wypu
kłego o promieniu 400 m i w rejonie przejścia taśmy z kształtu nieckowego w płaski w rejonic 
wysypu. Przyjęte rozwiązanie wymagało dużego pomieszczeni4 dla stacji napędowo-wysypo
wej (rys. 3.2). W tym też rejonie zaprojektowano wiele urządzel'l wspomagających prace re
montowe przy przenośniku: suwnicę, stacjonarne zespoły zaciskowe taśmy oraz inne urządze
nia. Bębny napędowe mają średnicę 1,75 m, a siła napięcia taśmy na bębnie napędowo-wysy
powym wynosi 1710 kN. Bęben zwrotny ma średnicę 1:25 m, a odchylający- 1,0 m. Taśma w 
gałęzi powrotnej jest odwracana, a jej naciąg wstępny, zadawany układem ciężarowym, wynosi 
120 kN. W rejonie zwrotni zapewniono możliwość przesunięcia się bębna na odległość 28m. 
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35m 

Rys. 3.2. Stacja napędowa przenośnika taśmowego wznoszącego o mocy 3 x 2 x l 000 kW 
(kopalnia Ensdorf, Niemcy) 

Fig. 3.2. Orive station of bełt conveyor 3 x 2 x 1000 kW (Ensdorf Coal-mine Germany) 

Obciążenie dynamiczne taśmy jest nieznaczne, gdyż ustalono, że moment maksymalny bę
dzie wynosił tylko 125 % momentu znamionowego. W przypadku awarii jednego silnika (sys
tem pracy napędów n - l) , przenośnik może dalej pracować z wydajnością około 1500 t/h. 
Napędy są wyposażone w sprzęgła przeciwpowrotne i w hamulce o współczynniku bezpie
czei1stwa l ,5 w stosunku do składowej siły ciężkości urobku zapełniającego przenośnik. 
Połączenia taśmy wykonano na powierzchni kopalni, dzięki czemu możliwe było zmniejszenie 
ich liczby, gdyż odcinki taśmy miały długość 470 m i masę około 50 t. Całą taśmę opuszczono 
pochylnią Barbara i przez zbiornik urobku w rejonie stacji napędowej w pochylni 40.10. Prze
nośnikiem może również odbywać się przewóz załogi na taśmie częściowo załadowanej urob
kiem z prędkością 3,2 m/s. 

4. Przenośniki taśmowe w odstawie oddziałowej ze ścian o wysokiej koncentracji 
wydobycia 

System odstawy oddziałowej -przykładowo w KWK "Jankowice"- tworzą przenośniki róż
nych typów, a w tym typu Pioma 1200, Gwarek 1200 lub B 1200 oraz Gwarek 1000 lub PTGM 
1000. Przenośniki z taśmą szerokości l 000 mm mają długość od 100 do 530 m, a mniejszej 
długości są wykorzystywane do przejścia przez załamania chodników. Przenośniki z taśmą 
szerokości 1200 mm mają większe długości, dochodzące do 870 m. Do napędu tych 
przenośników wykorzystuje się silniki o mocach 55, 75, 90 oraz 132 kW, najczęściej w ukła
dzie zdwojonym. Systemy odstawy oddziałowej tworzy od 3 do 10 przenośników. Długości 
poszczególnych ciągów przenośników wynoszą od 520 do 3430 m i ciągle się zmieniają, tak w 
zakresie konfiguracji, jak i długości odstawy. Przykład systemu odstawy oddziałowej pokazano 
na rys. 4.1, zaś dane techniczne przenośników podano w ta b. 4.1. 

Łączna długość drogi odstawy wynosiła 3430 m, liczba przenośników taśmowych - S. 
Rozwiązanie to należy uznać za nowoczesne. W przyszłości można wydłużyć poszczególne 
przenośniki i zmniejszyć ich liczbę. Uzyska się w ten sposób mniejszą liczbę przesypów i ogra
niczy degradację brył węgla. Przenośniki odstawy oddziałowej w dużej części pracują po 
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nachyleniu, są często skracane i przeciążane, co łącznie z trudnymi warunkami eksploatacji 
przyczynia się do wyjątkowej awaryjności przenośników typu Gwarek 1000, w związku 
z czym są one zastępowane przenośnikami innej budowy. 

VI/S 

1 

Rys . 4. I. Schemat odstawy oddziałowej ze ściany Z-I , pokład 413/1 +2 
Fig. 4. I. A diagram o f the haulage o f Z- I Iongwall, coal seam 41311+2 

Grot 

" 

Tabela 4. I. Parametry techniczne przenośników odstawy oddziałowej ściany Z- I, pokład 4 I 311 +2 
Table 4. I. Technical parameters o f haulage conveyors of Z-l longwall, coal seam 413/ l +2 

Numer Długość Moc Szerokość taśmy 
Prędkość 

Typ przenośnika 
przenośnika 111 kW m 

taśmy 

m/s 
Gwarek 1200 l 770 2 X 90 1,2 3,16 
Pioma 1200 2 655 2 X 90 1,2 3,16 
Gwarek B- 1200 3 655 2 X 132 1,2 3,16 
Pioma 1200 4 670 2 X 132 1,2 3,16 

Gwarek B-1200 5 670 2 X 132 1,2 3,16 
Grot E 255/842 Grot 40 l X 2()() 0,84 l,]() 
Rybnik- 295/842 Rybnik 295 3 X 25() 0,84 0,83 

Jak wynika z tab. 4.1, w celu uzyskania odpowiedniej wydajności przenośników taśmo
wych z taśmą szerokości 1200 mm, kopalnie zwiększają jej prędkość do 3,15 m/s. W efekcie 
uzyskują wydajności rzędu 1500 t/h dla urobku o gęstości usypowej 0,85 t/m3 lub 1750 t/h przy 
gęstości usypowej urobku 1,0 t/m3

. Przy odstawie po nachyleniu wydajności przenośników 
zmniejszająsię o ok. lO%. Te wartości wydajności przenośnika w pełn i odpowiadają wydoby
ciom dobowym ścian o wysokiej koncentracji wydobycia (w granicach od 6 do 12 tys . t/d). 
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W KWK "Ziemowit" aktualnie (2004 r.) ze ściany nr 903 w pokładzie 209 grubości 4,5 m 
wyb ieranym na jedną warstwę uzyskuje się dobowe wydobycie od 6000 do lO 000 t (w per
spektywie przewiduje się uzyskać 12 000 t/d). Urobek ten jest odstawiany dwoma przenośni
kami taśmowymi podścianowymi, każdy długości 1200 m, gdyż wybieg ściany wynosi około 
2.4 km. W tej odstawie wykorzystywane są przenośniki taśmowe typu Gwarek 1200 z taśmą 
o prędkości 3, 15 m/s. Każdy z przenośników jest wyposażony w nowoczesny napęd typu NPD 
z silnikami o mocy 2 x 250 kW. Miękki rozruch przenośników zapewniają sprzęgła hydrody
namiczne o stałym wypełnieniu firmy Voith. Obok przenośników taśmowych usytuowana jest 
kolejka podwieszana typu Scharf do transportu załogi i materiałów . W celu pełnego wykorzy
stania wydajności podścianowych przenośników taśmowych, urobek najpierw jest rozdrab
niany w ścianie w kruszarce z nożami obrotowymi usytuowanej na rynnie dołącznej, 

a następnie w kruszarce dynamicznej, usytuowanej na przenośniku zgrzebłowym podściano
wym, jest kruszony do wielkości brył 300 mm. Aby nie powodować przesypywania się urobku 
z przenośników taśmowych, kombajniści mają za zadanie tak prowadzić urabianie w ścianie, 
aby struga urobku była w miarę równomierna. Dzięki tym zab iegom i wyposażeniu odstawy 
podścianowej w nowoczesne przenośniki podścianowe, odstawa urobku ze ściany o wysokiej 
koncentracji wydobycia nie nastręcza większych problemów. 

Z kolei w kopalni "Bogdanka" pomimo silnego zaciskania chodników podścianowych. zde
cydowano się na stosowanie przenośników taśmowych długości blisko 2 km z taśmą szeroko
ści 1200 mm. Przenośniki te buduje się bezpośrednio przed ich uruchomieniem . Napędy oraz 
stacje aktywne i pętlice umieszcza się na palach znacznej wysokości. Takie posadowienie 
zwiększa stateczność całego napędu , a jednocześnie ogranicza wyciskanie spągu w tym rejo
nic . Duża staranność i dokładność wykonania taśmociągów , krótki czas ich eksploatacji, a to ze 
względu na znaczne postępy ścian, oraz dokładna ich kontrola i staranna konserwacja w czasie 
eksploatacji (łączenie taśm poprzez klejenie na zimno, stosowanie sprzęgieł typu Voitha, no
woczesne stacje najazdowe, zapewn iające prawidłową współpracę z podścianowym przenośni
kiem zgrzebłowym, pętlice o pojemności taśmy 100 m i większej itp.) powoduje, że utrzyma
nie ich w dobrym stanie technicznym nie jest pracochłonne . Rozwiązanie takie wymaga mniej
szej liczby napędów i stacji zwrotnych na takiej samej długości odstawy, co zmniejsza jedno
cześnie koszty inwestycyjne i ruchowe. 

Jak wynika z przedstaw ionych przykładów, rozwiązanie przenośnikowych systemów od
stawy oddziałowej bardzo zależy od lokalnych warunków górniczo-geologicznych. Zauważa 
się także, że zanika różnica między odstawą oddziałową a odstawą główną. Zastosowanie 
przenośników z taśmą szerokości 1400 mm w przypadku ścian wysoko wydajnych wymaga 
wykonania chodników podścianowych co najmniej w obudowie typu ŁP8, co znacznie zwięk
sza koszty inwestycyjne. W miejscu zainstalowania napędów dwustronnych niezbędne jest 
dalsze poszerzenie wyrobiska. W określonych przypadkach kopalnie nie decydują się na głęb
szą modernizację odstawy ze ścian wysoko wydajnych, licząc się z chwilowymi ogranicze
niami wydobycia narzuconymi wydajnością środków odstawy. 

Rozwiązaniem nieco ryzykownym jest zwiększenie prędkości taśmy szerokości 1200 mm 
do 3,6 m/s i uzyskan ie wydajności około 2000 t/h, przy bardzo rygorystycznym kruszeniu brył 
urobku do w i elkości 150 mm. 

S. Uwagi kolteowe 

Konstrukcje przenośników taśmowych odstawy głównej i oddziałowej są obecnie w pełni 
dojrzałe. Oferowane taśmy i napędy pozwalają na budowę bardzo długich przenośników 
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o dużej wydajności oraz o zmiennym kierunku trasy, zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak 
i pionowej. Przenośniki te są projektowane z wykorzystaniem wieloletnich doświadczeń eks
ploatacyjnych oraz najnowszych osiągnięć w dziedzinie teorii przenośników. 
Uwzględniając stały wzrost koncentracji wydobycia z jednej ściany, aktualny rozwój syste

mów górniczych przenośników taśmowych obejmuje następujące aspekty nowoczesności 

transportu: 
- wysoką dyspozycyjność coraz to dłuższych przenośników, odpowiadających wzrostowi 

długości wybiegów ścian węglowych, wyposażonych w zwartej budowy jednostki napę
dowe oraz mechanizmy napinania taśmy o dużej wytrzymałości; 
zwiększoną niezawodność w odniesieniu do prawie całodobowej eksploatacji przenośni
ków z większą prędkością, przy większym tonażu, zwiększoną szerokością taśmy i oblicze
niową trwałością sięgającą 50 kh w elementach napędów pracujących w surowym środowi
sk u górniczym; 
rozruch pod pełnym obciążeniem długich przenośników odstawy głównej z użyciem nowo
czesnej techniki napędowej (rozruch łagodny, napędy pośrednie bębnowe lub taśmowe); 
zmniejszenie energochłonności odstawy poprzez ograniczenie liczby krążników bocznych 
z wyprzedzeniem, zastosowanie środkowego krążnika o większej średnicy, szersze wyko
rzystanie w napędach prądowych przemienników częstotliwości; 
optymalizację siły napięcia taśmy z uwzględnieniem różnych warunków obciążenia przeno
śnika, dającą w efekcie zwiększoną trwałość taśmy i jej połączeń oraz bębnów, 
transport załogi tam i z powrotem na przenośnikach produkcyjnych, zwiększający efek
tywny czas pracy załogi w ścianie; 
szerokie stosowanie przenośników taśmowych w odstawie międzypoziomowej i uzasadnio
nych przypadkach z dołu na powierzchnię, a także przenośników krzywoliniowych w płasz
czyźnie poziomej; 
ograniczenie wtórnego kruszenia urobku przez zmniejszenie liczby przesypów i ich po
prawną konstrukcję, redukującą zapylenie, uszkodzenia taśm i spiętrzenia urobku oraz 
przez prawidłowe rozprowadzenie obciążenia na taśmie odbierającej; 
zmniejszenie liczby połącze!l taśm przez wydłużenie wprowadzanych w podziemie odcin
ków taśm (do 300 m) oraz gromadzenie coraz dłuższych odcinków taśm w wielowarstwo
wych zasobnikach, pozwalających na ciągłe skracanie lub wydłużanie przenośnika; 
zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności, obniżenie kosztów odstawy, dzięki zasto
sowaniu nowoczesnych technik i technologii. 
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New solutions in belt conveyors ensuring high output concentration in 
bard coal mines 

Abstra et 

The paper describes new solutions in mining bełt conveyors, which are characterized by 
high flexibility and ability to fulfil tasks determined by high longwall output concentration. 
These tasks are fulfilled with high energy efficiency of the haulage, increased cłurability and 
reliability of the bełt conveyors and their systems. These conveyors comply with all safety 
regulations in force for underground operations in harc! coal mines . 

Recenzent: prof dr hab. inż. Adam Klich 
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Przykład wykonania rewersji wentylacji głównej w kopalni węgla 
kamiennego 

Słowa kluczowe 

wentylacja kopalń- rewersja wentylacji - zagrożenie metanowe 

Streszczenie 

Rewersja wentylacji głównej bardzo rzadko jest wykorzystywana podczas prowadzenia ak
cji pożarowych. Jednym z czynników ograniczających jej stosowanie jest brak możliwości 
określania zasięgu rewersji szybu wentylacyjnego w sieci wentylacyjnej. Wynika to głównie zjed
nostronnego działania tam wentylacyjnych w kopalni. W celu określenia zasięgu rewersji 
wentylacji głównej przeprowadzono próbę rewersji wentylacji w poszczególnych szybach 
wentylacyjnych w jednej z kopalń niemetanowych. W referacie przedstawiono wyniki pomia
rów zmian prędkości powietrza w wytypowanych stacjach pomiarowych podczas stopniowego 
uruchamiania rewersji na szybach wentylacyjnych. Wyniki pomiarów porównano z wynikami 
symulacji komputerowej rozpływu powietrza. 

l. Wprowadzenie 

Rewersję wentylacji głównej powinno stosować się głównie w przypadku pożarów w gru
powych prądach powietrza świeżego [Maciejasz i Kruk 1977]. Pożary w tych prądach stwa
rzają dla kopalni i załogi większe bezpośrednie zagrożenie niż pożary w szybach wdechowych, 
ponieważ nie następuje tu odwrócenie przepływu powietrza pod wpływem depresji cieplnej 
pożaru. Dymy i gazy pożarowe płyną do wszystkich rejonów wentylacyjnych, zgodnie z kie
runkiem rozpływu powietrza. Stanowi to znaczne zagrożenie, a drogą wyprowadzania ludzi na 
powierzchnię często pozostają wyrobiska eksploatacyjne i szyb wentylacyjny. 

Jeżeli pożar powstanie na podszybiu lub w wyrobisku z głównym prądem powietrza świe
żego (przed rozgałęzieniem s i ę na prądy rejonowe), wówczas jedynym i najskuteczniejszym 
sposobem opanowania pożaru i zabezpieczenia ludzi pracujących w oddziałach jest odwróce
nie wentylacji (rewersja), a następnie aktywne gaszenie pożaru. Przepisy górnicze [Rozporzą
dzenie Ministra Gospodarki 2002] w § 198 stanowią, że: 
- ust. 4. "W zakładach górniczych mających jeden szyb wydechowy stację wentylatorów 

głównych wyposaża się w urządzenie do zmiany kierunku przepływu powietrza"; 
- ust. 5. "W sieci wentylacyjnej, gdy jest więcej szybów wydechowych, powinno być moż

liwe wykonanie rewersji (zmiany kierunku przepływu) powietrza w poszczególnych pod
sieciach. Urządzenia powodujące rewersję powietrza utrzymuje się w stanie umożliwiają
cym jej wykonanie w czasie nie dłuższym niż 20 minut. Zakres i częstotliwość kontroli 
urządzei1 powodujących rewersję powietrza określa kierownik ruchu zakładu górniczego". 
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Nie zawsze zachodzi jednak konieczność wykonywania rewersji wentylatorami głównego 
przewietrzania. W zależności od struktury sieci wentylacyjnej lepsze efekty może przynieść 
rewersja częściowa wentylacji przy użyciu tam wentylacyjnych [Strumiński 1983, Szlązak i Za
jąc 1997, Zając 1998]. 

W polskich warunkach kopalnie podziemne posiadają kilka szybów wentylacyjnych. Cał
kowitą rewersję w sieci można uzyskać tylko poprzez jednoczesną rewersję wszystkich szy
bów wentylacyjnych. Realizacja tego jest jednak ze względów techniczno-organizacyjnych 
prawie niemożliwa i nie zawsze w pełni uzasadniona. Rewersja pojedynczego lub kilku szy
bów może mieć różny zasięg, który zwykle nie jest do końca znany, gdyż jest wynikiem stop
nia zależności danej bocznicy od oddziaływan i a poszczególnych wentylatorów. Sytuacja jesz
cze komplikuje się w kopalniach metanowych, w których zagrożenie metanowe w przypadku 
rewersji może wzrosnąć, a skutki mogą być znacznie groźniejsze niż w przypadku zagrożenia 
pożarowego [Myszor 1973, Surman i Falger 1983]. 

Kopalnie węgla kamiennego nie są w praktyce przygotowane do właściwego przeprowa
dzenia rewersji [Zając 1997]. Nie jest znany zasięg rewersji poszczególnych szybów wentyla
cyjnych. Kopalnie w większości nie posiadają charakterystyk wentylatorów wykonanych w ukła
dzie rewersyjnym. Tamy wentylacyjne najczęściej sąjednostronnego otwierania i w przypadku 
rewersji następuje ich samoczynne otwarcie, co powoduje zaburzenia rozpływu powietrza i w 
konsekwencji brak panowania nad siecią wentylacyjną. Stan urządzeń rewersyjnych, obłożenie 
stacji wentylatorów głównych i ich zwykle peryferyjne położenie, często w dużej odległości od 
szybów centralnych powodują, że spełnienie warunku [Rozporządzenie Ministra Gospodarki] 
zawartego w § 198 ust. 5 jest praktycznie niemożliwe. 

Bardzo istotnym czynnikiem decydującym o skuteczności rewersji jest czas podjęcia decy
zji o rewersji. Decyzja taka powinna być podjęta natychmiast, lub w bardzo krótkim czasie po 
otrzymaniu meldunku o pożarze. Dodając do tego czasu czas wykonywania rewersji może się 
okazać, że rewersja nie będą skuteczna w akcji ratowania ludzi, likwidacji lub ograniczenia 
rozprzestrzeniania się pożaru . Oprócz powyżej podanych zastrzeżeń, problem podejmowania 
decyzji sprawił, że rewersja wentylacji głównej nie jest praktycznie wykorzystana w akcjach 
pożarowych [Zając 1997]. 

W pracy [Szlązak i Zając 19981 przeprowadzono analizę struktur sieci wentylacyjnych ko
pah1 węgla kamiennego pod kątem ustalenia kryteriów wykonania rewersji. Złożoność sieci 
wentylacyjnych kopah1 podziemnych podzielono na 3 grupy. Stwierdzono, że rewersja wenty
latorów głównych w kopalniach niemetanowych może stanowić skuteczny środek przy prowa
dzeniu akcji pożarowej pod warunkiem, że struktura sieci wentylacyjnej należy do struktury 
prostej (grupa l) lub w przypadku sieci złożonych (grupa II) znany jest zasięg rewersji po
szczególnych szybów [Szlązak i Zając 1998]. Wykonywanie rewersji wentylatorów głównych 
w kopalniach metanowych, nawet przy prostej strukturze sieci wentylacyjnej, jest przedsię

wzięciem ryzykownym z uwagi na możliwość wzrostu stężenia metanu [Szlązak i Zając 1998]. 
Zasięg działania rewersji wentylacji na pojedynczym szybie w danej kopalni można w pew

nym przybliżeniu określić za pomocą programu komputerowego rozpływu powietrza. 
Przybliżenie to jest uzależnione od wielkości samoczynnych zmian w regulacji rozpływu po 
zmianie kierunku przepływu w bocznicach, w których zabudowane są tamy wentylacyjne. 
Jeżeli założyć, że tamy wentylacyjne są dwustronnego działania to prognoza rozpływu powie
trza odpowiada stanowi rozpływu przed rewersją. 

Obliczenia symulacyjne rozpływu powietrza dla rewersji wentylacji głównej wymagają 
również znajomości charakterystyki rewersyjnej wentylatorów głównych. Takich charaktery-
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styk na ogół brak, a jedynie dostępny jest współczynnik rewersyjności pracy wentylatora. 
W obliczeniach pomija się czas wykonywania rewersji związany z: 
- zatrzymaniem wentylatora przez wyłączenie sil ników; 
- zahamowaniem wirnika; 
- przełączeniem klap rewersyjnych; 
- ponownym uruchomieniem wentylatora. 

W celu określenia zasięgu rewersji przeprowadzono obliczenia symulacyjne rozpływu po
wietrza w sieci wentylacyjnej Kopalni C, a następnie przeprowadzono eksperyment rewersji 
w tej kopalni na zmianie nieprodukcyjnej. 

2. Wyniki pomiarów rozpływu powietrza podczas rewersji wentylacji w Kopalni C 

W celu określenia zasięgu rewersji wentylacji wykonanej w poszczególnych szybach wy
dechowych przeprowadzono eksperyment w Kopalni C. Uproszczony schemat sieci wentyla
cyjnej kopalni przedstawiono na rysunku 3.1. Kopalnia posiada trzy szyby wdechowe i trzy 
szyby wentylacyjne. Stacje wentylatorowe wyposażone są w dwa wentylatory promieniowe, 
z których jeden stanowi rezerwę. Wszystkie stacje posiadały układ kanałów rewersyjnych. Dla 
każdego wentylatora znana była charakterystyka pracy rewersyjnej. W tabeli 2. I przedsta
wiono wyniki aproksymacji charakterystyk wentylatorów współpracujących z siecią wentyla
cyjną w układzie ssącym oraz podczas pracy rewersyjnej. 

Szyb 

IV 

V 

VII 

Tabela 2.1. Wyniki aproksymacji charakterystyk spiętrzenia wentylatorów głównych 
Table 2. I. Approximation results o f main fan s performance curves 

Rodzaj charakterystyki wentylatora Funkcja aproksymacyjna 

Charakterystyka układu ssącego Llp = 3700- 160Q + 2,542Q'- 0,01264Q·' 

Charakterystyka pracy rewersyjnej .!lp = 2200- 130Q + 3,21 IQ2
- 0,02326Q' 

Charakterystyka układu ssącego !l p = 2045 + 38,69Q - 0,454Q2 + 0,00 112Q1 

Charakterystyka pracy rewersyjnej Llp = 223,7 - 10,27Q- 0,294Q' + 0,00087Q1 

Charakterystyka układu ssącego Llp = 3757,2 + 3,936Q + 0,0 18Q'- 0,00059Q1 

Charakterystyka pracy rewersyjnej Llp = 3534,9 + 21,76Q- 0,285Q2 + 0,00049Q1 

Punkt pracy wentylatorów przy poszczególnych szybach wynosił: 
Szyb IV Qw = 4020 m3/min L'lpw = 589 Pa 
Szyb V Qw = 9360 m3/min L'lpw = 1265 Pa 
Szyb VII Qw = 10380 m3/min L'lpw = 1925 Pa 

Eksperyment był odpowiednio poprzedzony przygotowaniem wentylatorów i urządzeń re
wersyjnych do przeprowadzenia rewersji wentylacji głównej . W sobotę na zmianie niewydo
bywczej przystąpiono do przeprowadzenia rewersji wentylacji głównej pod kierunkiem kie
rownika ruchu zakładu górniczego. Na poszczególnych szybach wentylacyjnych znajdowała 
się odpowiednio przeszkolona obsługa, która na polecenie kierownika ruchu wykonywała 
prace mające na celu zmianę wentylacji. W wyrobiskach górniczych, w rejonie podszybi szy
bów wdechowych, rozmieszczono przyrządy do pomiaru prędkości przepływu powietrza na 
odpowiednich statywach. Prędkość powietrza mierzono anemometrami typu )..lAS produkcji 
IMG PAN w Krakowie. Anemometr ten ma możliwość rejestrowania prędkości przepływu 
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powietrza w okresie 3600 sekund. Niezależnie od pomiaru prowadzonego w sposób ciągły , 

przeprowadzono pomiary w wybranych Wyrobiskach sieci wentylacyjnej po dokonaniu rewer
sji na wszystkich wentylatorach głównych przy pomocy anemometrów skrzydełkowych typu 
Lambrecht Lokalizacja punktów pomiarowych została przedstawiona na rys. 3.1. 

Rewersja wentylacji polegała na kolejnym, etapowym przełączan iu wentylatorów głów
nych na szybach do pracy rewersyjnej. Po zainstalowaniu anemometrów stacjonarnych (ze
społy o tym fakcie poinformowały kierownika ruchu) przystąpiono do rewersji wentylacji na 
szybie VII (etap l) . Następnie po upływie około 20 minut dokonano rewersji na szybie wenty
lacyjnym IV, przy zachowaniu rewersyjnej pracy na szybie VII. Po upływie około 16 minut 
przystąpiono do wykonania rewersji wentylacji na szybie V przy zachowaniu pracy rewersyj
nej na wcześniej wykonanych szybach . 

Wyniki zmian prędkości przepływu powietrza w wybranych wyrobiskach przedstawiono na 
rysunkach 3.2- 3.6. 

3. Analiza wyników pomiarów i obliczeń rozpływu powietrza podczas rewersji 

Uzyskane tą drogą wyniki pomiarów porównano z wynikami obliczeń rozpływu powietrza 
w sieci wentylacyjnej przy użyciu programu komputerowego GRAS .EXE (System programów 
VENTGRAPH). Siec wentylacyjna Kopalni C składa się z 645 bocznic i 435 węzłów. W obli
czeniach rozpływu powietrza wykorzystano aproksymację charakterystyk wentylatorów wg 
tab. 2.1 . 

W tabelach 3.1, 3.3, 3.5 zestawiono wyniki obliczeń rozpływu powietrza dla bocznic, w któ
rych rejestrowana była prędkość przepływu powietrza. Numery węzłów odpowiadają nume
racji przedstawionej na rys. 3. 1. W tablicach tych dodatkowo zamieszono wyniki obliczeń roz
pływu powietrza w szybach wdechowych i wentylacyjnych. 

W tabelach 3.2, 3.4 i 3.6 przedstawiono porównanie wyników pomiarów z wynikami obli
cze!'! symulacyjnych rozpływu powietrza. Natomiast w tabeli 3.7 zestawiono wyniki symulacji 
rozpływu powietrza po wykonaniu rewersji na wszystkich szybach wentylacyjnych oraz wy
niki przeprowadzonych pomiarów. Po przeprowadzeniu eksperymentu całkowitej rewersji 
wentylacji w Kopalni C pomiarami objęto większą liczbę wyrobisk. Umożliwiło to porównanie 
większej liczby wyników (tab. 3.7) w stosunku do rewersji na pojedynczych szybach. 

Porównanie wyników obliczei'I symulacyjnych rozpływu powietrza z wynikami pomiarów 
wykonano obliczając odchyłkę wg zależności: 

gdzie: 

!:J. Q = Q, - Qohl J 00% 
Q, 

(3.1) 

Q,- natężenie objętościowe przepływu powietrza w wyrobisku po wykonaniu rewersji 
wentylacji, m3/s 

Q""' - obliczone natężenie objętościowe przepływu powietrza w bocznicy sieci wentyla
cyjnej, m3/s . 
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Fig. 3.1. Simplified spatiai scheme of ventilation system in Mine C 
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Rys. 3.2. Zmiana prędkości powietrza w przekopie zbiorczym do# I poz. 305 m w trakcie wykonywania 
rewersji na szybach wentylacyjnych Kopalni C 

Fig. 3.2. Change in air velocity in cumulative drift to# Ilevel 305 m while using reversion in downcast 
shafts in Mine C 

0.9 .. l . ' 
1 0.8 -- .:~.--L 0.7 l 

0.6 ! -~ 1 . 
l 

0.5 

1 
0.4 l - . 

0.3 l .. 
0.2 

_, 
0.1 .. -1 
0.0 

l 

-0.1 :1 
~ -0.2 

" ·0.3 i 
-0.4 

-0.5 

-0.6 

·0.7 

-0.8 

·0.9 

· 1.0 

·1.1 

·1.2 
·1.3 
·1.4 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 
l. s 

Rys. 3.3. Zmiana prędkości powietrza w przekopie zbiorczym równ. do# II poz. 305 m w trakcie 
wykonywania rewersji na szybach wentylacyjnych Kopalni C 

Fig. 3.3. Change in air vetocity in cumulative drift to# II level 305 m while using reversion in downcast 
shafts in Mine C 
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Rys. 3.4. Zmiana prędkości powietrza w przekopie do# I poz. 390m w trakcie wykonywania rewersji na 
szybach wentylacyjnych Kopalni C 

Fig. 3.4. Change in air velocity in cumulative drift to# I level 390 m while using reversion in downcast 
shafts in Mine C 
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Rys. 3.5 . Zmiana prędkości powietrza w przekopie zbiorczym do# VIII poz. 550 m (strona płd.) 
w trakcie wykonywania rewersji na szybach wentylacyjnych Kopalni C 

Fig. 3.5. Change in air velocity in cumulative drift to# VIIIlevel 550 m (south side) while using 
reversion in downcast shafts in Mine C 
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Rys. 3.6. Zmiana prędkości powietrza w przekopie zb iorczym do# VIII poz. 550 m (strona płn .) 

w trakcie wykonywania rewersji na szybach wentylacyjnych Kopalni C 
Fig. 3.6. Change in air velocity in cumulative drift to# VIII Jevel 550 m (north side) while using 

reversion in downcast shafts in Mine C 

Tabela 3.1. Wyniki rozpływu powietrza w wybranych bocznicach po wykonaniu rewersji wentylacji na 
szybie VII 

Table 3. l . Results of aiiilow distribution in selectcd branches after ventilation reversion in upcast silaft VII 

NR WEZ WEZ 
R 

CIS. GĘSTOŚĆ WYDATEK 
SPADEK 

BOCZNICY POCZ. KON. STAT. NAPORU 

- - - kg/m7 N/m~ kg/nr1 nr1/s nr'/ min N/m2 

2I I 4c 5,1E-03 0,000 1.210 47,1 2827,2 11.3 

l l l 30c l,OE-02 0,000 1,220 16,4 985.8 2.7 

81 l !JOe 3,5E-03 0,000 1.200 38,1 2286,6 5.1 

5wcnt 915C l O,OE+OO 0,000 1,190 185,5 11129,3 0,0 

4went 914C l O,OE+OO 0,000 1,190 91,4 5482,8 0,0 

?went 917C l O,OE+OO 0,000 1,200 -167,1 -10025,2 -0,0 

5506 119C 118C 2,8E-04 2,433 1,240 16,3 979,5 0,1 

5516 113C 130C 1,4E-03 3,649 1,240 14,3 856,3 0.3 

4438 41C 54 C 4.2E-03 0,000 1,230 8,2 490,4 0,3 

3303 6C 8C I.IE-02 0,000 1,220 8,8 530,3 0,9 

3306 4C 9C 6.9E-02 0,000 1,220 10,9 655.2 8,2 
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Tabela 3.2. Porównanie wyników obliczeń w wynikami pomiarów- etap l 
-rewersja wentylatora na szybie VII 

Table 3.2. Comparison of ca!culation results to measurement results- stage l 
- reversion of fan in upcast shaft VI I 

Nr bocznicy 5506 5516 3306 3303 

W<;zd początkowy 119 113 4 6 

Węzeł km\cowy 118 130 9 !l 
Pomierzone natężenie objętościowe przepływu Q, 

748 1250 288 341 
[m'/minl 
Obliczone natężenie obj<;tościowe przepływu Q""' 979.5 856,3 655,2 530,3 
[m'lminl 

(Q, - Q""')/Q, ,J'-*'1 -31 31 -127 -55 

!l ]1111] 16 15 16 6.7 

l' ]m/s] 0,78 1,4 0,3 0.85 

4438 

41 

54 

!50 

490.4 

-227 

10 

0,25 

Tabela 3.3. Wyniki rozpływu powietrza w wybranych bocznicach po wykonaniu rewersji wentylacji 
na szybach VII i IV 

Tab!e 3.3 . Results of airflow distribution in selected branches after ventilation reversion in 
upcast shafts VII & IV 

NR WEZ WEZ 
R CIS. STAT. GL;STOŚĆ WYDATEK 

BOCZNICY POCZ. KON. 

- - - kg/m7 Nim' kg/nr' nr' l s nr'/min 

21 l 4c 5.IOE-03 0,000 1.210 11.25 675,0 

II l 30c l,OOE-02 0.000 1.220 -4,7 1 -282.6 

81 l IIOc 3,50E-03 0,000 1.200 -36,2 -2172.0 

5wcnl 9!5C l O,OE+OO 0,000 1,190 186,9 11215,6 

4wcnl 914C l O,OE+OO 0,000 1,190 -58,6 -3517.6 

7went 9!7C l O.OE+OO 0,000 1.200 -162,0 -9722,4 

5506 II9C IISC 2,8E-04 2,433 1.240 -11,9 -71 1.6 

5516 113C l30C 1,4E-03 3,649 1,240 -18,8 -1130,5 

4438 4IC 54 C 4.2E-03 0,000 1,230 -3,6 -214.3 

3303 6C 8C l.IE-02 0,000 1,220 -1 .7 -104.8 

3306 4C 9C 6.9E-02 0,000 1,220 -2,5 -147,7 

Tabela 3.4. Porównanie wyników oblicze!l w wynikami pomiarów- etap 2 
- rewersja wentylatorów na szybie VII i IV 

Table 3.4. Comparison of calculation results to measurement results- stage II 
- reversion of fan s in upcast shafts VII & IV 

Nr bocznicy 5506 5516 3306 3303 

W<;zcł początkowy 119 113 4 6 

W<;zcl kot\cowy 118 130 9 8 

Pomierzone natężenie obj<(tościowc przepływu -1056 -1440 -624 80.4 
{2, [ m' lrni n! 
Obliczone nat.,:żenic obj<;tościowe przepływu -711,6 - 1130,5 -147.7 - 104.8 
Q""' l nr'/rni n l 
({},- Q"h/)/Q,. J<;;., 32.6 21,5 76,3 230.3 

!l lm' l 16 15 16 6,7 

1\, ]m/s] -l,l -1,6 -0,65 -0,2 
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SPADEK 
NAPORU 

Nim' 

0,6 
0,2 

4,6 

0,0 
-0.{) 

-0,0 

-0.0 
-0.5 
-0,1 

-0.0 
-0.4 

4438 

41 

54 

-330 

-214.3 

35,1 

lO 

-0.55 
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Tabela 3.5. Wyniki rozpływu powietrza w wybranych bocznicach po wykonaniu rewersji wentylacji na 
szybach Vll,IV i V 

Table 3.5. Results of airflow distribution in selected branches after ventilation reversion in 
upcast shafts VII, IV & V 

NR WEZ WEZ 
R CIS. STAT. GĘSTOŚĆ WYDATEK 

BOCZNICY POCZ. KON. 

- - - kg/m7 Nim' kg/m' m'/ s m'/ min 

21 l 4c 5,10E-03 0,000 1,210 -102,2 -6132.0 
l! l 30c l,OOE-01 0.000 1,220 -36,7 -2202,0 
81 l IIOc 3,50E-03 0,000 1,200 -169,8 -10188,0 

5wenl 915C l O,OE+OO 0,000 !,190 -133,7 -8016,1 
4wenl 914C l O,OE+OO 0.000 1,190 -48,6 -2898,0 
7went 917C l O,OE+OO 0,000 !,200 -150,7 -9039,5 
5506 ll9C ll8C 2,8E-04 2,400 1,240 -66,6 -3975,6 
5516 Il3C l30C l,4E-03 3,700 1,240 -74,6 -4475,6 
4438 41C 54 C 4.2E-03 0,000 1,230 -22,6 -l 353,4 
3303 6C 8C l.JE-02 0,000 1,220 -8,1 -484,3 
3306 4C 9C 6.9E-02 0,000 1,220 -1 8,9 -1134,5 

Tabela 3.6. Porównanie wyników obliczeń w wynikami pomiarów- etap 3 
-rewersja wentylatorów na szybie VII, IV i V 

Table 3.6. Comparison of calculation resul ts to measurement results- stage III 
- reversion of fans in upcast shafts VII, IV & V 

Nr bocznicy 5506 5516 3306 3303 

Węzeł początkowy 119 113 4 6 

Węzeł ko1\cowy l 18 130 9 8 

Pomierzone nat~żenie obj.;tościowe przepływu 
-3456 -4140 -1632 -442 

Q,Jm'lminl 
Obliczone natężenie objętościowe przepływu 

-3975.6 -4475,6 -1 134,5 -484.3 
Q.,,,, jm'/minl 

(Q,- Q"",)IQ,, J%1 -15,0 -8, l 30,5 -9,6 

A jm2
] 16 15 16 6,7 

v,,. jm/sj -3,6 -4,6 1,7 -l.l 

SPADEK 
NAPORU 

Nim' 

53,3 
13,5 

100,9 

-0.0 
-0,0 
-0,0 
-1,2 
-7,8 
-2,! 
-0,7 

-24,7 

4438 

41 

54 

-1380 

-1353.4 

1,9 

lO 

-2,3 

Wartość odchyłki LIQ zawiera się w dość dużym przedziale (tab. 3.2, 3.4, 3.6, 3.7), co jest 
spowodowane zmianą oporu wyrobisk po wykonaniu rewersji wentylacji w wyniku samoczyn
nego otwarcia tam wentylacyjnych. 

W przypadku rewersji na szybie VII kierunek przepływu powietrza w szybach wdecho
wych nie ulega zmianie, ale znacząco zmniejsza się natężenie objętościowe powietrza (tab. 
3.1). W przypadku rewersji na szybie VII i V ulega odwróceniu prąd powietrza w szybie I i VIII 
(tab. 3.3). W przypadku całkowitej rewersji uzyskuje się odwrócenie kierunku przepływu we 
wszystkich bocznicach (tab. 3.7). 
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Tabela 3.7. Wyniki pomiarów i ob l iczeń rozpływu powietrza w wybranych bocznicach po wykonaniu 
rewersji wentylacj i na szybach VII,IV i V 

Table 3.7. Resu lts of calculation and measurements of airtlow distribulion in selected branches after 
ventilation reversion in upcast shafts VII , IV & V 

NR WEZ WEZ 
R 

CIS. Gl;STOŚĆ WYDATEK 
SPADEK 

Q, Q,·Q""/Q,. 
BOCZNICY POC7.. KON. STAT. NAPORlJ 

kg/m7 Nim' kg/m3 m:t/s nr'lmin Nim' nr' l min C' ,,. 

l l 4c 5. IOE-OJ 0.000 1.2 10 -1 02.2 -6 1J2.0 5J.3 

II l JOe I.OOE-02 0.000 1,220 -J6.7 -2202.0 13.5 

8 1 l IIOc J .50E-03 O,O(XJ 1.200 - 169.8 -1 0 188,0 100.9 

5went 915C l O,OE+(Xl 0,000 1,190 - 133.7 -8023,2 -0.0 

4went 914C l (),(lE+<Xl 0.000 1,190 -48.6 -29 14.2 -0.0 -
?went 91 7C l O,OE+lXl (),()(){) 1,2(){) -1 50,7 -9043.8 -0.0 

5506 119C I I8C 2.8E-04 2.400 1.240 -66.6 -3975,6 -1.2 -3456 -15 ,0 

5516 113C I30C I.4E·03 3,7(KJ 1,240 -74,6 -4475,6 -7.8 -4 140 -8.1 

533 46C 256C I.OE-03 -2387,4(){) 1.200 -22,5 -1351.2 -0,5 -1400 3.5 

501 266C 268C 1.5E-03 0,000 1,240 -39.3 -2359.2 -2.3 - 1650 -43.0 

4438 4IC 54C 4 .2E-03 0,000 1.230 -22,6 -1353.4 -2,2 -882 -53.4 

408 94(' 92C 3.2E-OI 0,000 !.200 -4.! -243 .0 -5,2 -299 !8.7 

4449 33C 43C 3. 1E-O I 0,000 1.230 -5.4 -325.8 -9, 1 -882 63.1 

4452 51 C 52 C 1.2E-OI -23,900 1,230 -1 0.3 -620,4 -12.8 - 1470 57.8 

414 56 IC 678C 5.4E-02 -38,600 1,230 -14. 1 -844,2 -10,7 - 1745 51 ,6 

4464 42C 43C 8.9E-O l 0.000 1.20 -2.0 - 119.4 -3 ,5 -385 69.0 

3303 6C 8C 1.1 E-()2 0,()()0 1,220 -8. 1 -4843 -1.3 -442 -995.7 

3306 4C 9C 6.9E-02 0,000 1.220 -18.9 - 1134.5 -1 2.8 -1632 30.5 

33 14 30(' 12C I.OE+OI 0.000 1.220 -2,4 - 142.2 -56.2 -7 13 80,1 

3323 563C 564C 3.4E-02 2.400 1,2 10 ·7,1 -426.6 -0,7 -442 3.5 

3325 16C 564C 4.8E+<Xl -3 .5UP 1.200 -3 .6 -2 18.4 -63.6 -325 32.8 

307 5MC 772C 2.4E-02 -3.6()() 1.220 -11.9 -715.8 -3,4 -720 0.6 

4306 71C 784C 2.7E+0 1 -1 020,600 1.200 -3,7 -22 1.4 -367,6 -205 -8.0 

3 13 79IC 894C 3.6E-02 3,500 1,200 -25.6 -1538.4 -23 ,7 -2604 40.9 

420 632C 656C 3.5E+00 -35.900 1.220 -8.8 -526,2 -269.2 -828 36.4 

357006 6 17C 790C I.OE+O I -832.200 1.200 -5 .7 -343.2 -327.2 -624 45.0 

4476 80C 568C J.IE-03 -20.4()() 1.220 -25.6 - 1534.2 -2,0 -1736 11.6 

424 568C 571C 3.6E-03 7,200 1.220 -25, 1 -1507,8 -2,3 -1232 -22.4 

431 592C 596C 5.3E-02 23,900 1.220 -42.6 -2554,8 -96,1 -2530 -1.0 

40 1126 808C 872C 5.0E:02 103.6()() 1.2()() -33.5 -2()()7,0 -55,9 - 1320 -52,0 

522 75 IC 305C U lE-O l 2 1,2()() 1,2()() ·21 ,6 -1 297,8 -46,8 -65 -1896.6 

5409 305C 753C 1.2E-OI -662,2()(} 1.250 -23,5 - 1408.8 -66.2 -300 -369,6 

403104 75IC 749C 5.2E+00 -432.900 1.250 -4,5 -268,8 - 104,4 -61 -340,7 

404403 290(' 854C 3.6E-02 -21 9.(X)0 1,220 -26.6 -1596,0 -25,5 - 112 1 -42.4 

446 854C 862C 3.5E+lXJ - 14,400 1.220 -6. 1 -366,0 -130.2 -122 -200,0 

454 855C 856C 4.7E-O I -73.000 1.220 -15.5 -928.2 -1 12,5 -732 -26.8 

32 1 878C 859C 6.2E+00 -73,000 1,2()() -7,9 -475,2 -388,9 - 1386 65.7 

41 0 101 860C SIOC 5.2E-01 2 1.200 1,2()() - 17.9 -1075.2 -167,0 -1386 22.4 

325 780C 8 11C 7.9E-03 -34, 100 1.200 -92,9 -5575.2 -68.2 -7105 2 1.5 

410202 822C 666C 1.2E-02 33.500 1.220 -33,5 -201 1.8 -13,5 -592 -239.8 

475 675C 812C 2.3E-OI 0,000 1,200 -51.5 -3092.4 -6 11.0 -3281 5.7 

476 656C 660C 2.8E-02 -2,4(X) 1.220 - 19.0 - 1138,2 - lO. l -2751 58.6 

404503 663C 824C I.OE+01 -2428.600 1.200 -3.4 -206.4 -1 18.3 -327 36.9 
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Tabela 3.7. cd. 

NR WEZ WEZ 
R 

CIS. 
Gl;STOŚĆ' WYDATEK 

SI' A DEK 
Q, Q,·Q,.,./Q, BOCZNICY rocz. KON. STAT. NAPORU 

- kg/m7 N/m2 kg/nr' nr' ts mJ/min N/m:! m3/min r:; 

40 1316 321(' 273C 2.0E-o:1 -25 2.200 1.230 -9.6 -576.0 -0.2 4~0 220.0 
484 427(' 479C 4.8E-02 -21.500 1.220 -017 -40.2 -0.0 232 117.3 
326 524 (' 526 c I.SE-01 -2232.800 1.210 -19.3 -1155.6 -66.8 1830 163. 1 
3'!.7 52(> C 543 c 1.4E+00 -12.900 1.200 -1.2 -72.6 -2.0 452 11 6. 1 

5414 554 (' 555 c 2.5E-02 - 1.200 1.200 -21.3 -1280.4 - l 1.4 1800 17 1.1 
-W3 405 c 403 c 4.4E-02 -609.200 1.220 -7.6 -454.2 -2.5 242 287.7 
494 40.1 c 188 c 1.2E-OI 5.900 1.210 3.7 224.4 1.7 l)() -149.3 

4484 407 (' .179 (' UE-Ol -13.200 1.220 -4.1 -244.2 -2.2 520 147.0 
5416 .164 (' 365 c 5.0E-02 -450.900 1.200 -'U -556.2 -4.3 646 186.1 
499 l 82 (' 379 c 9. 1E-02 29.400 1.200 -14.1 -847.2 -18.1 462 283.4 

-104504 376 c 373 c 4.1E-02 -6.000 1.220 ·3.0 -177 .6 -0.4 567 131.3 
409202 373 c 375 c I.IJE-01 -18.000 1.220 -28.5 · 1708.8 -81.1 1037 264.8 
359002 28C 29C 2.1E-OI - 19.100 1.220 -17.5 -1049.4 -64.2 1225 185.7 

344 29 c 385 c 1J.7E-03 0.000 1.200 -9.9 -597.0 -1.0 1045 157.1 
403101 32 c 802 c UE-02 -17.700 1.200 -28.6 -1716.6 -10.6 805 313,2 
4W!02 376 c 308 c 5.9E-O! -940.700 1.220 -!5.0 tJOO.O - !32.8 41)8 280,7 

4479 308 c 32 c 1.9E-02 -7.100 1.200 -20.8 - 1246.8 -8.2 554 325.1 
4 14003 802 c sooc UE-Ol -60.000 1.200 -57.6 -3454.2 -430.9 2090 265.3 
364208 800(' 810(' 5.7E·02 -2333.200 1.200 -64.6 -3876.0 -237.9 3240 219.6 
401324 319 (' 339 c 5. 1E-OI -141.300 1.200 -12.8 -765.6 -83.0 1305 158.7 

530 307 c 168 c 6JE-OI 0.0000 1.200 -6.3 -377.4 -24.9 3 13 220.6 
5426 168 c 196C 4.0E-02 -316.700 1.200 -29.5 -17(>7.0 -34.7 1540 214.7 

401178 167 c 40 1 c 2.0E-OI -105.900 1.200 -5.6 -333.6 -ó.2 9S 440.4 

402009 359 c 362C 3.5E-OI -146.000 1.200 -5.5 -332.4 -10.7 3% 18.1.9 

402005 ](>6 c 363 c 1.2E-OI -609.800 1.200 -3.7 -220.2 - 1.6 200 2 10 .1 

401331 263 c 313 c I.OE+OO -369.600 1.200 ·2.5 -148.8 -ó.:! 403 136.9 

403301 326 c 284 c 5.1 E-02 22.400 1.200 -2.9 -175.2 -0.4 378 146.3 

40 UJS 205 c .W7C I.OE-02 -263.700 1.200 - 14.(> · 878.4 -2.1 52 S 2(>6.4 
])()]) 423 c 101 c 2.1E+00 2425.000 1.200 -8.4 501.0 146.4 765 34.5 

Reasumując należy s twierdzić, że występujące różnice w wartości ach pomierzonych i obli
czonych są wynikiem zmiany oporu wyrobisk po wykonani u rewersji wentylacji głównej. Tak 
więc nie można jednoznacznie powiedzieć, że znany jest rozpływ powietrza w sieci wentyla
cyjnej po dokonaniu rewersji na poszczególnych szybach wentylacyjnych. Nawetjeśli możliwe 
jest dokonanie rewersji wentylacji w celu określen i a jej zasięgu, to nigdy nie ma my pewności 
co do rzeczywistego zasięgu rewersji. Tak więc w przypadku dużego zagrożenia metanowego 
rewersj a wentylacji głównej nic powinna być przeprowadzana. W celu ratowania zatrudn ionej 
załogi na do le kopalni, w przypadku pożarów w grupowych prądach powietrza świeżego, na
leży wykorzystywać metody opanowania pożaru poprzez manewrowanie tamami lub wykorzy
stać krótk ie spięcia wenty lacyj ne. 

4. Podsumowanie 

Zasadniczy wpływ na skuteczność wykonania rewersji wentylacji głównej ma: 
czas podjęcia decyzji o wykonaniu rewersji, 
struktura sieci wenty lacyjnej, 
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zagrożenie metanowe, 
stan urządze1'1 do regulacji rozpływu powietrza w siec i wentylacyjnej. 
Przeprowadzona próba rewersji wentylacji głównej wykazała, że nie ma możliwości okre

ślenia zasięgu rewersji bez wykonania prób ruchowych. Komputerowa symulacja rozpływu 
powietrza nie w pełni pokrywa się z rzeczywistym rozpływem w stanie rewersji. Różnica w roz
pływie powietrza spowodowana jest brakiem tam regulacyjnych dwustronnie dz i ałających. 

Wykony\1..-anie rewersj i wentylatorów głównych w kopalniach metanowych, nawet przy 
prostej strukturze siec i wentylacyjnej , jest przeds i ęwzięciem ryzykownym. W przypadku du
żego zagrożenia metanowego rewersja wentylacj i głównej nie powinna być przeprowadzana. 
W celu ratowania zatrudnionej załogi na dole kopalni , w przypadku pożarów w grupowych 
prądach powietrza św ieżego, należy wykorzystywać metody opanowania pożaru poprzez ma
newrowanie tamami lub wykorzystać krótkie spięc i a wentylacyjne. 

Możl i\ ość wykorzystani a rewersji przy pożarze w świeżym prądzie powietrza jest bardzo 
ogran iczona a w wielu przypadkach (np. w zimie) praktycznie niemożl i wa. 
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Example of main ventilation reversion in a coal mine 

Abstra et 

Main ventilation reversion is used very seldom during fire fighting . One of the factors , 
making i t difficult to use in, is no possibility of determining the range of upcast airshaft rever
sion in a venti lation network. !t is main ly caused by unilateral working of air stoppings in a 
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mine. An attempt at ventilation reversion in particular upcast shafts in one of ungassy mines 
was taken in order to determine the range of main ventilation reversion. This paper presents the 
results of measurements of changes in air velocity in selected measurement stations while 
gradually setting reversion to work in upcast shafts. The results of measurements were com
pared to the results of computer simulation of air distribution. 

Recenzent: dr hab. inż. Marian Brcmny 
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Nowatorskie rozwiązania systemów transportowych w Kopalni Węgla 
Kamiennego "Budryk" S.A. -zastosowanie kolejek podwieszonych 
z napędem 'ciągnikami spalinowymi 

Słowa kluczowe 

węgiel kamienny - koncentracja wydobycia -systemy transportowe - kolejki podwieszone 
- efektywny czas pracy- bezpieczeństwo pracy 

Streszczenie 

Obniżenie kosztów wydobycia jak również zapewnienie wysokiej koncentracji wydobycia 
jest możliwe poprzez zastosowanie maszyn i urządzeń nowej generacji, a takimi niewątpliwie 
są kolejki podwieszone z napędem ciągnikami spalinowymi. Biorąc pod uwagę bogate do
świadczenia ruchowe innych Kopah'l, począwszy od 200 I r., w KWK "Budryk" S.A. wdrażane 
są systemy transportu oparte na kolejkach spalinowych. Udostępnienie nowych partii i pokła
dów powoduje konieczność rozbudowy i modernizacji sieci transportowych kolejek spalino
wych. 

l. Wprowadzenie 

Podstawowym elementem wpływającym na obniżenie kosztów wydobycia węgla w ko
palni, a więc i osiąganie przez nią rentowności jest zapewnienie wysokiej koncentracji wydo
bycia poprzez zmniejszenie liczby przodków i ścian, zmniejszenie zatrudnienia a jednocześnie 
zwiększenie zdolności wydobywczych. 

Osiągnięcie powyższych celów techniczno-organizacyjnych jest możliwe , dzięki zastoso
waniu maszyn i urządzeń nowej generacji o dużej wydajności, trwałości i niezawodności. 

Aby zapewnić ciągłość ruchową w efektywnym procesie technologicznym wydobycia, na
leży skrócić do minimum czas przezbrajania ścian, jak również wydłużyć efektywny czas 
pracy oddziałów wydobywczych poprzez zapewnienie szybkiego i niezawodnego transportu 
załogi, materiałów i sprzętu do oddziałów . 

Do takich zadm'l musi być dostosowany odpowiednio zaprojektowany transport, który od
grywa w tym ciągu technologicznym bardzo ważną rolę i decyduje o ostatecznym efekcie. 

2. Czynniki decydujące o wprowadzeniu kolejek podwieszonych z napędem ciągnikami 
spalinowymi 

Szerokie zastosowanie w latach 90-tych znalazł w KWK "Budryk" S.A. transport kolej-
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kami linowymi naspągowymi oraz podwieszonymi, których efektywność pracy determinuje 
szereg ogranicze!l takich jak: 

możliwość transportu tylko do jednego punktu; 
wymóg bezwzględnego reżimu utrzymania torowiska i spągu; 
konieczność częstej wymiany liny pociągowej; 
konieczność utrzymania znacznych gabarytów wyrobisk transportowych; 
brak możl i wości szybkiej zmiany miejsca użytkowania. 
Na podstawie zebranych doświadcze!l w naszej oraz innych kopalniach [l, 2, 3] takich jak 

"Bogdanka", "Piast", "Staszic", "Borynia", "Jaworzno", "Halemba", "Bielszowice", "Jas
Mos" można stwierdzić, że wdrożenie spalinowej kolejki podwieszonej daje wymierne efekty 
ekonomiczne i techniczne takie jak: 
- poprawienie bezpieczei'Istwa prac transportowych ze względu na brak przewodu jezdnego 

lub liny, oraz bezpośrednią kontrolę przebiegu transportu przez operatora z kabiny prze
mieszczającej się wraz z kolejką; 
zwiększenie efektywności transportu, ponieważ źródło energii porusza się razem z lokomo
tywą co daje dużą swobodę ruchu w porównaniu do transportu linowego; 
zn1niejszenie zatrudnienia przy pracach transportov.;ych; 
zwiększenie dyspozycyjności środków transportu poprzez możliwość prowadzenia trans
portu bezpośrednio od szybu do oddziału; 
obniżenie kosztów budowy i utrzymania tras transportowych; 
rozwiązanie problemu sprawnego załadunku i rozładunku materiałów. 
Wprowadzenie spalinowych kolejek podwieszonych stwarza również problemy natury 

techniczno-organizacyjnej: 
konieczność spełnienia wymogów bezpiecznego magazynowania i przeładowywania paliw 
oraz olejów; 
stwarzanie zagrożenia wynikającego z toksyczności gazów spalinowych i nagrzewania się 
ciągnika. 

Z naszych dotychczasowych doświadczei'I eksploatacyjnych wynika, że wymienione zagro
żenia nie stwarzają problemów w wentylacji wyrobisk, a zastosowanie przez nas uproszczone 
metody przechowywania paliw i olejów pozwoliły na zachowanie bezpiecze!lstwa w tym za
kresie bez ponoszenia kosztów. Rozwiązanie to jest zaakceptowane przez organy nadzoru 
górniczego. 

Opisane powyżej zalety tego systemu transportu potwierdzone w praktyce naszej kopalni, 
utwierdzają nas w przekonaniu, że należy dalej rozwijać ten system do wszystkich wyrobisk 
kopalni, szczególnie tych odległych, gdzie czas pracy załogi byłby bardzo krótki. Nabyte do
świadczenia podczas przezbrajania całych kompleksów ścianowych utwierdziły nas w przeko
naniu, że należy rozszerzyć ilość sprzętu używanego do transportu dużych i ciężkich elemen
tów, co znacznie zmniejszy ilość dotychczas stosowanych urządzeń (kołowroty, liny) oraz 
liczbę obsługujących pracowników zwiększając jednocześnie poziom bezpiecze!lstwa pracy 
i efektywność zbrojenia. 

3. Systemy transportowe na bazie kolejek spalinowych w KWK "Budryk" S.A. 

Pierwszy układ transportowy do transportu materiałów i przewozu ludzi kolejkami pod
wieszonymi z napędem ciągnikami spalinowymi został zabudowany w lipcu 200 l r. w pokła
dzie 338/2 i był wykorzystywany do transportu materiałów do ściany B-2 oraz dowozu ludzi 
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w ten rejon. Długość trasy transportu materiałów wynosiła wówczas 5100 m, natomiast 
przewóz ludzi odbywał się na odcinku 4300 m przy zmiennym nachylen iu do 18°. Schemat 
układu transportowego przedstawiony został na rys. 3.1. 
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do transportu moteriat6w 
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Rys. 3.1. Schemat układu transportowego kolejki podwieszonej z napędem ciągnikami spalinowymi od 
chodnika podstawowego w pokł. 338/2 poz. 700 m do wyrobisk parti i "8" w pokł. 338/2. Lipiec 2001 r. 
Fig. 3.1. Diagram o f transport system of suspension railway with diesellocomotive as a drive from basie 

heading in bed 338/2 level 700 m to excavation part "8" in bed 338/2. July 2001 
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W tamtym czasie kopalnia eksploatowała 3 lokomotywy podwieszone typu LPS 50 D3e 
firmy "Ferrit". Rozmieszczenie stacji osobowych oraz materiałowych na trasie transportu w re
jonach prowadzonych prac przygotowawczych i eksploatacyjnych pozwoliło na zminimali
zowanie czasu dojazdu załogi i transportu materiałów w w/w rejony. 

Wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach transportowych jak i przy załadunku i wyła
dunku przewyższył oczekiwania. Podczas prowadzenia transportu, operator kolejki ma możli
wość ciągłej obserwacji drogi transportu i natychmiastowej reakcji w przypadku zauważenia 
idącej załogi bądź ewentualnego niebezpieczeństwa. Brak jest takiej możliwości przy trans
porcie linowym, ponieważ przepisy bezpieczet1stwa zabraniają wejścia załogi na drogi 
transportowe. Niewątpliwą więc zaletą stosowania ciągników spalinowych jest bezpie
czet'lstwo załogi. Została wyeliminowana lina, będąca dużym zagrożeniem zarówno dla ludzi jak 
i urządze!l, kabli elektrycznych itd. 

Analiza porównawcza kolejek linowych i kolejek podwieszonych z napędem ciągnikami 
spalinowymi w aspekcie ekonomicznym wykazała, że słuszne było wprowadzenie kolejek 
spalinowych na KWK "Budryk" S.A. 

Kolejnym krokiem W'1·ozbudowie tras kolejek podwieszonych z napędem ciągnikami spali
nowymi była zabudowa trasy w pokładzie 35811 partii "B". W październiku 2002 roku oddano 
do ruchu układ transportowy do transportu materiałów do ściany B-l w pokładzie 35811 o łącz
nej długości 4400 m, w tym 3900 m trasy do przewozu ludzi przy zmiennym nachyleniu do 
12°. Schemat układu transportowego przedstawiono na rys . 3.2. 

W celu sprawniejszego prowadzenia prac transportowych kopalnia dokupiła w roku 2002 
dodatkowo 7 lokomotyw spalinowych: 5 lokomotyw LPS 70 D.O firmy "Ferrit", 2 lokomotywy 
IMM 80 TD firmy "Stavus" i l lokomotywę LZH-60 D.O firmy "Bevex" oraz 3 zestawy trans
portowe do transportu ciężkiego, które pozwoliły na zmniejszenie czasu zbrojenia ścian. 

Kolejne lata pozwoliły na zebranie doświadcze!l organizacyjno-technicznych w prowadze
niu transportu, załadunku materiałów na stacjach materiałowych oraz w budowie tras. Roz
mieszczenie mijanek, stacji materiałowych czy stacji osobowych na trasie transportu jest tak 
dobrane, aby transport "z pola" nie kolidował z transportem materiałów "do pola". Liczba 
stacji osobowych i materiałowych jest zminimalizowana a zarazem wystarczająca dla prawi
dłowego prowadzenia prac transportowych. 

Do układów transportowych wprowadzone zostały zestawy awaryjne składające się z ka
biny sanitarnej i kabin osobowych, które rozmieszczone są w odległych rejonach eksploatacyj
nych i w miejscach największego zagrożenia zdrowia, dzięki czemu czas transportu poszko
dowanego do szybu został skrócony do minimum. 

Aktualnie transport kolejkami podwieszonymi z napędem ciągnikami spalinowymi prowa
dzony jest w pokładzie 338/2 partia "B" i w pokładzie 358/1 partii "B" i "C". 

Schemat układu transportowego w pokładzie 338/2 przedstawia rys. 3.3. Długość trasy wy
nosi 6600 m w tym 4600 m trasy do przewozu ludzi i zapewnia ciągłość w dostawie materia
łów do wszystkich rejonów eksploatacyjnych jak i przygotowawczych. Dowóz ludzi realizo
wany jest przy pomocy 2 zestawów do przewozu ludzi składających się z 7 kabin 8-osobowych 
i kabiny sanitarnej . 

W pokładzie 358/1 partii "B" i "C" układ transportowy obejmuje 14100 m, w tym 6800 m 
trasy do przewozu ludzi. Trasa kolejki podwieszonej z napędem ciągnikami spalinowymi aktu
alnie łączy dwa poziomy 700 m i 1050 m, z których prowadzony jest transport materiałów oraz 
przewóz ludzi do ścian oraz drążonych przodków (rys. 3.4). Dowóz ludzi realizowany jest przy 
pomocy 3 zestawów do przewozu ludzi składających się z 1 O kabin 8-osobowych. 
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Rys. 3.2. Schemat układu transportowego kolejki podwieszonej z napędem ciągnikami spalinowymi 
z poz. 700 m do wyrobisk partii "B" w pokł. 358/1. Październik 2002 r. 

Fig. 3.2. Diagram o f transport system of suspensio n railway with diesellocomotive as a drive l e vel 700 m 
to excavation part "B" in bed 358/1. October 2002 
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Rys. 3.3. Schemat układu transportowego kolejki podwieszonej z napędem ciągnikami spalinowymi od 
chodnika podstawowego w pokł. 338/2 poz. 700 m do wyrobisk partii "B" w pokł. 338/2. 

Październik 2004 r. 
Fig. 3.3. Diagram o f transport system o f suspension railway with diesellocomotive as a drive from 

basie heading in bed 338/2 level 700 m to excavation part "B" in bed 338/2. October 2004 
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Rys. 3.4. Schemat układu transportowego kolejki podwieszonej z napędem ciągnikami spalinowymi 
z poz. 700 m do wyrobisk partii ,,B" w pokł. 358/1. Pa~~dziernik 2004 r. 

Fig. 3.4. Diagram of transport system of suspension railway with diesel!ocomotive as a drive level 700 m 
to excavation part "B" in bed 358/1. October 2004 
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Podczas przezbrajania ścian sekcje z likwidowanej ściany wyciągane są na chodnik pod
ścianowy przy pomocy kołowrotu, a następnie załadowane na zestawy transportowe i trans
portowane bezpośrednio do rozcinki rozruchowej nowej ściany co również znacznie poprawia 
bezpieczeństwo związane z przeładunkiem dużych ciężarów, jak również zwiększa bezpie
czeJ1stwo pracy i skraca czas przezbrajania. Przykładowy schemat przezbrajania ściany B-2 na 
B-4 w pokładzie 358/1 przy pomocy kolejki podwieszonej pokazano na rys . 3.5. Trasa trans
portu sekcji wynosiła 5300 m przy zmiennym nachyleniu do !2°. Sekcje, które wymagały 
remontu były transportowane na poziomie 1050 m do stacji SM-l O, natomiast sekcje sprawne 
były bezpośrednio transportowane do rozcinki rozruchowej ściany B-4. 

Do 2006 roku planuje się całkowitą likwidację kolejek linowych podwieszanych i spągo
wych oraz całkowite skonteneryzowanie transportu, co ma na celu dalsze zwiększenie efek
tywności transportu i bezpieczeństwa . 

Podniesienie materiału opuszczonego na poziom w przypadku sieci kolejek podwieszonych 
z napędem ciągnikami spalinowymi jest jednorazowe, gdyż materiał załadowany na zestaw 
transportowy jest dowożony bezpośrednio na miejsce rozładunku. Załadunek materiału odby
wa się za pomocą wciągników hydraulicznych lub łmkuszkowych, co ogranicza bezpośredni 
kontakt pracownika z ładowanym materiałem. 

Ponieważ nit:uchrunna jesi rozbudowa tras kolejek podwieszonych z napędem ciągnikami 
spalinowymi oraz zestawów transportowych i zestawów do przewozu ludzi, w najbliższym 
okresie zaplanowano zakup: 8 lokomotyw spalinowych, 5 zestawów lekkich do transportu 
materiałów oraz 2 zestawów ciężkich do transportu obudów ścianowych . 

Ruchem kolejki podwieszonej kieruje dysponent, który poprzez system łączności bezprze
wodowej typu F:LEXCOM zabudowanej na trasach kolejki podwieszonej ma bezpośredni 

kontakt z każdym operatorem, co skutkuje natychmiastową reakcją w przypadku zaistnienia 
np. wypadku lub transportu awaryjnego. 

Transport prowadzony jest przez brygadę transportową tj. kierowca i pomocnik (konwo
jent), którzy posiadają odpowiednie kursy i upoważnienia oraz zapoznani są z dokumentacją 
i regulaminem transportu . Transporty ponad gabarytowe specjalne prowadzone są ponadto bez
pośrednio pod nadzorem dozoru oddziału transportowego. Stan osobowy oddziału prowadzą
cego transport kolejkami podwieszonymi z napędem ciągnikami spalinowymi w obecnej chwili 
jest wystarczający. W miarę rozbudowy i zakupu dodatkowego sprzętu, stan osobowy będzie 
zwiększał się proporcjonalnie. 

Od momentu wprowadzenia kolejek podwieszonych z napędem ciągnikami spalinowymi 
ilość wypadków przy załadunku materiałów oraz na drogach transportowych znacznie spadła. 
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Rys. 3.5. Schemat układu transportowego do transportu sekcji obudowy zmechanizowanej 
SATO 15/35 POz do rozcinki rozruchowej ściany B-4 w pokl. 358/1. Lipiec 2004 r. 
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Fig. 3.5. Diagram of transport system to transport of section mechanized Iining SATO 15/35 POz 
to cut starting wall B-4 in bed 358/1. July 2004 
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Poniżej przedstawiamy obecnie posiadany i używany sprzęt, który jak już wcześniej 
wspomniano, w miarę rozbudowy tras będzie stale uzupełniany i modernizowany. 
- Długość tras kolejki podwieszonej z napędem ciągnikami spalinowymi (trasy typu 50175 

firmy " Pioma" S.A orazfirmy "Trans l" ZD24C i ZD24C/75 ): 
- do transportu materiałów- 21.000 m w tym do przewozu ludzi 9.900 m. 

- Lokomotywy podwieszone z napędem ciągnikami spalinowymi: 
• FERRIT LPS 50 D3e- 3 szt.; 
• FERRIT LPS 70. DO- 6 szt.; 
• BEVEX LZH-60.D.O.- 3 szt.; 
• IMM 80 TD- 3 szt.; 
• SCHARF DZ-66-2+2 95/R- l szt. 

W sumie 16 lokomotyw podwieszonych. 
- Zestawy transportowe lekkie: 

• Zestawy transportowe łańcuszkowe WŁ-32S (ręczny)- 12 szt. po 8 wciągników; 
• Zestaw transportowy WPT-3,0h firmy Ulstein Fama (hydrauliczny)- l szt. po 6 wcią

gników; 
• Zestaw nośny 60 kN firmy "Pioma" S.A. (hydrauliczny)- l szt. po 6 wciągników. 

W sumie 14 zestawów. 
- Zestawy transportowe ciężkie: 

• Zestaw nośny 6-wózkowy firmy "Pioma" S.A.- 2 szt.; 
• Modułowy zestaw nośny MZN-240 firmy Ulstein Fama- 2 szt. 

W sumie 4 zestawy. 
- Zestawy do przewozu ludzi. 

• Zestaw lO kabin osobowych (80 osób)- 3szt.; 
• Zestaw 7 kabin osobowych+ l kabina sanitarna (60 osób)- 2szt. 

W sumie 5 zestawów o łącznej liczbie przewożonych osób 360. 
- Zestawy awaryjne; 

• Zestaw 2 kabiny osobowe+ l kabina sanitarna+ l kabina materiałowa (24 osoby)- 2 szt. 
W sumie 2 zestawy o łącznej liczbie przewożonych osób 48. 

Z doświadczeń eksploatacyjnych wynika, że system transportu kolejkami podwieszonymi 
w naszej kopalni został doprowadzony do wysokiej sprawności, a wyniki te uzyskano poprzez 
objęcie całości zagadnienia związanego z budową tras, obsługą i konserwacją sprzętu, napra
wami oraz transportem przez jeden oddział. Aby zminimalizować awaryjność pracy kolejki 
podwieszonej z ciągnikami spalinowymi wymagane jestjednak rygorystyczne przestrzeganie: 
- prawidłowego montażu trasy; 
- konserwacji trasy i sprzętu; 
- obsługi technicznej sprzętu~ · terminowej wymiany materiałów eksploatacyjnych (filtry, 

oleje, woda w układzie chłodzenia) . 

4. Podsumowanie 

Transport kolejkami podwieszonymi z napędem ciągnikami spalinowymi jest kluczowym 
systemem transportu w KWK "Budryk" S.A. 

Nie przeprowadzanie, z odpowiednim wyprzedzeniem, sprawnej modernizacji i rozbudowy 
tego systemu mógłby doprowadzić do: 
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zmniejszenia postępów przodków i wydobycia ze ścian poprzez wydłużenie czasu "dojścia" 
załogi do przodków i ścian; 

- trudności ze zbrojeniem ścian w rejonach, w których prowadzonej jest wydobycie; 
pogorszenia stanu bezpiecze!'1stwa kopalni; 
wydłużenia czasu prowadzenia ewentualnej akcji ratowniczej. 
Podsumowując: system transportu z użyciem ciągników spalinowych w warunkach 

kopalni "Budryk" S.A. sprawdził się zarówno pod względem parametrów technicznych 
jak i bezpieczeństwa pracy. 
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Innovatory solutions of transport systems in BUDRYK Mine - application 
of suspended railways with diesellocomotive as a drive 

Abstract 

Decrease output costs as well as assurance of high output concentration i s possible through 
new generation machines and equipment application such like suspended railways with diesel 
tractors as a drive .. Considering much experiences of the other coal mines, since 2001 year in 
Budryk Mine are initiate transport systems based on railways with diesellocomotive as a drive. 
First working new beds causes a necessity development and modernization of transport system 
of railways with diesel locomotives. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Krzysztof Krauze 
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Badanie właściwości wybuchowych matryc emulsyjnych materiałów 

wybuchowych 

Słowa kluczowe 

górnicze materiały wybuchowe- klasyfikacja zagrożeń- przepisy transportowe 

Streszczenie 

W pracy omówiono ogólnie typowy zakres badań niebezpiecznych właściwości materiałów 
wybuchowych oraz szczegółowo zakres badań klasyfikacyjnych serii 8 matryc emulsyjnych 
materiałów wybuchowych -jako towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym zgodnie 
z zaleceniami ADR. Wskazano, iż jednym z C~t l ów badm1 serii 8 jest wypełnien i e istn i ejącej 

luki w dotychczas stosowanej ocenie właściwości wybuchowych grupy materiałów, do których 
zalicza się matryce emulsyjnych materiałów wybuchowych, tzn. emulsje odwrócone zawiera
jące przesycone wodne roztwory azotanu (V) amonu i innych utleniaczy nieorganicznych, 
paliwa organiczne i emulgatory. Na podstawie przeprowadzonych badm1 wykazano brak właś
ciwości wybuchowych matryc RP-Tl i RP-T2 i możliwość ich sklasyfikowania, zgodnie z za
leceniami ONZ, w klasie 5 .1. 

l. Wprowadzenie 

Emulsyjne materiały wybuchowe (MWE) stają s i ę aktualnie dominującym środkiem strza
łowym stosowanym w przemyśle wydobywczym. Związane jest to z ich bardzo niską wrażli

wością na bodźce mechaniczne, przez co cechuje je niskie prawdopodobieństwo przypadko
wego zainicjowania pod wpływem uderzenia i tarcia. Dlatego są to materiały nadające się do 
załadunku mechanicznego. Znaczenie oceny właściwości wybuchowych matryc MWE tzn. 
postaci nieuczulonej MWE (MWE-X) determinuje technologia produkcj i MWE przeznaczo
nych do tego typu załadunku . Zgodnie z n i ą, w przeważającej części czasu koniecznego do wy
konania prac przygotowawczych potrzebnych do przeprowadzenia robót strzałowych z uży
ciem MWE, mamy do czynien iajedynie ze MWE-X. Ponieważ w pewnych warunkach , wodne 
roztwory azotanu (V) amonu, stanowiące generalnie główny składnik MWE-X , mogą ulegać 
przemianie wybuchowej, zatem nie można wykluczyć a' priori posiadania przez MWE-X zdol
ności do wybuchu lub jego idealnej formy- detonacji . Stąd, potencjalnie każda MWE-X może 
zostać zaklasyfikowana albo tak jak MWE- do klasy l, albo tak jak wodne roztwory utle-
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niaczy - do klasy 5. Prowadzenie prac w tym zakresie, przed rokiem 2003, napotykało na za
sadnicze trudności -brak było jednoznacznych wskazówek, co do zasad wykonywania i inter
pretacji wyników odnośnych badań. Wraz z opublikowaniem badań serii 8 [l] trudności te 
ustąpiły. 

W niniejszej pracy przestawiono wyniki badań dwóch typów matryc RP-Tl i RP-T2 z za
stosowaniem procedury proponowanej w Recommendations on the Trasport oj Dangerous 
Goods. Mamtal oJ Test and Criteria umożliwiającej ich klasyfikację do klasy 5.1. 

2. Metody oceny bezpieczeństwa górniczych materiałów wybuchowych 

W związku z oceną zagrożeń ze strony górniczych materiałów wybuchowych (GMW), 
funkcjonują co najmniej trzy odrębne grupy badań . Pierwsza z nich obejmuje badania wyma
gane przepisami związanymi z dopuszczeniem do stosowania w górnictwie. Ponieważ nie są 
one związane z klasyfikacją GMW poza górnictwem, np. w zakresie transportu po drogach 
publicznych, w tej pracy nie będziemy się nimi zajmować. 

Druga grupa badań służy opracowaniu "Karty Oceny Materiału Wybuchowego Pod 
Względem BezpieczeJ1stwa", a w stosunku do przedmiotów zawierających MW - "Karty 
Oceny Przedmiotu Wybuchowego Pod Względem Bezpieczeństwa" . Jej zakres wynika z zapi
sów Ustawy [2] i obejmuje przede wszystkim: 
- oznaczanie wrażliwości na bodźce mechaniczne i cieplne (oznaczanie wrażliwości na 

uderzenie (badanie 3(a)), oznaczanie wrażliwości na tarcie (badanie 3(b)) oraz oznaczanie 
temperatury rozkładu, (badanie 3(c)); 

- badanie zachowania się materiału przy paleniu (próba spalania w małej skali (badanie 3(d)), 
próba zapłonu lontem prochowym (wycofana w zakresie badań ADR- kiedyś jako badanie 
5(d), natomiast obowiązuje w Polsce w stosunku do GMW), próba wewnętrznego zapłonu 
(badanie serii l lub 2(b)); 

- badanie zdolności do detonacji (oznaczanie wrażliwości na inicjowanie (badanie serii l lub 
2(a)) oznaczanie wrażliwości na spłonkę (badanie 5(a)). 
Trzecia grupa badań obejmuje badania pozwalające na sklasyfikowanie danego MW pod 

względem stwarzanych przez niego zagrożeń w transporcie, tzn . zaliczeniu do odpowiedniej 
podklasy. Formalnym wynikiem tych badań jest "Certyfikat Klasyfikacyjny do Celów Trans
portowych". Podstawę eksperymentalną zawierają, nowelizowane co dwa lata, zalecenia ONZ 
-obecnie obowiązujące zawarte są w [l] . W grupie tej na pierwsze miejsce wysuwają się ba
dania serii 6 (spalanie pojedynczego opakowania, inicjowanie opakowania transportowego 
oraz spalanie w stosie kilku opakowm1 transportowych) oraz serii 8 (rys. 2.1) dotyczącej mię
dzy innymi matryc materiałów wybuchowych emulsyjnych. 

Ze schematu przedstawionego na rys. 2.1 wynika, że głównymi parametrami określanymi 
w badaniach serii 8 są wrażliwość na bodziec termiczny (badania 8(a), (c) i (d)) i zdolność do 
pobudzenia falą uderzeniową (badanie 8(b)). Zgodnie z [1], angielski termin "ANE" oznacza 
"an ammonium nitrate emulsion, suspension or geJ, intermediate for blasting explosives", co 
mo:;Qla przetłumaczyć jako "emulsje, zawiesiny lub żele zawierające azotan amonu, stanowiące 
półprodukt do wytwarzania kruszących materiałów wybuchowych". 
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Rys. 2. 1. Schemat badań umożl iw i ających kl asyfikację MWE-X [l] 
Fig. 2.1. Scheme o f classification procedure of MWE-X [ l] 
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Na kilka lat przed opublikowaniem, wstępne wersje badań serii 8 były szeroko dyskuto
wane, także w Polsce [3]. Badanie 8(c) jest również stosowane do określania wrażliwości na 
bodźce termiczne materiałów wybuchowych [4, 5], czy też jako badanie serii F nadtlenków 
organicznych [l j . 

3. Badania matryc RP-T l i RT-T2 według serii 8 

W ramach części eksperymentalnej pracy badaniom 8(a)-(c), poddano matryce RP-TI i RP
T2, produkcji "BLASTEXPOL" w Duninowie. Ogólne składy i gęstości testowanych matryc 
materiałów wybuchowych emulsyjnych podano w tabeli 3.1. 

Tabela 3.1. Charakterystyki badanych typów matryc 
Table 3.1. Characteristics of the types o fan ammonium ni tra te emulsion, intermediate for blasting 

explosives 

Matryca 

Składnik RP-Tl RP-T2 

Zawartość składnika [%1 

Utleniacze 79,0 77,5 

Faza organiczna 6,0 5,8 

Woda 15,0 14,7 

Pył aluminiowy - 2,0 

Gęstość [g/cm'J 1,46 1,48 

W ramach testu 8(a) próbki matryc o objętości 400 cm3 ogrzewano w termostatcwanym na
czyniu o objętości 500 cm3

• Według zaleceń [!] temperatura w próbce badanej substancji po
winna być wyższa o 20 oc od temperatury załadunku jej do pojemnika urządzenia przewożą
cego lub temperatury transportu. 

100 --v••• - • -·--··-··· 

E 
80 

~ 60 

~ 
Q) 40 o. 
E 
2 

20 

o ........... ,_. 
o 48 96 144 192 

czas wygrzewania lh] 

-+-temp. komory · •· · temp. RP-T1 

--temp. RP-T2 - -górna granica temp. 

Rys. 3. 1. Temperatura matryc RP-TI i RP-T2 podczas wykonywania badania 8(a) 
Fig. 3.1. Temperatm·e ofRP-Tl and RP-T2 sampies during the carrying out the test 8(a) 

Jest ona w sposób ciągły monitorowana. Test jest prowadzony przez siedem dni lub jest 
wcześniej przerywany, jeżeli temperatura próbki osiągnie o 6 oc wyższą od wyjściowej. W przy-
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padku prób realizowanych w ramach niniejszej pracy badania prowadzono w temperaturze 75 
oc przez 10 dni. Zapis zmiany temperatur próbek badanych matryc przedstawiono na rys. 3.1, 
z którego wynika, że podczas prób temperatura matryc nie przekroczyła 81 oc. 

Zdolność do detonacji pod wpływem oddziaływania fali uderzeniowej badana jest w tak 
zwanym Cap Test. Polega on na określeniu przy jakiej maksymalnej odległości pobudzacza 
(donor) od konkretnego ładunku testowanego (akceptor), zachodzi zainicjowanie tego ostat
niego pod wpływem fali uderzeniowej wygenerowanej w wyniku detonacji pobudzacza. Me
dium znajdującym się pomiędzy donorem a akceptorem może być powietrze, woda lub two
rzywa sztuczne. Najczęściej używane są walce wykonane polimetakrylanu metylu (pleksi). 

W próbie proponowanej w opracowaniu [l], której układ pomiarowy przedstawiono na rys. 
3.2, donorem jest ładunek o wysokości 95 mm i średnicy 99 mm o gęstości 1,600 ±0,05 g/cm.l 
wykonany z pentolitu 50/50 lub mieszaniny heksogen/wosk 95/5 Walec z pleksi ma średnicę 
95 mm i długość 70 mm, po przejściu której fala uderzeniowa ma intensywność pomiędzy 3,5 
i 4 GPa. Rura, w której umieszczona jest badana matryca, wykonana jest ze stali o określonych 
parametrach wytrzymałościowych (naprężenie rozciągające 420 ±84 MPa, wydłużenie 22 ±4,4 
% i twardość w stopniach Brinella 125 ±25) o średnicy 72,8/95 mm i długości 280 mm. Cen
tryczne ustawienie zapalnika elektrycznego i rury z matrycą na płycie kontrolnej zapewniają 
drewniane elementy. Płyta kontrolna ma wymiary 200x200x20 mm i wykona jest ze staii o na
stępujących właściwościach mechanicznych: naprężenie rozciągające 580 ±116 MPa, wy
dłużenie 21 ±4,2 % i twardość w stopniach Brinella 160 ±32. Jeżeli płyta kontrolna nie po 
teście ubrudzona testowaną substancją, uważa się że badana matryca nie może być zaliczona 
do klasy 5.1. 

c:::=====::::3-7 
Rys. 3.2. Układ próby szczelinowej stosowanej do badania matryc MWE: 

1 -zapalnik elektryczny, 2- wspornik centrujący. 3- łurJunek poburJzujący, 4- płytka pleksi, 5- budany mutcriuł , 

6- stulowa rura, 7- plyta kontrolnu 
Fig. 3.2. ANE Gap Test: 

l -detonator, 2- centring support, 3- boaster charge, 4- PMMA gap, 
5- substancc u n der test, 6- stccl tu be, 7- witness p la te 
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Natomiast w opracowaniach [4, 5] zaproponowano nieco odmienny układ, w którym płyta 
kontrolna umieszczona jest na wspornikach, np. cegłach i bada się stopień jej deformacji. Taki 
zmodyfikowany układ zastosowano w niniejszej pracy a uzyskane wyniki ilustruje rys. 3.3. 
Porównawczo testowano saletroi stosując układ niezmodyfikowany. 

2 

Rys. 3.3. Płyty kontrolne wraz z fragmentami rur po przeprowadzonej próbie szczelinowej: 
l- matryca RP-Tl, 2- matryca RP-T2 

Fig. 3.3. Witness plates andpiecesof tubes after Gap Test: 
l- sampic RP-Tl, 2- sumpic RP-T2 
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W przypadku obu testowanych matryc rura była sfragmentowana na duże kawałki a płyta 
lekko wgięta . Natomiast rura, w której znajdował się saletroi została sfragmentowa na bardzo 
drobne kawałki a na płycie uzyskano bardzo wyraźny ślad ładunku . 

W kolejnej próbie 8(c) (Próba Koene11a, Steel Sleeve Test) określa się wrażliwość materia
łów na intensywne podgrzewanie w częściowo zamkniętym pojemniku. Próbkę materiału wy
buchowego umieszcza się w znormalizowanej łusce, na której kołnierz nakłada się gwirltowaną 
tuleję z nasadzoną kryzą przymocowaną nakrętką. Otwór w kryzie wykonanej ze stali chro
mowej może mieć średnicę: 1,0, 1,5, 2,0, 3,0, 3,5, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ,18 i 20 mm. Nato
miast średnica otworu w nakrętce jest uzależniona od średnicy otworu w kryzie. Dla otworów 
w płytce o średnicy w zakresie 1-8 mm wynosi lO mm, a otworów w kryzie o średnicy ponad 
l O mm wynosi 29 mm. 

Pojemnik z materiale jest ogrzewany z szybkością 3,3 ±0,3 K/s w wyniku spalania propanu 
dostarczanego z butli i rozdzielanego na cztery palniki . Po zapaleniu palników mierzy się czas 
do wystąpienia pierwszej zauważalnej przemiany badanej substancji (np. zapłon lub bezpło
mieniowy rozkład) oraz czas od momentu pierwszej zauważalnej przemiany do km1ca reakcji 
(np. wybuch lub koniec procesu palenia). Schemat układu do próby Koenena przedstawiono na 
rys. 3.4. 

Stalowa łuska 

Rys. 3.4. Schemat układu do próby Koenena [7] 
Fig. 3.4. Steel sleeve in the burner support in the Koenen Test [7] 

Po każdej próbie zbierane są i ważone fragmenty łuski o ile nastąpiła jej deformacja. Roz
różnia się następujące rodzaje efektów ogrzewania łuski z próbką, których część przedstawiono 
na rys. 3.5: 

O- łuska nie zmieniona, 
A- spód łuski rozdęty, 
B - spód łuski i ściany łuski rozdęte, 
C- spód łuski rozerwany, 
D- ścianka łuski jest rozerwana, 
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E - łuska jest rozerwana na dwie części, 
F - łuska jest rozerwana na trzy lub .więcej głównie małych części, które można dopa

sować, 

G - łuska jest rozerwana na wiele, głównie małych części, urządzenie zamykające nie 
zostało zn iszczone, 

H - łuska jest rozerwana na wiele bardzo małych części, urządzenie zamykające rozdęte 
lub rozerwane na części. 

Trzy ostatnie efekty (F, G i H) uznawane sąjako "wybuch". Substancja może być sklasyfi
kowana do klasy 5.1 jeżeli efekt wybuchu nie stwierdzono przy średnicy otworu w kryzie 1,5 
lub 1,0 mm. 

D 

l' 

Rys. 3.5. Przykłady efektów typu "D". "E" i "F' [l) 
Fig. 3.5. Examples o f effect types "D", "E" and "F" [l) 

W ramach realizowanych badań ogrzewano próbki matryc RP-T1 i RP-T2 o masie około 
42 g. Czas przereagowania dla próbek RP-Tl wynosił 9+10 min a próbek matrycy RP-T2 7+9 
min. Uzyskane wyniki testów dla łusek o różnych średnicach otworów ilustrują rys . 3.6 i 3.7. 
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hP -T .1 

Rys. 3.6. Wyniki spalania próbek matrycy RP-TI w próbie Koenena. Wiersz górny od lewej : średnice 
20,0; 3,0 i 2,0 mm- efekt "0", dolny: średnica 1,0 mm- odlewej-efekt "D" i "0" 

Fig. 3.6. Effects o f combustion of sampies RP-TI in the Koenen Test. Upper row, from the left: diameters 
20, 3,0 and 2,0 mm- results "0", !ower row: diemeter 1,0 mm- results "D" and "0" 

RfP -T 2. 

Rys. 3.7. Wyniki spalania próbek matrycy RP-T2 w próbie Koenena. 
Wiersz górny : średn ica 2,0 mm- efekt "0". Wiersz dolny: średnica 1,0 mm- efekt "0" 

Fig. 3.7. Effects of combustion of sampies RP-T2 in the Koenen Test. 
Upper row: diameter 2,0 mm- result "0", !ower row: diameter 1,0 mm- result "0" 
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Uzyskane podczas testu Koenena wyniki świadczą, że w warunkach eksperymentów nie 
następuje deflagracja badanych matryc materiałów wybuchowych emulsyjnych. 

4. Podsumowanie 

Rozwój techniki wymusza stosowanie rozwiązań, które muszą być przyjazne zarówno dla 
środowiska jak i człowieka. W przypadku prac strzałowych konieczność stosowania materia
łów wybuchowych powoduje powstawanie wysokiego stopnia ryzyka, które obecnie można 
w znacznym stopniu zminimalizować. Odpowiednim a właściwie jedynym kierunkiem zmniej
szania zagrożeń jest stosowanie bezpiecznych środków strzałowych. Jednym z nich są mate
riały wybuchowe emulsyjne, a szczególnie ich najnowocześniejsze generacje. 

Wytwarzanie, magazynowanie, transport i zastosowanie materiałów wybuchowych w pra
cach strzałowych są etapami o bardzo zróżnicowanym stopniu ryzyka, które głównie zależy od 
typu MW. Bardzo istotnym elementem jest maksymalne skrócenie czasu jego "życia". A więc 
okresu, w którym dana substancja charakteryzuje się właściwościami wybuchowymi, Dzięki 
oryginalnej strukturze materiałów wybuchowych emulsyjnych i różnym możliwym wariantom 
sensybilizacji okres ten może być w bardzo szerokim zakresie regulowany. A w skrajnym 
przypadku - obecnie najczęściej wykorzystywanym - dotyczy wyłącznie czasu przebywania 
MWE w otworze strzałowym. Jednak aby osiągnąć takie rozwiązanie należy dysponować ma
trycami o właściwościach mogących je zakwalifikować do klasy 5.1 przepisów ADR. 

Przeprowadzony cykl badań wykazał, że testowane matryce mają właściwości umożliwia
jące zakwalifikowanie je do klasy 5.1. Charakteryzują się wysoką odpornością na bodźce ter
miczne jak również intensywną falę uderzeniową. Dodatkowe badania jakie zostały przepro
wadzone w rurze typu BAM fi) pokazały, że również matryce RP-T1 i RP-T2 nie detonują od 
bezpośredniego pobudzenia ładunkiem 50 g heksogenu flegmatyzowanego. Ma to szczególne 
znaczenie przy potencjalnie dużych możliwościach występowania aktów terrorystycznych. 
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Explosive properties testing of intermedia te emulsions for emulsion 
explosives 

Abstra et 

General rules of testing methods for classification of industrial explosives as dangerous 
goods in the road transportation according to the ADR recommeńdations, has been presented. 
The experimental results, for intermediate emulsions RP-TI and RP-T2 used for emulsion 
explosives, of the classification tests chasen from the test series 8 has been discussed. It was 
pointcd out that, one of the aims of the test series 8 is to fili a gap in the previousiy being used 
procedure of the assessment of explosive properties of that group of materials in which the 
intermediate emulsions can be included in. There are concentrated water solutions of ammo
nium(V) nitrate and other inorganic oxidants as well as organie additives, in this group. Based 
on the experimental results, it has been shown that the intermediate emulsions RP-Tl and RP
T2 do not posses any explosive properties and, according to the UN recommendations can be 
classified in the Class 5 .l. 

Recenzent: dr inż. Ryszard Morawa 
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SSPW - system sterowania podpornością wstępną sekcji obudowy 
zmechanizowanej 

Słowa kluczowe 

obudowa zmechanizowana- sterowanie- podporność wstępna 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono koncepcję sterowania podpornością wstępną sekcji obudowy 
zmechanizowanej poprzez zastosowanie opracowanego w Centrum EMAG systemu SSPW 
współpracującego z układem hydraulicznym sterowania pilotowego. System zapewnia nieza
leżne od staranności operatorów obudowy rozpieranie stojaków do zadanej wartości ciśnienia 
oraz umożliwia monitorowanie podporności roboczej sekcji oraz parametrów zasilania hy
draulicznego kompletu obudowy. Cechą charakterystyczną prezentowanego rozwiązania jest 
wykorzystanie skonstruowanych na potrzeby systemu zaworów pośredniczących (zaworu do
ładowania ZD lub zaworu podporności wstępnej ZPW) pracujących w obwodzie sterowania 
rozdzielaczy wykonawczych rozpierania sekcji . 

l. Wprowadzenie 

Prawidłowe zabezpieczenie stropu wyrobiska ścianowego zależy istotnie od uzyskiwanej 
przez sekcje obudowy zmechanizowanej podporności wstępnej, której wartość powinna być 
wyznaczana indywidualnie dla każdego wyrobiska. Zbyt duża podporność wstępna, w przy
padku kruchych skał stropu bezpośredniego powoduje dodatkowe ich spękanie, natomiast zbyt 
niska prowadzi do dezintegracji skał stropu na skutek jego nadmiernego ugięcia [Sikora i in. 
19941. Szczególnie szkodliwe dla prawidłowego utrzymania stropu jest rozpieranie sąsiednich 
sekcji obudowy do istotnie różnych wartości podporności wstępnej. 

W stosowanych powszechnie w polskim górnictwie układach sterowania obudowy (zarów
no tradycyjnych przyległych jak i pilotowych) poszczególne stojaki są rozpierane do wartości 
ciśnienia wynikającej z chwilowej wartości ciśnienia w magistrali zasilającej oraz momentu 
wyłączenia funkcji "rozpieranie stojaka" przez operatora. Na podstawie wyników prowadzo
nych badat'l można stwierdzić, że uzyskiwane w praktyce podporności wstępne poszczególnych 
sekcji w ścianie różnią się istotnie i tylko część z nich bierze czynny udział w kierowaniu stro
pem osiągając wymagane wartości podporności roboczej [Krodkiewski 200 l, Jaszczuk i Si
wiec 1997]. 

Zastosowanie zaworów doładowania zapewnia rozpieranie większości sekcji w ścianie do 
określonej przez producenta obudowy podporności wstępnej . Działanie typowych zaworów 
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doładowania polega na samoczynnym uzupełnianiu ciśnienia w stojakach sekcji obudowy do 
wartości ciśnienia w magistrali zasilającej . Warunkiem zadz i ałania zaworu doładowania jest 
wstępne rozparcie stojaka do wartości progowej, jego wyłączenie zaś następuje w momencie 
rozpoczęcia rabowania stojaka [Gwiazda i Gwiazda 1995]. Rozwiązanie takie nie zapewnia 
jednak możliwości regulacji podporności wstępnej obudowy (jej wartość jest określona po
przez wartość maksymalną ciśnienia w magistrali zasilającej) oraz nie zapewnia prawidłowego 
rozparcia sekcji w wypadku gdy operator rozeprze sekcje do wartości niższej niż próg zadzia
łania zaworu doładowania. Na podstawie doświadczeń uzyskanych w kilku kopalniach, w trak
cie eksploatacji sekcji obutlowy wyposażonych w zawory doładowania, można stwierdzić, że 
zbyt duża podporność wstępna obudowy może prowadzić do zniszczenia stropu bezpośred
niego wyrobiska . 

Możliwość rozpierania sekcji do zadanej wartości podporności wstępnej i późniejsze uzu
pełnianie ewentualnych ubytków ciśnienia w stojakach zapewnia automatyzacja pracy obudo
wy zmechanizowanej, jednak bardzo wysoki koszt układów elektrohydraulicznego sterowania 
obudowy uniemożliwia powszechne stosowanie takiego rozwiązania w polskim górnictwie. 
Z tego samego powodu trudne wydaje się upowszechnienie zastosowanego na kopalni 
"Bielszowice" opracowanego przez Centrum EMAG i KOMAG rozbudowanego systemu 
monitorowania pracy obudowy zmechanizowanej umożliwiającego między innymi sterowanie 
podpornością wstępną sekcji obudowy zmechanizowanej [Mironowicz i in. 2002]. 

W Centrum EMAG opracowano ostatnio system SSPW sterowania podpornością wstępną 
sekcji obudowy zmechanizowanej działający w oparciu o zawory podporności wstępnej zinte
growane ze sterowanymi hydraulicznie rozdzielaczami wykonawczymi. System zapewnia 
rozpieranie sekcji obudowy do zadanej podporności wstępnej a jego stosunkowa prosta kon
strukcja stwarza szanse najego upowszechnienie w naszym górnictwie. 

2. Zasada działania systemu SSPW 

W systemie SSPW zadaną wartość podporności wstępnej stojaków uzyskuje się poprzez 
"korygowanie" pochodzącego z rozdzielacza pilotowego sygnału sterującego stosowanych 
w pilotowych układach sterowania obudowy rozdzielaczy wykonawczych. Zadanie to jest 
realizowane za pomocą zabudowanych pomiędzy rozdzielaczem pilotującym a rozdzielaczem 
wykonawczym zaworów podporności wstępnej. W momencie załączenia przez operatora 
obudowy rozdzielacza pilotującego "rozpieranie stojaka" następuje otwarcie odpowiedniego 
zaworu rozdzielacza wykonawczego, po czym kontrolę nad dalszym przebiegiem procesu 
rozpierania stojaka przejmuje zawór doładowania. Zamknięcie zaworu doprowadzającego 
ciecz roboczą do przestrzeni podtłokowej stojaka następuje niezależnie od dalszych czynności 
operatora w momencie osiągnięcia przez stojak wymaganej podporności wstępnej. 

W Centrum EMAG opracowano dwa rozwiązania. Pierwsze z nich to zawór podporności 
wstępnej ZPW, który po krótkotrwałym zainicjowaniu przez operatora funkcji "rozpieranie 
stojaka" podtrzymuje stan załączenia rozdzielacza wykonawczego do chwili gdy w stojaku 
zostanie uzyskane wymagane ciśnienie cieczy roboczej. Ponowne podanie ciśnienia do prze
strzeni podtłokowej stojaka wymaga kolejnego załączeniu funkcji rozpierania danego stojaka. 

Drugie rozwiązanie to zawór doładowania ZD. Zawór ten może być stosowany w układzie 
sterowania pilotowego w którym do sterowania stojakami zastosowano rozdzielacze pilotujące 
umożliwiające trwałe załączenie funkcji "rozpieranie stojaka". Operator obudowy po prze
mieszczeniu sekcji w nowe położenie robocze pozostawia rozdzielacz pilotujący w położeniu 
"rozpieranie sekcji". 
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Po osiągnięciu przez stojak wymaganej podporności wstępnej w zaworze doładowan i a na
stępuje przerwanie połączenia hydraulicznego pomiędzy rozdzielaczem pilotującym i wyko
nawczym co prowadzi do wyłączenia rozdzielacza wykonawczego. Ewentualne późniejsze 
zmniejszenie wartości ciśnienia w stojaku poniżej wartości zadanej spowoduje trwające do 
momentu przywrócenia wymaganej podporności wstępnej ponowne podanie sygnału sterują
cego na wejście rozdzielacza wykonawczego. 

Wymagana podporność wstępna sekcji wyposażonych w zawory podporności wstępnej 
ZPW i zawory doładowania ZD jest określana poprzez porównanie wartości ciśnienia w prze
strzeni podtłokowej stojaka z wartością ciśnienia panującego w magistrali referencyjnej zwanej 
magistralą podporności wstępnej (MPW) . Zmiana wartości ciśnienia w magistrali referencyjnej 
prowadzi więc do zmiany podporności wstępnej sekcji obudowy. Magistrala MPW jest po
dzielona na sektory o długości od l O do 30 sekcji. Za utrzymanie zadanej wartości ciśnienia 
w poszczególnych sektorach magistrali MPW odpowiadają sterowniki lokalne (sektorowe) 
wyposażone w elektrahydrauliczne regulatory ciśnienia. Wszystkie sterowniki lokalne są 
połączone za pomocą magistrali elektrycznej ze sterownikiem ścianowym, który umożliwia 
programowanie podporności wstępnej w poszczególnych sektorach oraz monitorowanie pa
rametrów zasilania hydraulicznego i podporności roboczej wybranych sekcji. 

3. Hydrauliczny układ sterowania stojaków sekcji obudowy zmechanizowanej 
z wykorzystaniem zaworów podporności wstępnej ZPW lub zaworów doładowania ZD 

W skład przedstawionego na rys . 3.1 hydraulicznego układu sterowania stojaka wchodzą: 

stojakowy blok zaworowy BZF, zespół rozdzielaczy pilotujących RP, zespół rozdzielaczy 
wykonawczych RW zintegrowany z zaworem podporności wstępnej ZPW oraz przewody hy
drauliczne łączące poszczególne komponenty układu. 

Zawór podporności wstępnej ZPW tworzą zabudowane we wspólnym korpusie zawór 
zwrotny ZZ oraz zawory pomocnicze ZPl i ZP2 przełączane za pomocą komparatorów hy
draulicznych KH l i KH2. 

Wejście sterujące rozdzielacza wykonawczego RW "rozpieranie stojaka" jest połączone z ko
morą IV zaworu podporności wstępnej do której za pośrednictwem zaworu zwrotnego ZZ 
doprowadzony jest sygnał z wyjścia rozdzielacza pilotującego "rozpieranie stojaka". Komora 
IV jest połączona ze spływem (komory III i V) za pomocą norma!nie zamkniętych zaworów 
pomocniczych ZP l i ZP2. Zawory pomocnicze są otwierane poprzez przemieszczenie tłocz
ków komparatorów hydraulicznych KH. 

Po krótkotrwałym przełączeniu rozdzielacza pilotującego w położenie "rozpieranie stojaka" 
wysokie ciśnienie pozostaje zamknięte w obszarze komory IV zaworu ZPW czego wynikiem 
jest podtrzymanie stanu załączenia rozdzielacza wykonawczego doprowadzającego ciecz robo
czą do przestrzeni podtłokowej stojaka. Wyłączenie rozdzielacza następuje po otwarciu zaworu 
pomocniczego ZPl w momencie osiągnięcia wymaganej podporności wstępnej stojaka lub 
zaworu ZP2 po przełączeniu rozdzielacza pilotującego w położenie- "rabowanie stojaka". 

Zawór ZPl pozostaje zamknięty dopóki suma sił sprężyny i oddziaływania ciśnienia PMPW 
doprowadzonego do komory I z magistrali MPW jest większa od oddziaływania ciśnienia PJYr 
doprowadzonego do komory II bezpośrednio z przestrzeni podtłokowej stojaka. Po uzyskaniu 
wymaganej podporności wstępnej stojaka tłoczek komparatora przemieszcza się otwierając 
zawór ZP l i łącząc wejście sterujące rozdzielacza RW ze spływem. Otwarcie zaworu ZP2 
następuje po uzyskaniu w komorze VI połączonej z wyjściem rozdzielacza pilotującego "ra-
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bowanie stojaka" wysokiego ciśnienia, które będzie w stanie pokonać siłę sprężyny dociskają
cej kulkę zaworu do gniazda. 

s T P RP 

1
----····-

a.. 
:::2: Opuszezante Rozp1~rame 

stropmcy stojak 

STOJAK 

Rys. 3.1. Schemat układu sterowania stojaka z wykorzystaniem zaworu podporności wstępnej ZPW 
Fig. 3.1. Diagram o f powered roof support leg hydraulic eontroi circuit with setting pressure 

eontroi valve ZPW 

Na rysunku 3.2 przedstawiono schemat hydrauliczny układu sterowania stojaka z wyko
rzystaniem zaworu doładowania ZD zintegrowanego z rozdzielaczem wykonawczym RW. 
Zawór doładowania ZD tworzą, zabudowane we wspólnym korpusie zawór pośredniczący ZP 
i komparator hydrauliczny KH. Elementy te są sprzężone mechanicznie w ten sposób, że 
zmiana stanu komparatora powoduje przesterowanie zaworu pośredniczącego ZP, łącząc wej
ście sterujące rozdzielacza RW z wyjściem rozdzielacza pilotującego RP lub ze spływem. 

W stanie normalnym- rozdzielacze pilotujące RP i rozdzielacze wykonawczeRW znajdują 
się w pozycji neutralnej tzn. odcięte jest zasilanie układu, a wejście A stojakowego bloku za
worowego połączone jest ze spływem. Rozpieranie sekcji jest realizowane poprzez trwałe 
przełączenie dźwigni sterującej odpowiedniego rozdzielacza pilotującego RP w położenie 
"rozpieranie stojaka". Jeżeli wartość ciśnienia w przestrzeni podtłokowej stojaka jest mniejsza 
niż wymagana wartość ciśnienia rozparcia wstępnego wyjście zaworu pilotującego RP jest 
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połączone poprzez zawór pomocniczy ZP z wejściem sterującym rozdzielacza RW (rozpieranie 
stojaka). W tym czasie ciśnienie w przestrzeni podtłokowej stojaka odpowiada oporom ruchu, 
i jego wartość jest dużo niższa niż wymagane ciśnienia rozparcia. Po osiągnięciu przez strop
nicę stropu ciśnienie w przestrzeni podtłokowej stojaka zaczyna wzrastać . Wartość tego ciśnie
nia jest porównywana poprzez komparator KH z wartością zadaną podporności wstępnej. 

Wartość zadana wynika z oddziaływania na tłoczek komparatora sprężyny i ciśnienia medium 
doprowadzonego z magistrali MPW. Proces rozpierania trwa do momentu, gdy siła oddzia
ływania ciśnienia doprowadzonego z przestrzeni podtłokowej stojaka będzie na tyle większa 
od sumy sił oddziaływania sprężyny i ciśnienia PMpw, że spowoduje ruch tłoczka komparatora 
przełączającego zawór ZP, wskutek czego komora IV zostaje połączona z komorą III, a jej 
połączenie z komorą V zostaje zamknięte. Oznacza to, że wejście sterujące rozdzielacza RW 
zostaje połączone ze spływem co powoduje jego wyłączenie. 

p 

l
.-·--- ·--·--·----,. 

RP l 
Opuszczanie Rozp1eranie i 

l 

STOJAK 

Rys. 3.2. Układ sterowania stojaka z wykorzystaniem zawoni podporności wstępnej z doładowaniem ZD 
Fig. 3.2. Diagram o f powered roof su p port leg hydraulic eontroi circuit with setting pressure 

eontroi valve ZD 

Stan taki trwa do chwili, gdy wartość ciśnienia w przestrzeni podtłokowej stojaka jest 
większa od wartości zadanej ciśnienia wstępnego rozparcia. Jeżeli z jakiegoś powodu nastąpi 
obniżenie wartości ciśnienia w przestrzeni podtłokowej stojaka nastąpi cofnięcie tłoczka kom
paratora prowadzące do przesterowanie rozdzielacza ZP łączącego ponownie wejście sterujące 
rozdzielacza RW z wyjściem rozdzielacza RP. Jeżeli dźwignia rozdzielacza pilotującego zo-
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stała pozostawiona w położeniu załącz nastąpi powtórne samoczynne załączenie rozpierania 
sekcji, czyli tak zwane "doładowanie". Wyłączenie funkcji doładowania następuje w momen
cie przełączenia dźwigni rozdzielacza pilotującego w pozycję neutralną. 

Podporność wstępna sekcji obudowy wyposażonych w sterowanie pilotowe z zaworami pod
pornośc i wstępnej ZPW lub zaworami doładowania ZD jest proporcjonalna do ciśnienia w ma
gistrali MPW. Jej wartość minimalna (przy nie podłączonej magistrali MPW) wynika z siły 
oddziaływania sprężyny komparatora KH. Takie rozwiązanie zapewnia możliwość rozsuwania 
stojaków sekcji przy uszkodzonej lub nie podłączonej magistral i MPW. W sytuacji gdy war
tość ciśnienia rozparcia wstępnego, wynikająca z oddziaływania sprężyny, jest zbyt niska dla 
zapewn ienia prawidłowego zabezpieczenia stropu, w razie trwałego braku ciśnienia w magi
strali MPW należy połączyć ją bezpośrednio z magistralą zasilającą. 

4. Struktura systemu SSPW 

Podstawowym elementem części elektrycznej systemu SSPW jest koncentrator sekcyjny. 
Każdy z koncentratorów sekcyjnych posiada cztery uniwersalne wejścia/wyjścia pomiarowo
sterujące przystosowane do współpracy z typowymi czujnikami analogowymi (np. o sygnale 
wyjściowym 0,5-4,5 V, 0,2-1 ,O mA, 4-20 mA) i pozwalające na wysterowanie iskrobez
piecznego sterownika elektrohydraulicznego zasilanego napięciem 12 V (rysunek 4.1). Każdy 
z koncentratorów wyposażony jest w sygnalizatory optyczne informujące o stanie urządzenia 
i ostrzegające w wypadku niemożliwości utrzymania wymaganego ciśnienia w magistrali 
MPW. Koncentratory sekcyjne są połączone ze sobą za pomocą wywodzącej się z przemysłu 
motoryzacyjnego magistrali CAN pozwalającej na transmisję danych z prędkością od około 
500 kb/s do 100 kb/s (w zależności od długości ściany). Zastosowanie wysoce efektywnej 
sprzętowej detekcji i korekcj i błędów zapewnia prawidłowy przebieg transmisji danych nawet 
w warunkach występowania silnych zakłócet'l. 

Zastosowanie nowoczesnych technologii i energooszczędnych komponentów elektronicz
nych pozwoliło na uzyskania bardzo niskiego poboru mocy przez pojedynczy koncentrator 
sekcyjny dzięki czemu przewiduje się możliwość zasilania z jednego zasilacza iskrobezpiecz
nego do 100 koncentratorów sekcyjnych. 

Programowanie wartości ciśnienia w poszczególnych sektorach magistrali oraz monitoro
wanie pracy systemu zapewnia stacja chodnikowa wyposażona w wyświetlacz graficzny i kla
wiaturę alfanumeryczną. Dane pomiarowe i informacje o pracy Systemu SSPW mogą być 
przesyłane za pomocą modemu do komputera PC na powierzchni lub zapisywane w wymien
nym module pamięci stacji chodnikowej. Uzyskane z systemu SSPW dane mogą być wprowa
dzone do systemu nadrzędnego, takiego jak np. wdrożony w kopalni "Bogdanka" system 
SD2000, lub wizualizowane i archiwizowane za pomocą specjalnie w tym celu opracowanego 
oprogramowania. 
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Rys. 4.1 . Przykładowa struktura systemu SSPW 
Fig. 4.1. Typical structure o f the SSPW powered roof support setting pressure eontroi system 

Głównym zadaniem systemu SSPW jest utrzymanie określonej wartości ciśnienia w po
szczególnych sektorach magistrali referencyjnej. Z tego względu w skład minimalnej konfigu
racji systemu wchodzi liczba sterowników sekcyjnych równa liczbie sektorów magistrali 
MPW. Zakładając, że jeden sektor magistrali obejmuje 30 sekcji do wyposażenia ściany liczą
cej l 50 sekcji obudowy wystarczy zaledwie S koncentratorów sekcyjnych (rysunek 4.1 ). Do 
każdego z nich jest przyłączony sterownik elektrohydrauliczny i czujnik ciśnienia niezbędne 
do regulacji ciśnienia w magistrali MPW. Do pozostałych wejść są przyłączone dwa czujniki 
ciśnienia dostarczające do systemu informacje o podporności stojaków lub parametrach zasila
nia hydraulicznego. Konfiguracja systemu jest prowadzona ze stacji chodnikowej lub za pomo
cą ręcznego terminala podłączanego do któregoś z koncentratorów sekcyjnych. 

Zastosowanie dodatkowych koncentratorów sekcyjnych zbierających informacje o podpor
ności sekcji obudowy wzdłuż ściany pozwala uzyskać dodatkowe dane przydatne do wyzna
czania optymalnej wartości podporności wstępnej obudowy. 

5. Podsumowanie 

Cechą charakterystyczną opracowanego w Centrum EMAG systemu sterowania podporno
ścią wstępną sekcji obudowy zmechanizowanej jest włączenie zaworów podporności wstępnej 
pomiędzy wyjście rozdzielacza pilotującego a wejście sterujące rozdzielacza wykonawczego. 
Bezpośrednia aktywacja zaworów podporności wstępnej sygnałem z pilotowego układu stero
v.unia sekcji daje pewność zadziałania układu przy każdym rozparciu sekcji nie stwarzając 
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zagrożenia przedwczesnego rozparcia sekcji w trakcie jej przemieszczania w nowe położenie 
robocze. 

Poprzez uzależnienie progu przełączenia zaworów podporności wstępnej od wartości ciś
nienia w magistrali referencyjnej MPW uzyskano możliwość bieżącego dostosowywania pod
porności wstępnej sekcji obudowy zmechanizowanej do zmieniających się warunków górni
czo-geologicznych. 

W zależności od warunków górniczo-geologicznych panujących w ścianie i wymagań 
użytkownika możliwe jest zastosowanie zaworów podporności wstępnej zapewniających roz
pieranie sekcji do zadanej podporności wstępnej lub zaworów doładowania które dodatkowo 
umożliwiają samoczynne uzupełnianie ciśnienia w stojakach. 

Przyjęte rozwiązanie upraszcza pracę operatorów obudowy i uniezależnia jakość prowa
dzenia stropu wyrobiska ścianowego od staranności obsługi i zmienności parametrów zasilania 
hydraulicznego. 

Wyposażenie kompletu obudowy w system sterowania podpornością wstępną SSPW za
pewnia możliwość monitorowania parametrów zasilania hydraulicznego w ścianie oraz pod
porności wstępnej i roboczej stojaków w zakresie wynikającym z liczby zastosowanych kon
centratorów sekcyjnych. Dane pomiarowe mogą być na bieżąco transmitowane do komputera 
na powierzchni lub zapamiętywane w wymiennym module pamięci stacji chodnikowej sys
temu. 
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SSPW powered roof support setting pressure eontroi system 

Abstra et 

The paper describes a concept of controlling initial support load of mechanized support 
units with the use of the remote-controlled SSPW system developed by Centrum EMAG. 

The system eliminates the human factor in pre-loading of the props to the set pressures and 
allows to monitor the working pressure and characteristics of the hydraulic feed of the entire 
face support system. 

The characteristic feature of the presented method is the use of the developed for the 
purpose system of intermediate valves (loading valve ZD and pre-loading valve ZPW) working 
in the main support hydraulic feed eontroi circuit. 

Recenzent: pro f dr hab. inż. Adam Klich 
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Wpływ ogrzewania powietrza w szybach wdechowych na kierunki jego 
przepływu w sieci wentylacyjnej 

Słowa kluczowe 

wentylac_ja kopalń- nagrzewnice powietrza- stabilność przepływu powietrza 

Streszczenie 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami temperatura powietrza wpływającego szybami wde
chowymi do kopalni nie powinna być mniejsza od+ l °C, co w praktyce, w naszych warunkach 
klimatycznych oznacza konieczność podgrzewania powietrza w okresach zimowych. Podczas 
ogrzewania powietrza wlotowego generowana jest depresja cieplna, która wpływa na wielkość 
strumienia powietrza wlotowego do kopalni i może powodować zaburzenia w rozpływie po
wietrza w sieci wentylacyjnej. Znane są przypadki zaburzeń kierunków przepływu powietrza 
po uruchomieniu urządzeń grzewczych w okresie zimowym. Na przebieg tych zjawisk wpływa 
przede wszystkim wartość przyrostu temperatury powietrza oraz głębokość szybu wdecho
wego. W referacie przedstawiono wyniki pomiarów parametrów termodynamicznych powie
trza na podszybiach szybów wdechowych w trakcie kolejnego uruchamiania nagrzewnic po
wietrza na szybach wdechowych jednej z kopahi węgla kamiennego. Uzyskane wartości stru
mienia masowego powietrza w tych wyrobiskach porównano z wynikami symulacji kompute
rowej rozpływu powietrza podczas ogrzewania powietrza wlotowego. Określono wpływ warto
ści generowanej depresji cieplnej na kierunki rozpływu powietrza. 

l. Wprowadzenie 

Przepisy górnicze [Rozp. Ministra Gospodarki 2002] , w § 474 określają że : "Temperatura 
powietrza przepływającego przez szyb nie może być niższa niż +l °C", co w polskich wanm
kach klimatycznych oznacza konieczność podgrzewania powietrza wlotowego do kopalni 
w okresach zimowych. Przepis ten podyktowany jest zabezpieczeniem przed obmarzaniem lin 
i prowadników urządzeń wyciągowych. 

W trakcie przepływu powietrza szybem wdechowym następuje wymiana ciepła i wilgoci 
pomiędzy powietrzem a otaczającym szyb górotworem. Powoduje to zmianę gęstości powie
trza pomiędzy wlotem do szybu a podszybiem na danym poziomie głębokościowym. W przy
padku uruchomienia nagrzewania powietrza na wlocie szybu następuje zmiana różnicy gęstości 
powietrza w stosunku do stanu przed ogrzewaniem. Generowana jest wtedy dodatkowa war
tość depresji naturalnej na wlocie powietrza do szybu. 
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Przez pojęcie depresji naturalnej lub inaczej ciągu naturalnego rozumiemy pracę wszyst
kich czynników naturalnych zużywaną na pokonanie oporów ruchu w czasie przepływu po
wietrza w odniesieniu do jednostki objętości przepływającego powietrza. W przypadku wy
miany ciepła pomiędzy skałami a powietrzem i wyniku jego ogrzewania wielkość depresji 
naturalnej wywołanej tymi czynnikami określamy mianem depresji cieplnej. 

Zmiana wartości depresji cieplnej w trakcie uruchamiania ogrzewania powietrza prowadzić 
może do zaburzeń przepływu powietrza w kopalni. Zjawiska zaburzeń przepływu powietrza 
wystąpić mogą w przypadku nierównomiernego ogrzewania powietrza w kilku szybach wde
chowych kopalni, co potwierdzają obserwacje poczynione w praktyce [Szlązak i in. 2000, Kloc 
i in. 2001, Kloc 2001, Szlązak i Kloc 2002]. Zaobserwowano, że przy podgrzewaniu powietrza 
w szybach wdechowych następuje obniżenie strumienia objętości powietrza wlotowego do 
kopalni. Spotyka się także pulsacje jego przepływu, polegające na tym, że kierunek ruchu po
wietrza jest nieustalony w czasie. Wpływ na przebieg tego zjawiska wywierają przede wszyst
kim takie czynniki jak, przyrost temperatury powietrza i głębokość szybu. Zaburzenia w roz
pływie powietrza w sieci wentylacyjnej wynikające z realizacji konieczności podgrzewania 
powietrza wlotowego do kopalni stanowią niebezpiecze1'lstwo, szczególnie w kopalniach meta
nowych, w których doprowadzenie powietrza do rejonów wentylacyjnych powinno być ustabi
lizowane w czasie. 

Wielkość zaburze1'1 w rozpływie powietrza uzależniona jest również od struktury sieci 
wentylacyjnej. Wpływ połączeń poszczególnych bocznic sieci wentylacyjnej wpływał będzie 
na wielkość zaburzeń podczas generowania depresji cieplnej na wlocie powietrza do kopaln i. 
Dla różnych kopalń wpływ ten będzie różny : 

- kopalnie o strukturze sieci wentylacyjnej prostej, z jednym szybem wdechowym i jednym 
szybem wydechowym, wpływ ten odczują jedynie jako zmiany w wydatkach przepływu 
powietrza przez poszczególne bocznice sieci oraz zmiany parametrów punktu pracy wen
tylatora, 

- kopalnie o strukturze sieci wentylacyjnej złożonej, z dwoma lub więcej szybami wdecho
wymi i podobnie kilkoma wydechowymi mogą ten wpływ obserwować także, jako niesta
bilności przepływu powietrza lub nieprzewidziane zmiany rozkładu potencjałów aerody
namicznych powodujące możliwość wypływu gazów ze zrobów. 
Określenie depresji cieplnej i jej wpływ na stan przewietrzania w systemach wentylacyj

nych prostych jest znane [Pawi1'lski i Roszkowski 1973, Roszczynialski 1974, Maciejnsz i Kruk 
1977, Bystroń 1983, Bystrol'l 2000, Czapliński 1993]. W złożonych systemach wentylacyjnych 
określenie wpływu występujących depresji cieplnych może być trudne. Można zaobserwować 
wtedy szereg zjawisk niekorzystnych związanych z występowaniem depresji naturalnej, takich 
jak: 
- zmiany w rozpływach powietrza zimą i latem, 

zmiany parametrów punktu pracy wentylatorów głównego przewietrzania w przypadku 
konieczności ogrzewania powietrza w szybach wdechowych, 
niestabilności przepływu powietrza w wyrobiskach, zwłaszcza znajdujących się w pobliżu 
tych szybów (na podszybiach). 
Obecnie korzystając z programów komputerowych do analizy rozpływu powietrza w sieci 

wentylacyjnej, można rozważać dowolnie skomplikowane układy połączeń wentylacyjnych. 
Celem przedstawionego referatu jest wyjaśnienie wpływu podgrzewania powietrza w szy

bach wdechowych na zaburzenia stabilności przepływu powietrza w wyrobiskach kopaln ia
nych. Wpływ ten zostanie określony na przykładzie Kopalni B. Wykorzystując zapis kompute-
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rowy rozpływu powietrza w sieci wentylacyjnej Kopalni B wyznaczono wyrobiska, w których 
może dochodzić do zaburzcli przepływu powietrza. W tych wyrobiskach przeprowadzono 
pomiary parametrów termodynamicznych powietrza podczas kolejno uruchamianych nagrzew
nic powietrza przy szybach wdechowych . Wyniki pomiarów zostały porównane z wynikami 
obliczcli symulacyjnych rozpływu powietrza. Na tej podstawie określono wpływ nierówno
mierności ogrzewania powietrza na zaburzenia kierunków przepływu w kopalni. 

2. Obliczenia symulacyjne zaburzeń rozpływu powietrza podczas nierównomiernego 
ogrzewania powietrza na szybach wdechowych 

Przy użyciu programu komputerowego gras.exe. [Dziurzy1'1ski l 999 J przeprowadzono obli
czenia rozpływu powietrza w sieci wentylacyjnej Kopalni B. W obliczeniach przyjęto, że sta
nem wyjściowym są wartości depresji w szybach bez ogrzewania powietrza. Uzyskane wyniki 
stanowiły więc podstawę dalszych oblicze1'1 wpływu depresji cieplnej generowanej w szybach 
wdechowych podczas jego ogrzewania. 

Urządzenia grzewcze pracować muszą w zakresie temperatur powietrza od +l oc do -20 
°C. W obliczeniach uwzględniono wymagany zakres parametrów pracy i obliczono wartości 
przyrostu depresji cieplnych w stosunku do temperatury powietrza atmosferycznego. Wartość 
ciśnienia barometrycznego powietrza atmosferycznego przyjęto takąjak w stanie wyjściowym 
oblicze1'1. Jednocześnie przy obliczeniu depresji cieplnej założono, że temperatura i wilgotność 
powietrza w poszczególnych węzłach sieci wentylacyjnej nie ulegają zmianie. 

Symulację rozpływu powietrza przeprowadzono dla stopniowego ogrzewania powietrza na 
jednym z szybów wdechowych do wartości maksymalnej depresji w pierwszym odcinku szybu 
wdechowego (przy ó.t = I 9 °C). Każdorazowo przy zwiększaniu depresji cieplnej w szybie 
wdechowym obserwowano zaburzenia w rozpływie powietrza w sieci wentylacyjnej. Uwagę 
kierowano na zmianę strumienia masowego powietrza w poszczególnych bocznicach. 

Sieć wentylacyjna Kopalni B składa się z 630 bocznic i 429 węzłów. Uproszczony schemat 
przestrzenny przewietrzania Kopalni B przedstawiono na rys. 2. l . Kopalnia posiada 5 szybów 
wdechowych i 3 szyby wentylacyjne. 

Największa wartość depresji cieplnej na pierwszym odcinku szybu występuje w szybach V 
i VI, gdzie przy różnicy temperatur przy ó.t = I 9 o c wynosi ona- l 260 J/m3

. Dla szybów III 
i PG f wartość maksymalnej depresji cieplnej wynosi -258 J/m3

, a dla szybu I -2I4 J/m3
. War

tość tej depresji uzależniona jest od długości pierwszego odcinka szybu wdechowego. 
Wyniki obliczcli zmian natężenia masowego przepływu powietrza wlotowego poszczegól

nymi szybami wdechowymi, w trakcie stopniowego ogrzewania powietrza w pojedynczym 
szybie zostały przedstawione w pracy [Szlązak i Kloc, 2002]. 

W przypadku ogrzewania powietrza na szybie V lub VI sumaryczny strumieli masowy po
wietrza dopływającego do kopalni zmniejszy się o około 40 kg/s . Zmiana ta wynika z głęboko
ści szybów wdechowych, ale również z niezależności wentylacyjnej poszczególnych szybów. 
Obserwuje się zmianę strumienia masowego powietrza w wyrobiskach na podszybiach tych 
szybów już przy oddziaływaniu depresj i cieplnej na poziomie -500 J/m3

• 
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Rys. 2.1. Uproszczony schemat przestrzenny przewietrzania Kopalni B 
Fig. 2.1. Simplified spatial ventilation scheme ofMine B 

Zmiana kierunku przepływu powietrza wystąpiła w bocznicy łączącej podszybia szybów 
wdechowych na poziomie 517 m oraz podszybiu szybu PG I na poziomie 520 m. Zaburzenia 
kierunku przepływu w tej bocznicy powstają podczas ogrzewaniu powietrza tylko na szybie 
PG I. 

W przypadku pojedynczego ogrzewania powietrza na pozostałych szybach wdechowych 
maksymalne zmniejszenie strumienia masowego powietrza wpływającego do kopalni wynosi 8 
kg/s. Zmiany strumienia masowego powietrza w szybach dochodzić mogą do 20 %, a w wyro
biskach korytarzowych maksymalnie do lO %. Zaburzenia kierunków przepływu powietrza w tym 
przypadku nie obserwuje się. 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, że na zmianę kierunku prze
pływu powietrza wpływa oprócz wielkości depresji cieplnej podczas ogrzewania powietrza na 
pojedynczym szybie również ilość i sposób połączeń szybów głębokich z podszybiami na róż
nych poziomach. 
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3. Obliczenia symulacyjne zaburzeń rozpływu powietrza podczas nierównomiernego 
ogrzewania powietrza na szybach wdechowych 

3.1. Metodyka pomiarowa 

Wyniki symulacji komputerowej rozpływu powietrza w rożnych sieciach wentylacyjnych 
podczas nierównomiernego ogrzewania powietrza wykazały, że największy wpływ depresji 
cieplnej widoczny jest w samym szybie oraz wyrobiskach łączących podszybia szybów. Na tej 
podstawie wytypowano wyrobiska w Kopalni B, w których dochodzić może do zaburze11 prze
pływu powietrza. 

W celu potwierdzenia wyników obliczeń symulacyjnych przeprowadzono pomiary podczas 
eksperymentu nierównomiernego ogrzewania powietrza w Kopalni B. Pomiary prowadzono 
podczas włączenia ogrzewania powietrza na szybie I, a następnie na szybie PG I. 

Badania prowadzono w okresie zimowym. Metodyka pomiarów polegała na rejestrowaniu 
w wytypowanych stacjacli pomiarowych następujących parametrów powietrza: 

temperatury powietrza, 
- wilgotności względnej powietrza, 
- prędkości przepływu powietrza. 

Równocześnie z rejestracją parametrów powietrza w wytypowanych wyrobiskach górni
czych wykonywano pomiary parametrów termodynamicznych powietrza atmosferycznego. 
Parametry termodynamiczne powietrza atmosferycznego stanowiły podstawę do określenia 
wielkości depresji cieplnej w szybach wdechowych. Pomiary w kopalni wykonywano podczas 
zmian w regulacji ogrzewania powietrza w szybach wdechowych. Z częstotliwością l minuty 
rejestrowano wilgotność względną, temperaturę i ciśnienie powietrza przy pomocy termohi
grobarometru LB715/755. Pomiar temperatury wykonywany był z rozdzielczością równą O, l 
oc i błędem maksymalnym ±0,4 oc. Pomiar wilgotności względnej przyrząd rejestruje z roz
dzielczością O, l o/o o maksymalnym błędzie ±3 %. Ciśnienie barometryczne rejestrowane jest 
z dokładnością O, l hPa i błędem maksymalnym ±l hPa. 

Prędkość przepływu powietrza w stacji pomiarowej rejestrowano przy pomocy anemometru 
skrzydełkowego J..t.As z sondą typu 100 (średnica wirnika 100 mm). Pomiar prędkości chwilo
wej wykonywany był z czasem uśredniania równym jednej sekundzie. Dokładność pomiaru 
wynosi 0,5 %, a rozdzielczość jest równa 0,01 rn/s. 

Rejestrację prędkości średniej w wyrobisku przeprowadzono wyznaczając punkt, w którym 
prędkość przepływu powietrza odpowiada prędkości średniej z przekroju wyrobiska. Prędkość 
średnia wyznaczona została metodą trawersu ciągłego. Następnie określono punkt w przekroju 
poprzecznym odpowiaóający wartości prędkości średniej. W punkcie tym ustabilizowano 
sondę pomiarową anemometru skrzydełkowego i teromhigrobarometru. Jednocześnie wyko
rzystywano cztery anemometry J..t.As i dwa termohigrobarometry LB-7151755 . Po zakm1czeniu 
pomiarów zarejestrowane w pamięci przyrządów wyniki przesłano do komputera. 

Pomiary parametrów termodynamicznych przepływającego powietrza przeprowadzono 
w przekopie południowym oraz w "przekopie wentylacyjnym na płd." w rejonie podszybia 
szybu wentylacyjnego IV na poziomie 517 m. Stacje pomiarowe przedstawiono na rysunku 3.1 
stanowiącym fragment schematu przestrzennego rejonu podszybia na poziomie 517 m w Ko
palni B. Cykl pracy urządzeń grzewczych w dniu pomiarowym przedstawiono w tabeli 3.1. 
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Tabela 3.1. Cykl pracy urządzeń grzewczych w trakcie pomiarów kopalnianych 
Table 3.1 . Air heaters working cycles d u ring underground measurements 

Czas Szyb I 

s.u.,. 9~ Pracuje cały zespólnagclewnic 

9!.!5 + 9łj Pracuje cały zespół nagrzewnic 

9Łl + IO!l.l Nagrzewnice wyłączone 

""-

..... 

/ li' Szyb IV 

",/ 

chodnik wcolyliłe)')'ty pokl412\2 

--"~===~~8'------cl~~Szyb V 

·"' 
1 LEGENDA 

}{ • stacja pomiarowa 

150- -strumieri objętości powietrza, mYmi n .,. -numer węzla 

Szyb PG I 

Nagrzewnice wyłączone 

Pracuje cały zespólnagrzewnic 

Pracuje cały zespół nagrzewnic 

dowiorzchnia went • traosp 
' poklo112\2 

l 

Rys. 3.1. Fragment sieci wentylacyjnej Kopalni B wraz ze stacjami pomiarowymi parametrów 
termodynlunicznych powietrza na poz. 5 I 7 m 

Fig. 3.1. Part of ventilation network o f Mine B with measurement stations of thennodynamic air 
parameters at 517 m level 

3.2. Analiza wyników pomiarów 

Parametry powietrza atmosferycznego przedstawiono w tabeli 3.2. Wyniki rejestracji pręd
kości oraz temperatury i wilgotności względnej powietrza w stacjach pomiarowych przed
stawiają rysunki 3.2- 3.5. 
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Tabela 3.2. Parametry powietrza atmosferycznego w trakcie prowadzenia pomiarów w Kopalni B 
Table 3.2. Parametersof atmospheric air during measurements taken in Mine B 

Czas 

gl!l 

900 

9:!!1 

1ooo 

10:!!! 

3,: l· 
3 

.!!! 2,51 
E 2 

> 1,51 

1 l 
i 

0,5 l 

o l 

Ciśnienie 

barometryczne 

p, [hPa] 

999,4 

999.4 

999,6 

999,9 

1000,0 

włączono 

Temperatura Temperatura 
termometru suche~o termometru wił~otne~o 

t." i"CJ t.,., ["C J 

-2,0 -2,2 

-2,0 -2.4 

-1,8 -2.2 

-1.6 -2,2 

-1,6 -2,0 

Rys. 3.2. Zmiana prędkości powietzra w stacji pomi arowej l przy szybie llT na poz. 517 m 
Fig . 3.2. Air velocity changes in measuremeńt station No I near downcast shaft III at Ie vel 5 I 7 m 
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Rys. 3.3. Zmiana temperatu ry i wi lgotności względnej powietrza w stacji pomiarowej l przy szy bie II1 na 

poz. 5 17 m 
Fig. 3.3. Changes in temperature and relative humidity of air in measurement station No l near downcast 

shaft IIl at Ie vel 5 I 7 m 
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Rys. 3.4. Zmiana prędkości powietrza w stacji pomiarowej 2 przy szybie IV na poz. 517 m 
Fig. 3.4. Air velocity changes in measurement station No 2 near downcast shaft IV at level 517 m 
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Rys. 3.5. Zmiana temperatury i wilgotności względnej powietrza w stacji pomiarowej 2 przy szybie IV 
na poz. 517 m 

Fig. 3.5. Changes in temperatUI·e and relative hu midi ty of air in measurement station No 2 near downcast 
shaft IV at level 517 m · 

Uzyskane wyniki pomiarów umożliwiły przeprowadzenie oceny wyników uzyskanych z sy
mulacji komputerowej rozpływu powietrza z stanem faktycznym. Prowadzone pomiary pa
rametrów termodynamicznych powietrza podczas każdej serii pomiarowej umożliwiły wyzna
czenie depresji cieplnej występującej w szybach wdechowych. Wartość uzyskanej depresji 
cieplnej została ponownie zapisana w zapisie komputerowym sieci analizowanej. Przeprowa
dzone obliczenia symulacyjne rozpływu powietrza pozwoliły na wyznaczenie wartości średniej 
prędkości przepływu powietrza w badanych wyrobiskach. W celu porównania wartości pręd
kości pomierzonej z obliczoną programem komputerowym niezbędne było wyznaczenie śred
niej prędkości z pomiarów dla danych wariantów ogrzewania powietrza wlotowego do kopalni . 

W tym celu wyznaczono wartość średniej prędkości powietrza wraz odchyleniem standar
cłowym w danym cyklu pomiarowym. W tabeli 3.3 przedstawiono wartości średnie wraz z od
chyleniem standardowym rejestrowanej prędkości w cyklach grzewczych poszczególnych po-
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mim·ów. Podano również zakres czasu, z którego obliczono wartość średnią prędkości. Czas 
ten został określony przyjmując ustaloną wartość prędkości powietrza po zmianie cyklu 
grzewczego. W ostatnich kolumnach tabeli 3.3 przedstawiono wyniki obliczeń strumienia 
objętościowego powietrza w bocznicach odpowiadających wyrobisku, w którym zlokalizo
wana była stacja pomiarowa. Przyjmując średni przekrój poprzeczny analizowanej bocznicy 
obliczono wartość prędkości średniej powietrza. Porównanie wartości średniej prędkości po
wietrza z pomiarów z wartością obliczoną wskazuje na zbieżność tych dwóch wartości. Więk
sze odchylenia występują w bocznicach charakteryzujących się małą prędkością przepływu 
powietrza. 

Tabela 3.3. Wyniki pomiarów i obliczelizmian strumienia objętości powietrza na podszybiach 
szybów I i IV na poziomie S 17 m w Kopalni B 

Table 3.3 . Results of measurements and calculation of volumetric air flow in pi t bottom excavations near 
shaft I and shaft IV at level S 17 m in Mine B 

Pomiary Obliczenia 
Symulacja 

Obliczenia komputerowa 

·:;;-; 
6 >. .~ 

Srednia 
Czas rejestracji 

Depresja cieplna w 
Sirumieli 

~ ważona cyklu grzewczym w » >-. Prędkość e o..~ E w cyklu 3: 3: natężenia ~~N o·~ prędkość pierwszym odcinku 8 » powietrza 
" ;..... u 0..:?; grzewczymi ~ ,q objętościowego '§ ~ ~ :;:; 8 powietrza sz bu .9 .~ w 

~ "' »<= powietrza w o N - U 
w cyklu N 3: N bocznicy 0.. :... c..~ u u p.. ;;; od +do Szyb I Szyb PG I ;; o - o bocznicy :~ grzewczym N .D ~.D .,. 

"' :s: .,. 
;;; 

m:! J/mJ J/mJ :s: mJ/s z m/s godz.:min:sek m/s 

3,17 ±0,28 
8:57:02 + -101,12 -88,7 38,02 3,33 
9:08 :55 

l l 1,4 4,52 ±0,29 
9:21:31 + 

-101,12 -130,5 163 164 51,53 4,52 
9:46:00 

5,39 ±0,30 
9:52:36 + 

-64,67 -128,1 62,19 5,46 
10:02:42 

4,05 ±0,19 
8:55:00 + -10 1,12 -88,7 43.92 4,07 
9:22:16 

2 10,8 2.65 ±0,19 
9:24:55 + 

-101,12 -130,5 159 164 33,61 3.11 
9:45:48 

1,22 ±0,18 
9:52 : 11 + 

-64,67 -128,1 12,42 1,15 
10:00:2 1 

Należy stwierdzić, że uzyskane wyniki symulacji komputerowej, przy rzeczywistych depre
sjach cieplnych w szybach wdechowych, zostały potwierdzone wynikami przeprowadzonych 
pomiarów kopalnianych. Tak więc wyniki symulacji komputerowej mogą być podstawą do 
wyciągania wniosków dotyczących wpływu ogrzewania powietrza sprowadzanego szybami 
wdechowymi na stabilność przepływu powietrza. 

4. Podsumowanie 

Wielkość generowanej depresji cieplnej podczas ogrzewania powietrza w szybie wdecho
wym uzależniona jest od głębokości szybu, parametrów powietrza zewnętrznego i mocy pra
cujących nagrzewnic . 
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Nierównomierne ogrzewanie strumienia powietrza sprowadzanego szybami wdechowymi 
może powodować zmianę stabilności prądów powietrza w wyniku zmiany strumienia maso
wego powietrza w wyrobiskach lub spowodować zmianę kierunku przepływu. 

Różna intensywność ogrzewania powietrza na szybach o różnym obciążeniu wentylacyj
nym może spowodować zmiany natężenia strumienia masowego powietrza oraz zmiany jego 
kierunku. 

Należy dążyć do oddzielania zasadniczych strumieni powietrza sprowadzanego szybami 
wdechowymi. Należy dążyć tego, aby strumienie te łączyły się jak najbliżej szybów wentyla
cyjnych, gdzie wpływ depresji cieplnej w szybach wdechowych jest nieznaczny. W praktyce 
kopalnianej należy dążyć do równomiernego obciążenia wentylacyjnego szybów wdechowych. 

Przeprowadzone pomiary w wyrobiskach górniczych, podczas różnych wariantów ogrze
wania powietrza sprowadzanego szybami wdechowymi, z dużą dokładnością potwierdziły 
wyniki wykonanych symulacji komputerowych. Symulacje komputerowe winny znaleźć więk
sze zastosowanie przy analizie wpływu różnych czynników na stabilność prądów powietrza w 
sieciach wentylacyjnych. 
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The Influence of Air Heating in Downcast Shafts on the Directions of Air 
Flow in a Ventilation Network 

Abstra et 

According to mining regulations air temperature in downcast shafts cannot be )ower than 
+l °C, w h ich practically in our climatic conditions means the necessity o f heating intake air in 
winter. Heating of intake air generates natura) ventilation pressure, which can cause distur
bances in ai rflow in a ventilation network. Some cases of disturbance of the di rection of air
flow after set working heating equipment in winter are known. The increase in air temperatut·e 
and depth of downcast shafts affect the course of this phenomenon. 

The results of measurements of thermodynamic parameters of airflow in excavations at pi t 
bottom w h ile setting to work air heaters at downcast shafts of one of mines are presented in the 
paper. The obtained mass tlow rates in these excavations are compared to the results of com
puter simulations of ai1flow during intake air heating. The influence of generaring natura) ven
tilation pressure on the directions of airtlow was determined. 

Recenzent: dr hab. inż. Marian B ranny 
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Przenośnikowa taśma pełnotkana firmy FENNER o dużej wytrzymałości -
ocena rozwiązania po 5-letnim okresie eksploatacji w KWK "Bolesław 
Śmiały" 

Słowa kluczowe 

transport kopalniany- przenoJ:niki ta.~mowe- tas:ma przenoJ:nikowa- projektowanie 
w kopalni 

Streszczenie 

Pięcioletni okres nieprzerwanej eksploatacji międzypoziomowego przenośnika taśmowego 
typu "Bogda 1200" wyposażonego w pełnotkaną taśmę firmy FENNER typu FRSR 15000 
pozwala na częściowa ocenę słuszności przyjętych rozwiązań projektowych. Stwierdzenie, ze 
ocena może być wyłącznie częściowa wynika z faktu, iż, mimo przetransportowania ok. 9 mln 
ton urobku), upłynęło zaledwie 50 % (z 10 lat) okresu gwarancyjnego taśmy. Proces projek
towania, zabudowy i eksploatacji przenośnika dostarczył szeregu cennych spostrzeżeń i doświad
czeń, które z racji charakteru mogą być przydatne także w innych kopalniach podejmujących 
realizacje podobnego projektu. 

l. Wprowadzenie 

Zarówno upływ czasu jak i ilość przetransportowanego urobku uzasadniają analizę i omó
wienie doświadczel'1 z wdrożenia miedzypoziomowej odstawy urobku z rejonu szybu Bujaków 

II kopalni "Bolesław Śmiały". Zastosowanie jednego przenośnika taśmowego o dużej wydaj
ności, przystosowanego w założeniach do transportu ludzi staw i ało bardzo duże wymagania 
wobec technicznej niezawodności i bezpieczeństwa eksploatacji planowanego rozwiązania 
technicznego. Zwłaszcza do transportu urobku na dystansie ponad 1300 metrów i różnicy po
ziomów pomiędzy bębnem zwrotnym a wysięgnikowym przenośnika 220 metrów. W procesie 
głębokiej restrukturyzacji technicznej jaki .w okresie realizacji projektu udostępnienia pokładu 
325 w latach 1998-2000 przechodziła kopalnia "Bolesław Śmiały" niepowodzenie projektu 
oznaczało kres istnienia tego zakładu górniczego. Warto przypomnieć, że wskutek zaczerpy
wania złoża w innych rejonach spadała zdolność wydobywcza Kopalni, czego skutkiem było 
uzyskiwanie w latach 1999-2000 najgorszych w polskim górnictwie węglowym wyników eko
nomicznych. Podjęto szereg działań naprawczych, których podstawowym założeniem, na pod
stawie analizy SWOT, było osiągnięcie rentownośc i przy niższym il ościowym progu produk
cji. Jednym z elementów działai1 naprawczych było uruchomienie wydobycia w nowym, do
tychczas nie-eksploatowanym pokładzie 325 w nowym rejonie Kopalni w pobliżu szybu Buja-
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ków II. Zarówno oczekiwania jak i warunki realizacji projektu stanowiły poważne wyzwanie 
dla realizatorów projektu, czyli pracowników kopalni i firm uczestniczących w jego realizacji. 

2. Założenia techniczne i podstawowe parametry techniczne przenośnika BOGDA-1200 
w KWK "Bolesław Śmiały" 

Przek. NW III ~------

Zbiornik 
Solko ---

Pok1.324/3 

Pokt .325 

___ ,.. 

Al. III 

Przenośnik 
międzypoziomowy 

BOGDA·1200 

Odstawa Główna do 
zbiorników 

przyszybowych 

A ozwiązanie 
pośrednie z 

przewozem kolowym 
i odstawą 

międzypoziomową 

Rys. 2.1. Pośrednie i docelowe rozwiązanie transportu urobku z rejonu szybu Bujaków II 
Kopalni "Bolesław Śmiały" 

Fig. 2.1. Provisional and finał coal transportation system from Bujaków II shaft "Bolesław Śmiały" Mine 

Opracowane w połowie lat 80-tych XX w. założenia utrzymania zdolności wydobywczej 
KWK "Bolesław Śmiały" zakładały stopniowe przenoszenie działalności wydobywczej do 
rejonu zgłębianego szybu Bujaków II. Zmiana warunków funkcjonowania polskiej gospodarki, 
w tym górnictwa węglowego, spowodowały znaczne spowolnienie prowadzonych prac. Pod 
koniec lat 90-tych ubiegłego wieku dalsze odwlekanie uruchomienia wydobycia w nowym 
rejonie oznaczało znaczne skrócenie żywotności kopalni. Szczupłość środków finansowych, 
ograniczonych równocześnie prowadzoną budową nowego zakładu wzbogacania miałów ener
getycznych, narzucała konieczność poszukiwania rozwiązań wykonalnych przy ograniczonych 
zasobach finansowych. Znane były dostępne środki i określone były terminy uruchomienia 
wydobycia i przeniesienia całości produkcji do nowego rejonu. Istniały dwie graniczne daty: 
uruchomienie odstawy na potrzeby robót przygotowawczych w grudniu 1999 roku i przenie
sienie całego wydobycia do rejonu Bujakowa w połowie 2002 roku [Korski 2004]. Pierwszy 
termin określał datę uruchomienia odstawy miedzypoziomowej dla robót przygotowawczych. 
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Zakładana zdolność transportowa przenośnika przyjęta została na poziomie 1500 t/h i wyli
czona została jak maksymalna możl iwa ilość urobku z 3 ścian i 6 przodków chodnikowych. 

Jako sposób transportu urobku pomiędzy udostępnianym poziomem -530 m a leżącym wy
żej poziomem -300 m z którego odbywało się c i ągnienie urobku skipem na powierzchnię wy
brano transport taśmociągami. Rozwiązanie takie dawało znacznie większą dyspozycyjność, 
niezawodność i elastyczność układu transportowego niż pogłębienie szybu Aleksander III i roz
budowę przewozu kołowego na poziomie -420m. przy mn iejszych nakładach . Kluczowym 
elementem nowego układu transportowego m i ał być pochyły przekop (9°, pochylnia 600) wy
posażony w wysokowydajny przenośnik taśmowy o dużej pewności ruchu przystosowany do 
jazdy ludzi Istn i ało oczywiście alternatywne rozw i ązanie w postaci zastosowania 3 standarto
wych przenośników taśmowych typu Gwarek-1200 lub podobnych, ale zwiększałoby to znacz
nie pracochłonność późniejszej eksploatacji przy zmniejszonej pewności ruchu (niezawodno
ści) fKilit1ski 1976] a ponadto w praktyce wykluczyłoby jazdę ludzi lub istotnie ograniczyłoby 
zdolność transportu urobku. 

Ostatecznie jako rozwiązanie zrealizowane przyjęto przenośnik BOGDA-1200 produkcji 
ZN Rybnik z silnikami i sterowan iem ABB o następujących parametrach : 
- napęd 4 x 250 [kW]- silniki z chłodzeniem powietrznym produkcji ABB, przekładnie typu 

KISH 450 Preinfalk, i = 24,375; 
- hamulce tarczowe, hydrauliczne z agregatem typu ZRHT 5 produkcji Ponar Wadowice; 
- sterowanie elektryczne za pomocą falowników prądu przemiennego ACS 607 produkcji ABB; 
- płynna regulacja prędkości od 0-3,15 [m/s] w zależności od rodzaju pracy (transport urobku 

- jazda ludzi) i wielkości nadawy; 
- automatyczna regulacja (wyrównanie) prędkości obrotowej bębnów napędowych; 
- urządzenie przeciwpowrotne typu BSD; 
- stacja napinająca mechaniczna i zespół napinający hydraul iczny regulujący napięcie taśmy 

w zależności od wielkości nadawy usytuowane przed stacją zwrotną zasypową; 
- konstrukcja trasy sztywna, o profilu ceownika, w zależności od nachylenia chodnika 

podwieszona lub ułożona na spągu. 
Obliczona wytrzymałość taśmy przenośnikowej spełniającej założenia i wymagania to mi

nimum 2600 kN/m. 
Poniżej przedstawiono schematyczną konfigurację przenośn i ka: 

Rys. 2.2. Układ technologiczny przenośnika międzypoziomowego BOGDA 1200 
w KWK "Bolesław Śmiały" 

Fig. 2.2. Belt conveyor BOGDA-1200 in "Bolesław Śmiały" Mine 

223 



Korski J., Latusik E.: Przenośnikowa taśma pełnotkana firmy Fenner o dużej wytrzymałości ... 

Usytuowanie stacji napinającej przy zwrotni przenośnika, typowe dla przenośników cią
gnących urobek po wzniosie, wynika z potrzeby zmniejszenia sił potrzebnych do napinania 
taśmy. Nie zachodzi przy takim rozwiązaniu potrzeba pokonania stycznej do płaszczyzny trasy 
składowej ciężaru taśmy. 

3. Dobór i parametry taśmy przenośnikowej 

Biorąc pod uwagę wymagania stawiane taśmie przenośnikowej w omawianym projekcie 
teoretyczne możliwe było zastosowanie taśmy z linkami stalowymi, taśmy wieloprzekladkowej 
lub taśmy pełnotkanej. Warunkiem koniecznym była jednocześnie odpowiednia wytrzymałość 
taśmy, duża odporność na wzdłużne rozcięcia (bezpieczeństwo jazdy ludzi). Wśród pożąda
nych własności wymienić należy możliwie dużą trwałość rozumianą jako trwałość okładzin 
przy określonych własnościach tral)sportowanego urobku. Inną oczekiwaną własnością była 
trwałość zmęczeniowa mierzona odpornością na wielokrotne przeginanie na bębnach napędo
wych i pomocniczych . W trakcie ustalania istotnych wymagań przetargowych zwrócono 
uwagę na istotny aspekt minimalizacji ilości połącze1'1 odcinków taśmy. Stwarzało to istotne 
problemy logistyczne- jednostka transportowa taśmy przenośnikowej musiała pod względem 
n1asy i gabarytów być ograniczona do możliwych do przetransportowania systemem transpor
towym kopalni . Ze względu na ograniczenia masowe i mniejszą odporność na wzdłużne roz
cięcia zrezygnowano z założenia z taśmy z linkami stalowymi. Krajowa tąśma gumowa z lin
kami stalowymi o porównywalnej wytrzymałości (2500 kN/m) miała masę jednostkową 66 
kg/mb przy grubości 29 mm. Rozwiązanie takie wymagałoby większej mocy napędu i podnio
słoby energochłonność transportu. Powodowałoby to także znacznie większe obciążenia bębna 
wysypowego i konieczne zwiększenie średnicy wszystkich bębnów przenośnika Zastosowanie 
taśmy pełnotkanej (inne nazwy swobodnie tkana, całotkana) było podyktowane możliwością 
zmniejszenia, w stosunku do klasycznych taśm wieloprzekładkowych, średnic bębnów napę
dowych i pomocniczych przenośnika. Istotnym kryterium była też masa l mb taśmy. Z tego 
powodu wybrano taśmę jednoprzekładkawą o rdzeniu z pełnotkanym. Wybór był trudny ze 
względu na to, że tego typu taśmy spełniających założone parametry nie były wcześniej stoso
wane w polsk im górnictwie. Kopalnia z różnymi doświadczeniami stosowała wcześniej po
dobne taśmy całotkane produkcji krajowej z połączeniami mechanicznymi. Założenie, że ta
śmociąg służyć będzie także do jazdy ludzi narzuciła konieczność zastosowania połączeń kle
jonych tzw. palcowych o dużej wytrzymałości. Wobec braku informacji o możliwości pozy
skania taśmy spełniającej wymagania od dostawców krajowych zorganizowano przetarg nie
ograniczony otwierający możliwość udziału w nim dostawców zagranicznych. W jego wyniku 
wybrano taśmę pełnotkaną brytyjskiej firmy FENNER Conveyor Bełting typu FRSR 15000 o pa
rametrach technicznych przedstawionych w tabeli 3.1. 

Wybór nowoczesnej taśmy o tak wysokich parametrach technicznych, wymiarach przygo
towanego do transportu odcinka taśmy i znacznej jego masie otwierał nowe jakościowo, po
ważne zadania techniczne, organizacyjne i logistyczne. Podkreślić należy, że w polskim gór
nictwie węglowym nie było wcześniej rozwiązan i a w pełni odpowiadającego zadanym warun
kom. 
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Tabela 3.!. Parametry techniczne taśmy pełnotkanej FRSR !5000 firmy FENNER 
Table 3.1. FENNER's FRSR 15000 conveyor bełt- technical data 

- wytrzymałość 2625 JkN/m] 

-masa 27 lkg/mbl 

-grubość 18,3 [mm] 

-okładki 2+1 

- wydłużalność max l,5J%1 
- wydłużalność sprężysta 0,75 [%1 
- wydłużniność trwała 

0,75 f%1 

- max nacisk 42JMPaj 

- dopuszczenie WUG GM 27/99 

4. Montaż taśmy przenośnikowej-rozwiązania techniczne i organizacyjne 
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Rys. 4.1. .Projektowanie tradycyjne i współbieżne- porównanie 
Fig. 4.!. Traditional and concurenn(symultaneous) designinig- comaparison 

Bardzo duże oczekiwania jak i brak doświadczeń Kopalni w montażu urządzeń o podobnych 
do założonych parametrach oraz wspomniany wcześniej brak identycznych rozwiązań w polskim 
górnictwie sprawiły, że w procesie projektowania technologii i organizacji montażu zastoso
wano szereg tradycyjnych i nowych podejść do projektowania m. in. w postaci projektowania 
współbieżnego [Branowski 1998, Korski 2004] i wielokrotnie powtarzanych "burzy mó
zgów"[Jones 1977, Krick 1975]. Zastosowanie zorientowanego na koszty projektowania 
współbieżnego sprawiło, że zrezygnowano z zamówienia specjalnego kołowrotu do nakładania 
taśmy "od czoła" przenośnika (od strony napędu). Zadaniem tego urządzenia miało być opusz
czanie taśmy i utrzymywanie jej w spoczynk~t na trasie przenośnika. Urządzenie takie o dużych 
przenoszonych obciążeniach i jednostkowym charakterze wymagało długiego czasu projekto
wania, wytworzenia i atestacji, a jego wykorzystanie byłoby incydentalne. Z racji wymagat't 
technicznych urządzenie (kołowrót) do nakładania taśmy musiałoby mieć znaczne wymiary 
(mieścić ok. 1400 m taśmy) oraz wymagałoby wykonania specjalnego wyrobiska (komory) dla 
jego ustawienia. Ze względu na sztywność taśmy urządzenie do jej nakładania musiałoby zo
stać ustawione tak by oś podłużna nawiniętej taśmy pokrywała się dokładnie z osią trasy prze-
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nośnika. Taśma do wprowadzania na kołowrót musiałaby być zwinięta w pojedynczy zwój. 
Rozwiązanie takie uniemożliwiałoby także prowadzenie prac przy uruchomieniu poprzedzają
cego przenośnika na poziomym odcinku wyrobiska do czasu zakol'lczenia prac przy montażu 
taśmy w przenośniku BOGDA-1200. 

Z punktu widzenia przyszłej eksploatacji należało dążyć do minimalizacji ilości połączel'l 
taśmy, czyli pożądane było dostarczenie taśmy w możliwie najdłuższych odcinkach możliwych 
do transportu w szybach i wyrobiskach. Udział przedstawicieli dostawcy taśmy przenośniko
wej firmy Fenner był istotnym czynnikiem poszukiwania optymalnego rozwiązania. W trakcie 
dyskusji wypracowano koncepcję dostarczania każdego odcinka taśmy w postaci podwójnych 
zwojów (w kształcie "okularu") mieszczących 200-metrowy odcinek taśmy . Kol'lce zwiniętej w 
ten sposób taśmy znajdowały się w środku każdego zwoju. Każdy zwój taśmy był nawinięty na 
drewnianym rdzeniu o średnicy 250 mm, wewnątrz którego znajdował się otwór w kształcie 
kwadratu o wymiarach 150 x 150 mm. Po przewinięciu taśmy z okularu na jeden bal średnica 
zwoju wynosiła -2,2 m. 

<1>3100 

CIĘŻAR CAŁKOWITY 5400 [kg] 

Rys. 4.2. Gabaryty i masa odcinka taśmy FRSR l 5000 w opakowaniu fabrycznym 
Fig. 4.2. Fenner's FRSR l 5000 bełt packed in doubłe rolł-sizes and mass 

Przyjęto rozwiązanie polegające na wprowadzaniu taśmy ze środka trasy taśmociągu 
(w górę i w dół) z wykorzystaniem istniejącego krótkiego wyrobiska (chodnik 600a) łączącego 
pochylnię 600 z głównymi drogami przewozowymi na poziomie 420 (pomocniczy poziom 
wentylacyjno-transportowy). Dla sprawnego i bezpiecznego wykonywania operacji przewija
nia i rozwijania taśmy pracownicy kopalni zaprojektowali i wykonali specjalne urządzenie -
przewojnicę - która została zabudowana na trasie przenośnika. Przewojnica posiadała możli
wość obrotu wokół specjalnie zaprojektowanej osi. Konstrukcja trasy przenośnika w trakcie 
montażu została bardzo dokładnie wypoziomowana i ułożona w osi trasy. Komora do rozwija
nia taśmy na konstrukcję została przygotowana w połowie trasy przenośnika w miejscu dogod
nego połączenia z przekopem transportowym na poziomie 420 m. Podwójne zwoje taśmy fa
brycznie zapakowane były transportowane do w/w komory wyposażonej w podciągarki pneu
matyczne i przewijarkę. 

Po przewinięciu taśmy z podwójnego zwoju w jeden okular w zależności od potrzeb prze
wijarka była obracana tak by umożliwić rozciąganie taśmy w kierunku napędu lub stacji 
zwrotnej. 
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NAPĘO PRZENOSNIKA TASMOWEGO BOGOA-1200 
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Rys. 4 .3. Miejsce zabudowy typowego kołowrotu hydraulicznego KBH-TM do transportu taśmy do 
napędu przenośnika 

Fig. 4.3. Standard KBH-5TM transportalion winch with hydraulic haulagefor belt transporting-position 

Dzięki dobrej współpracy z dostawcą taśmy - firmą FENNER- do miejsca zabudowy taś
ma trafiała tak, jak została przygotowana i zapakowana w brytyjskiej wytwórni, czyli w postaci 
przedstawionych wyżej "okularów". Trasę taśmociągu po zmontowaniu w całości rozebrano na 
odcinku 8,0 m. na wysokości chodnika 600a. Do tego miejsca dostarczano odcinek taśmy po 
czym na specjalnym stanowisku podnoszono i przezwajano na przewojnicę. Następnie, w za
leżności od kierunku rozwijano taśmę w dół lub górę. Przemieszczanie taśmy po trasie przeno
śnika w górę odbywało się przy użyciu kołowrotu hydraulicznego KBH-5TM. Lina pociągowa 
lączona była z taśmą za pomocą specjalnie zaprojektowanego uchwytu- sań, umożliwiających 

przemieszczanie taśmy bez uszkadzania trasy przenośnika. Specjalnie zaprojektowane uchwyty 
- trzymacze umożliwiały zabezpieczenie taśmy przed zsunięciem się po trasie w dół. Odcinki 
taśmy lączono w za pomocą złączy mechanicznych Flexco. Wytrzymałość złączy dzięki ogra
niczeniu mocy i prędkości przenośnika mogla być niższa niż docelowych połączeń klejonych. 
Górny odcinek taśmy tj. powyżej chodnika 600a bezzwłocznie przeprowadzono przez napęd 
przenośnika dla zrównoważenia mas dolnego i górnego pasa taśmy. Było to bardzo ważne, 
ponieważ obliczona składowa ciężaru taśmy styczna do trasy przekraczała opory tarcia. Dla 
zwiększenia tarcia w tej fazie montażu stosowano doraźnie podkładanie górnego pasa taśmy 
króciakami drewnianymi. Łączenia odcinków taśmy złączami mechanicznymi wykonywano 
w dowolnych miejscach trasy przenośnika. 

Ostatnie połączenie mechaniczne wykonano w pobliżu nadążnej stacji napinającej przy 
zwrotni przenośnika po wstępnym napięciu taśmy. Po uruchomieniu przenośnika ze złączami 
mechanicznymi taśmy przystąpiono do wykonania palcowych połączeń klejonych na wykona
nym specjalnie w tym celu stanowisku klejenia. Połączenia wulkanizowane palczaste wykonał 
serwis firmy FENNER przy użyciu prasy wulkanizacyjnej typu W AGENER. 

W celu wykonania połączeń palcowych przygotowano stacjonarne stanowisko w dolnej 
części trasy wyposażone w prasę wulkanizacyjną. W miejscu wykonywania polącze11, zgodnie 
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ze wskazaniami producenta taśmy stworzono ustalone warunki klimatyczne i ustaloną wielkość 
przepływu powietrza. Mimo pierwotnych założeń, że będą wykonywane dwa połączenia w cią
gu doby zrezygnowano z tego, ze względu na niepotrzebne pasywne wyczekiwanie pracow
ników w czasie "wygrzewania" wykonanego połączenia w prasie wulkanizacyjnej. W ciągu 
jednej doby można było wykonać jedno połączenie wraz z sezonowaniem i ustawieniem no
wego złącza do wulkanizacji. 

et 
l 

Hamulec śrubowy 

' ~'===ą;i -
l ! l 

\ G ł 

Rys. 4.4. Przewijarka do taśmy przenośnikowej opracowana w Kopalni 
Fig. 4.4. Mine's own designed belt re-roller 

Cykl pracy przy wykonaniu połączenia taśmowego był następujący: 
najazd połączeniem mechanicznym do stanowiska klejenia; 

zabezpieczenie taśmy; 
wstępne nagrzewanie prasy wulkanizacyjnej; 

- wycięcie połączenia mechanicznego; 
usuniecie okładzin i wykonanie palców; 

- pokrycie klejem, nałożenie okładzin na połączenie palcowe; 
- zaciśnięcie połączenia w prasie wulkanizacyjnej; 

sezonowanie połączenia; 

otwarcie prasy. 
Przedstawiony cykl czynności mieścił się w cyklu 10 godzinnym, przy czym, jak wspo

mniano, serwis producenta wykonywał czynności związane tylko z obróbką taśmy i bezpo
średnim wykonaniem klejenia. Lokalizacja stanowiska wykonywania połączeń palcowych przy 
stacji napinającej wynikała z tego, że najłatwiej jest w najniższym miejscu trasy pochyłego 
przenośnika luzować i napinać taśmę. 

5. Uruchomienie przenośnika 

Ze względu na zgłaszane przez dostawcę przenośnika problemy powodujące opóźnienia 
w kompletacji przenośnika (m. in . opóźnienie dostawy przekładni redukcyjnych czy kompleta
cji układu sterowania) zachodziła konieczność częstej weryfikacji i zmiany rozwiązań tech-
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nicznych i organizacyjnych niwelujących negatywne skutki opóźnień. Z tego powodu prze
wijanie taśmy przez napęd przenośnika BOGDA-1200 i przesuwanie taśmy do stałego miejsca 
wykonywania połączeń klejowych odbywało się przy pracującej tylko jednej z czterech 
jednostek napędowych. Przez kilka następnych miesięcy do uruchomienia pierwszej ściany w 
rejonie szybu Bujaków II w pokładzie 325 przenośnik pracował w układzie ,!wóch bębnów 
napędzanych. Było to wystarczające dla odbioru urobku z 3-4 przodków chodnikowych . 

6. Doświadczenia eksploatacyjne 

Już pięcioletniego trakcie wykonywania pochylni 600 w której zabudowany został przeno
śnik Bogda-1200 zweryfikowane zostały dwa przyjęte wcześniej założenia: 
- w trakcie drążenia stwierdzono atrakcyjność odsłoniętego pokładu 324/3 (uważanego 

wcześniej za nieprzemysłowy) spowodowało to decyzję o podjęciu w nim robót górni
czych i wprowadzeniu dodatkowego punku dosypywania urobku mniej więcej w Yz trasy 
przenośnika; 

- w związku z umiejscowieniem w środku trasy dodatkowego przesypu odstąpiono od 
wykorzystywania przenośnika do jazdy ludzi. 
W ciągu pięcioletniego okresu eksploatacji taśmociągiem przetransportowano blisko 9 mln 

ton urobku, co przedstawiono w tabeli poniżej: 

Tablica 6.1. Ilość przetransportowanego urobku przenośnikiem BOGDA-1200 na taśmie FRSR 15000 
latami 

Table 6.l.Transported quantity on FRSR 15000 conveyor bełt s ince november 1999 

Rok Ilość przetransportowanego urobku (Mg) 

1999 (od m-c XI) 17268 

2000 769166 

2001 1244888 

2002 2247020 

2003 2489766 

2004 (do 30.09) 1630077 

Razem 8398185 

W trakcie eksploatacji zdarzały się awarie układu sterowania i zasilania nie zdarzyły się 
długotrwałe postoje wywołane awariami mechanizmów lub taśmy przenośnikowej. Zgodnie z za
wartym kontraktem producent taśmy (Fenner-Dunlop) zobowiązany jest do kontroli stanu 
taśmy, sposobu jej użytkowania i staniu połączeń klejonych. W trakcie jednej z takich kontroli 
przedstawiciele producenta stwierdzili potrzebę odnowienia szeregu połączeń, mimo braku 
zewnętrznych objawów jakichkolwiek nieprawidłowości. Nowe połączen ia serwis producenta 
wykonał nie powodując przerw w wydobyciu. Nastąpiło tylko niewielkie wydłużenie taśmy 
w pierwszych miesiącach eksploatacji (ok. 24 m, czyli -0,8 r:ó). Na równomierność pracy 
taśmy i obciążeń napędu bardzo pozytywnie wpływa utrzymywanie stałego napięcia taśmy 
przenośnikowej hydrauliczną stacją napinającą. W zależności od warunków pracy (w tym 
obciążenia przenośnika urobkiem) zaobserwowano wydłużenie taśmy o ok. 12 m (6 metrów 
skoku ruchomego bębna stacji napinającej). 
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7. Wnioski 

7 . l. W okresie eksploatacji przenośnika potwierdzona została słuszność założel'l. technicznych 
i przyjętych rozwiązal'l. 

7.2. Pełnotkana taśma typu FRSR-15000 firmy Fenner w pełni potwierdziła w okresie 5 lat 
eksploatacji swoje parametry użytkowe. 

7 .3. Zastosowanie projektowania współbieżnego korzystnie wpłynęło na czas i koszty realiza
cji zadania. 

7.4. Realizacja nietypowych, jednorazowych przedsięwzięć wymaga uwolnienia zespołu reali
zującego od stereotypowego podejścia do rozwiązywanego problemu. 

7.5. W trakcie przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego niezbędny jest udział, jako 
ekspertów, przedstawicieli dostawców wyposażenia lub wykonawców robót. Pozostaje to 
jednak w pewnej sprzeczności z zapisami ustawy o zamówieniach publicznych. 
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Fenner heavy duty solid woven conveyor belting- assessment of five years 
application at "Bolesław Smiały" coal mine 

Abstra et 

In the end of 90-es mine's destiny depended on unfailing solution of coal transportalion 
system from new seam. After five year of duty inclined bełt conveyor BOGDA-1200 equipped 
with solid woven belting of Fen ner' s type FRSR 15000 allows for partia! legitimacy evaluation 
of implemented design . Having stated that the evaluation can only be partia! results from the 
fact that even though 9 million tons have been carried only 50 % (out of 10 years) guarantee 
has gone by. Process of designing, installing and utilisation of conveyor provided valuable 
observations and experiences, w h ich because o f their specificity may be helpfu l for other min es 
undertaking the similar project. 

Recenzent: pH~f dr hab. inż. Krzysztof Krauze 
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Zastosowanie stali o podwyższonych własnościach mechanicznych 
do produkcji obudów górniczych 

Słowa kluczowe 

górnictwo- obudowa chodnikowa- wytrzymało!;ć 

Streszczenie 

\V referacie przedsta'vviono \vpły\v zastosov;ania novvego gatunku sta1i jako n1ateriału 
wykonania łukowych elementów odrzwi na zwiększenie nośności chodnikowej obudowy 
podatnej. Przedstawiono również wyniki analizy wytrzymałościowej kształtowników i kom
pletnych odrzwi, a także wyniki laboratoryjnych badań wytrzymałościowych prostych od
cinków kształtowników na zginanie i skręcanie oraz badm'I stanowiskowych odrzwi po
datnych i usztywnionych. Wyniki tych badań stanowiły podstawę do porównania wytrzy
małości kształtowników oraz kompletnych odrzwi z nowego gatunku stali (G480V) oraz ze 
stali (34GJ), z której są dotychczas produkowane. 

l. Wstęp 

Koncentracja wydobycia, lokalizacja poziomów wydobywczych na większych głęboko
ściach, spowodowały zdecydowane pogorszenie warunków geologiczno-górniczych, koniecz
ność skutecznego zabezpieczania wyrobisk udostępniających przy zwiększonych ich wymia
rach wynikających zarówno z technicznego wyposażenia wyrobisk, jak również ze względów 
wentylacji i klimatyzacji przodków eksploatacyjnych. 

Zwiększenie głębokości eksploatacji w istniejących kopalniach, oprócz wzrostu ciśnień gó
rotworu, stwarza dodatkowe zagrożenie wstrząsami górotworu (tąpania) spowodowanymi 
zaszłościami eksploatacyjnymi, występowaniem w wyżej leżących pokładach krawędzi eks
ploatacyjnych, resztek nie wybranych pokładów itp. 

Z uwagi na występowanie trudnych warunków geologicznych, w tym tąpań, których skutki 
w największym stopniu występują w wyrobiskach korytarzowych, prowadzone są prace nad 
ciągłym doskonaleniem konstrukcji odrzwiowej obudowy chodnikowej, wraz z jej akceso
riami. 

Ukierunkowanie prac w tym zakresie wynika głównie z konieczności bezpiecznego drąże
nia i utrzymania wyrobisk korytarzowych oraz z przesłanek ekonomicznych. Jeżeli do tej pory 
w rozwiązaniach techniczno-technologicznych decydowały zasadniczo warunki geologiczno
górnicze, to obecnie decydujące znaczenie ma rachunek ekonomiczny przedsięwzięcia. 
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Jedną z możliwości osiągnięcia tego celu jest wprowadzenie do produkcji prostych i łuko
wych elementów odrzwiowej obudowy korytarzowej z typoszeregu kształtowników typu V 
walcowanych ze stali o zwiększonych parametrach mechanicznych w odniesieniu do para
metrów stali 34GJ aktualnie głównie stosowanej do produkcji tych kształtowników. 

Uruchomienie produkcji kształtowników z nowego gatunku stali pozwala na wykonanie 
odrzwi obudowy z elementów łukowych o zróżnicowanej wytrzymałości, umożliwiając takim 
rozwiązaniem właściwe dostosowanie odrzwi obudowy do występujących obciąże11 w wyrobi
sku korytarzowym [1]. 

Wprowadzenie nowych rozwiązań powinno oprócz poprawy parametrów technicznych za
pewnić zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji oraz zabezpieczania i utrzymania wyrobisk 
korytarzowych, tak istotnych w obecnym okresie restrukturyzacji górnictwa. 

2. Analiza wytrzymałości kształtowników V 

Stos9wanc obecnie kształtowniki V21, V25, V29, V32 i V36 (rys . 2.1) powstały w wyniku 
optymalizacji będącej efektem długoletnich badań wytrzymałościowych, obserwacji dołowych 
obudowy, a także analiz konstrukcji . Materiałem do produkcji jest stal 34GJ o własnościach 

mechanicznych: R,. = 340 MPa, R111 . = 550 MPa, Ą . = 17%, KCUo . = 30 J/cm2 oraz 
ćmm . m1n m1n -mrn 

Rc/Rm < 0,7. 
Parametrem decydującym o przydatności kształtownika jest jego odporność na zginanie. 

W celu zwiększenia wytrzymałości kształtowników na zginanie zastosowano stal G480V o wła-

snościach mechanicznych : R, . = 480 MPa, R
111 

. = 650 MPa, Ą . = 17 %, KCU 2 . = 30 
· c: 111111 mm nun mm 

J/cm2 oraz Rc/Rm < 0,7. 
Jako dane wejściowe do teoretycznej analizy wytrzymałościowej posłużyły podstawowe 

parametry wytrzymałościowe kształtowników przedstawione tabeli 2.1. 

Tabela 2.1. Podstawowe parametry wytrzymałościowe kształtowników typu V 
Table 2.1. Basic strength parameters o f V -shaped sections 

F 1, ]y w, c 
Kształtownik 

Wy 

cm:! cm• c nr' mm 

V21 26,8 335,0 394,0 59,3 63,0 52,40 

V25 31,7 464,0 540,0 74,6 80,0 57,50 

V29 36,03 581,0 756,0 87,5 100,5 58,20 

V32 41,04 838,0 1174,0 121,4 137,3 68,02 

V36 45,15 923,0 1229,0 127,6 143,7 66,80 
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Rys. 2.1. Kształtowniki typu V na obudowy górnicze 
Fig. 2.1. V Sections designed for mine supports 

W celu określenia maksymalnych wartości momentów zginających, jakie mogą przenieść 
poszczególne wielkości kształtowników, przeprowadzono obliczenia według następującego 
toku. 
Maksymalny moment zginający wyraża się zależnością: 

(2.1) 

gdzie: 
0" 11 - naprężenia niszczące, MPa, 

W x - wskaźnik sprężystego zginania, m3
. 

Naprężenia niszczące obliczane są z wzoru: 

(2.2) 

gdzie: 
Re- naprężenia równe granicy plastyczności materiału, MPa, 

y 
5

- współczynnik materiałowy uwzględniający kształt przekroju oraz grubość ścianek, we-

dług PN-90/B-03200 Y.,= 1,15, 
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m- geometryczny współczynnik uplastycznienia kształtownika, bezwymiarowy, 
n- materiałowy współczynnik uplastycznienia kształtownika, bezwymiarowy. 

Geometryczny współczynnik uplastycznienia wyrażony jest wzorem: 

gdzie: 

(2 .3) 

Fg , Fel -pola powierzchni części przekroju poprzecznego kształtownika leżące nad i pod 

osią obojętną X-X, n/, 

y d, y g -odpowiednio rzędne środków masy liczone od osi obojętnej X-X, m, 

zaś materiałowy współczynnik uplastycznienia określony jest zależnością: 

(2.4) 

gdzie: 
R m -doraźna wytrzymałość materiału na rozciąganie, MPa. 

Wartość n dla stali w gatunku 34GJ wynosi 0,5882, zaś dla stali w gatunku G480V wynosi 0,4. 
Ze względu na to, że kształtowniki typu V są prętami cienkościennymi, których przekrój nie 
jest symetryczny względem osi głównej X-X, ich zdolność do przenoszenia obciążet'l jest 
uza leżn iona od usytuowania obciążenia. Wynika to z różnych wartośc i pól powierzchni 
przekroju poprzecznego kształtowników nad i pod osią obojętną. Wskaźniki sprężystego 

zginania- górny (nad osią obojętną) i dolny (pod osią obojętną) wyrażają się zależnościami : 

J w =-X . 
xd e ' w=~ 

x h-e 
(2.5) 

gdzie: 
J x -moment bezwładności względem osi głównej X-X, m4

, 

e - rzędna osi obojętnej, m, 
h - wysokość kształtownika, m. 

W związku z tym, że kształtowniki w obudowie mogą być usytuowane w różny sposób ba
dania mające na celu określenie ich wytrzymałości przeprowadza się w ich dwóch położeniach: 
dnem kształtownika w dół oraz dnem kształtownika do góry. Na rysunku 2.2 przedstawiono 
schemat obciążania próbek podczas laboratoryjnych badm1 wytrzymałości kształtowników na 

zginanie. 

234 



School of Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2005 

---- --- ------- - -- ~----- --- ------A 
1200 ~ 
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Rys. 2.2. Schemat obciążania podczas laboratoryjnych bacla!l wytrzymaJości kształtowników na zginanie 
Fig. 2.2. Dcpenclence o f calculateclmaximum beneling moments M" max borne by stecl 

sections on their mass factor -

Obliczone z zależności (2.1) i (2.2) wartości M g'""' oraz crn dla kształtowników V ze stali 

34GJ oraz G480V zestawiono w tabeli 2.2. 

Tabela 2.2. Maksymalne wartości momentów zginających dla kształtowników typu V 
Table 2.2. Maximum values of bendin g momentsfor V -shaped sections 

Stal34GJ Stal G480Y 

dnem do góry dnem w dół dnem do góry dnem w dół 
Kształtownik 

" " M.~ma_f M .-cmu.\· 

MPa kNm MPa kNm 

Y21 602.23 35,71 50,49 803,81 74,27 74,27 

Y25 610.25 49,10 65.71 815,60 96,65 96,65 

Y29 614.54 56,90 53.72 821,90 105.69 71,85 

V32 586,92 l!O. IO 71.44 781.27 139,89 95, 10 

V36 604,86 87,10 77,21 807,66 151.66 103.10 

Na rysunku 2.3 przedstawiono wykresy obrazujące zależność obliczonych maksymalnych 

momentów zginających M. jakie mogą przenieść kształtowniki od ich wyróżnika masy. 
•~ llMX 
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Rys. 2.3. Zależność obliczonych maksymalnych momentów zginających Mg max 

jakie mogą przenieść kształtowniki od ich wyróżnika masy 
Fig. 2.3. Dependence of calculated maxi m u m bendin g mornents Mg max borne 

by steel sections on their mass factor 

Jak wynika z tabcli 2.2 oraz rysunku 2.3 wartości maksymalne momentów zginających, 
jakie mogą przenieść kształtowniki wykonane ze stali G480V są średnio o 33 % większe od mak
symalnych wartości momentów zginających, jakie mogą przenieść kształtowniki ze stali 34G1. 

W celu potwierdzenia prawidłowości analizy wytrzymałościowej kształtowników, w Głów
nym Instytucie Górnictwa przeprowadzono laboratoryjne badania wytrzymałości na zginanie 
i skręcanie prostych odcinków kształtowników V29. 

3. Wyniki laboratoryjnych badań wytrzymałościowych prostych odcinków 
kształtowników 

Badania laboratoryjne przeprowadzono na prostych odcinkach kształtownika V29 obejmo
wały: próbę statycznego zginania zgodnie z [9], próbę statycznego skręcania zgodnie z [lO]. 

Podczas prób statycznego zginania sześciu próbek prostych odcinków kształtownika V29 
o długości 1200 mm, zginano trzy próbki kształtownika usytuowane w maszynie wytrzymało
ściowej dnem w górę oraz trzy próbki kształtownika usytuowanego w maszynie wytrzymało
ściowej dnem w dół. Natomiast podczas prób statycznego skręcania - trzy próbki prostych 
odcinków kształtownika V29 o długości 1200 mm. 

W celu potwierdzenia założei'1 oraz wyników teoretycznej analizy wytrzymałośc i kształ

towników uśrednione wyniki badm1 kształtowników wykonanych ze stali G480V porównano 
z uśrednionymi wynikami wcześniej przeprowadzonych badań kształtowników ze stali 34G1. 
Na wykresach - rysunki 3.1, 3.2 - przedstawiono przykładowe wykresy P = f( f) (siła 

obciążenia od ugięcia), zaś na wykresie 3.3 przedstawiono przykładowy wykres M= J(<jl). 
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Fig. 3.l. Diagram of relationship between bend.fand force P during the static 
bend ing test of V29 section (with i ts bottom up) of 34GJ and G480V steel 

350 

325 

300 

275 

250 

225 

~ 200 

a: 
175 .. 

~ 150 

125 

100 

75 

50 

25 

0 

l L ......._ 
~----t--/J--+-----+·---ł-G-4 __ ao_v-t----r-~~--

l _., --· ----
- ---- --~·. -:. · __ -- -- -- -~· .. -~V'-· .::: .. ·- - - · , 

+----1-tf-.r -+-----+--+---- - - --- - -~ r--j 

--~t ~- =~~=-~~-~= --- - -= =--=----=- == w _l l . -

/1 = ; l -1~--=-..::t 
,) ·---1---- f---l -~ l --

o 10 15 20 25 30 35 40 
Ugięcie f, [mm] 

Rys. 3.2. Wykres zależności ugięcia.fod siły P z próby statycznego 
zginania dnem w dół kształtownika V29 ze stali 34GJ i G480V 

Fig. 3.2. Diagram of relationship between bend.fand force P during the static 
bending test of V29 section (with i ts bottom do w n) o f 34GJ and G480V steel 
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Fig. 3.3. Diagram o f relationship between torsio n :mgle ąJ and moment M d u ring the static 
torsio n test o f V29 section o f 34GJ and G480V steel 

Uśrednione wyniki prób statycznego zginania i skręcania w tabeli 3. l, gdzie zamieszczono 
również porównanie z uśrednionym i wynikami prób statycznego zginania i skręcania kształ
towników V29 ze stali 34GJ. 

Tabela 3.1. Porównanie uśrednionych wyników laboratoryjnych badań wytrzymałości 
na skręcanie zginanie i prostych odcinków kształtowników Y29 ze stali 34GJ i G480V 

Table 3. 1. Comparison of mean laboratary results of twistingand beneling strength 
tests doneon straigth Y-shaped sections made of 34GJ and G480V steel 

Gatunek Pma.\ Sr fma ... . \r M~;m:•x śr M:!5!ir M:=;o.;r 
Rodzaj badmi 

stali kN % mm ~x . kNm (y,, kNm (k! kNm c;~ . 

Zginanic 34GJ 214 100 17.53 [()() 53,5 100 --- --- --- ---
dnem w dól G480V 333 155,6 16,8 ')5.8 83.2 155.5 ... --- --- ---

Zginanic 34GJ 312,7 100 95,7 lO O 78.3 100 --- --- --- ... 

dnem do góry G480V 426.2 136.3 83,63 87,4 106,6 136,1 --- --- --- ---

34GJ --- --- --- --- --- --- 4,04 100 5,62 100 
Skn,:canie 

G480V --- --- --- --- --- --- 6,01 148,8 8.24 146.6 
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Z przedstawionych tabel i wykresów wynika, że zmierzone i obliczone wartości parame
trów wytrzymałościowych kształtowników ze stali o podwyższonych własnościach mecha
nicznych są bardzo korzystne, szczególnie wartości maksymalne momentów zginających, 
decydujące o wartości wskaźnika nośności WN odrzwi. 

Jak wynika z tabeli 3.1, wyniki laboratoryjnych badań wytrzymałości na zginanie i skrę
canie prostych odcinków kształtowników V29 potwierdziły słuszność założeń teoretycznej 
analizy wytrzymałościowej oraz jej wyników. 

Wyniki laboratoryjnych badań wytrzymałościowych oraz analizy teoretycznej oraz para
metry wytrzymałościowe i geometryczne kształtowników stanowiły postawę do określenia 
nośności i wytrzymałości kompletnych odrzwi obudowy. 

4. Analiza nośności odrzwi 

Obliczenia wytrzymałości i nośności odrzwi polegają na określeniu wielkości naprężeń rr 
wywołanych działaniem pewnego, założonego obciążenia i porównaniu ich z wartościami 
naprężel'l niszczących kształtownik rr"' i na tej podstawie określeniu maksymalnego obciążenia 
jakie mogą przenieść odrzwia obudowy [2]. 

Analiza statystyczna wyników badm'i stanowiskowych wykazała, że stosunek nośności ro
boczej (zsuwnej) odrzwi do ich nośności maksymalnej zależy od takich miedzy innymi czyn
ników jak: 

tolerancje wykonania kształtowników V, 
dopuszczalny rozrzut własności mechanicznych stali, 
oraz właściwości złącz ciernych (moment dokręcenia nakrętek śrub strzemion, tolerancje 
wykonania strzemion oraz stan powierzchni współpracujących kształtowników), 

i wynosi: 
Nroh =0,75·Nmax (4.1) 

stąd: 

qroh =0.75 · qomax (4.2) 

Wartość (/rob [MN/mj jest równoznaczna z wartością wskaźnika nośności odrzwi WN 
[MN/mj, służącego do doboru rozstawu odrzwi obudowy. 

Obliczenia wytrzymałości odrzwi obudowy przeprowadzono dla wszystk ich wielkości 

odrzwi ŁP/A z kształtowników V21, V25, V29, V32, V36, tzn. ŁPI-ŁPI9 według [5] i [6]. 
Zależność wartości wskaźnika nośności odrzwi WN od pola powierzchni odrzwi przedstawiono 
na wykresie - rysunek 4 . I, zaś jego wartości liczbowe dla poszczególnych wielkości odrzwi 
zestawiono w tabeli 4.1. 
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Tabela 4.1. Wskaźniki nośności odrzwi obudowy ŁP z kształtowników 
V21, V25, V29, V32 i V36 wykonanych ze stali 34GJ i G480V 

Table 4.1. Support parametersof ŁP-type sets for V21, V25, V29, V32 and V36 
sections made of 34GJ and G480V steel 

Gatunek stali 

Polc po-
34G.J G480V 

Oznaczenie wierzchni Wielkość kształtownika odrzwi 

odrzwi odrzwi 
V21 V25 V29 V32 V36 V21 V25 V29 V32 

WN 

m2 MN/m 

łJPI/-/A 5,51 0,382 0,383 --- --- --- 0,509 0,511 --- ---

ł,P2/-/A 6,11 0,343 0,349 --- --- --- 0,457 0,466 --- ---

ŁP3/-/A 7,06 0,295 0,307 --- --- --- 0,394 0,409 --- ---

łJP4/-/A 7,84 0,265 0.279 --- --- --- 0,353 0,372 --- ---

ŁP5i-iA 8,91 0,232 0,249 --- --- --- 0,310 0,332 --- ---

ŁP6/-/A 9,60 0,215 0,233 0,316 --- --- 0,287 0,311 --- ---

ŁP7/-/A 11,16 0,184 0,204 0,273 0,304 0,313 0.245 0,271 0,375 0,404 

ŁP8/-/A 13.15 0,155 0,176 0.233 0,265 0,279 0,207 0,234 0,318 0,352 

ŁP9/-/A 14,89 0,137 0,157 0,206 0,239 0,255 0.182 0,210 0,280 0,317 

ł,J>IO/-/A 17,77 0,114 0,134 0,173 0,206 0,225 0,152 0,179 0,235 0,274 

łJ'll/-/A 19,80 --- 0,122 0,156 0.188 0,208 --- 0,162 0,210 0,250 

U'12/-/A 21.82 --- 0,112 0,142 0,173 0,194 --- 0,149 0,191 0,230 

U'l3/-/A 23,95 --- 0.103 0,129 0.160 0,182 --- 0,137 0,174 0,213 

łJ'l4/-/A 25,66 --- --- 0,121 0,151 0,173 --- --- 0,162 0,201 

ŁPIS/-/A 27,61 --- --- 0,112 0,142 0,164 --- --- 0,150 0,189 

U'l6/-/A 29,98 --- --- 0,104 0,133 0,155 --- --- 0,138 0,176 

U'17/-/A 32,14 --- --- 0,097 0,125 0,147 --- --- 0,129 0,166 

ŁPIS/-/A 34,79 --- --- 0,090 0,117 0,139 --- --- 0,119 0,156 

łJP19/-/A 36,67 --- --- 0,085 0,112 0,134 --- --- 0,113 0,149 
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Rys. 4. 1. Zależność wskaźnika nośności odrzwi W N od ich pola przekroju oraz kształtownika 
Fig. 4.1. Relationship between the index of the load bearing capacity of WN sets and their 

cross-section area and the kind o f steel section 

Z rysunku 4.1 i tabeli 4.1 wynika, że wielkość wskaźnika nośności dla odrzwi o takim sa
mym przekroju (tej samej wielkości) zależy od wielkości kształtownika oraz własności mecha
nicznych stali, z której są wykonane elementy łukowe. 

Wartość wskaźnika nośności WN odrzwi ze stali G480V jest średnio o 25 % większa od 
wskaźnika nośności odrzwi ze stali 34GJ. 

Ważną wielkością, zarówno ze względów ekonomicznych, jak i technicznych jest wskaźnik 
wykorzystania masy odrzwi k10 [8], określony jako stosunek wartości całkowitego obciążenia 
stropowego odrzwi, wyrażonego w kN, do łącznej masy kształtownika odrzwi, wyrażonej w ki
logramach. 

W celu zobrazowania wartości współczynnika k10 skorelowano wartości teoretycznie obli
czonego całkowitego obciążenia stropowego odrzwi q,., odpowiadającego nośności roboczej 
odrzwi Nm" z masą m elementów z kształtowników V. Otrzymane wyniki przedstawiono na 
wykresie - rysunek 4 .2. 
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Na wykresie przedstawiono wartości współczynnika k/11 jedynie dla czteroelementowych 
odrzwi z kształtowników V29, V32 i V34. 

stai34GJ ~V29 ~Y32 -o-\134 ~Vl6 
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Rys. 4.2. Wskaźnik wykorzystania masy odrzwi k10 odrzwi 
z kształtowników V29, V32 i Y36 wykonanych ze stali 34GJ i G480Y 

Fig. 4.2. Comparison of index values of the load bearing capacity of yielding support sets, 
based on strength calculations and test stand investigations 

W celu weryfikacji dokładności obliczel'1 wytrzymałościowych, ich wyniki dla odrzwi obu
dowy ŁP porównano z wynikami przeprowadzonych badm'l stanowiskowych odrzwi ŁP-
1 O/V36/4/ A i ŁP-1 O/V29/4/ A. 

5. Badania stanowiskowe kompletnych odrzwi 

Doświadczalne określenie nośności i wytrzymałości odrzwi obudowy odbywa się w stano
wisku badawczym przy schemacie obciąże!'l odpowiadającym wymaganiom [8]. 

Nośność odrzwi jest określona jako wartość sumy sił czynnych, działających na łuk strop
nicewy odrzwi przeniesionych przez w czasie próby lub jako gęstość obciążenia, tzn. iloraz tej 
sumy i łącznej długości obciążenia, co jest równoznaczne ze wskaźnikiem nośności WN. 

Badaniom stanowiskowym poddano trzy odrzwia ŁP-10/V36/4/A i dwa odrzwia ŁP
JOV29/4/A w stanie podatnym oraz dwa odrzwia ŁP-JOIV36/4/A i dwa odrzwia ŁP
JOV29/4/A w stanie usztywnionym. 
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Na wykresach- rysunki 5.1 i 5.2 przedstawiono krzywe obliczone na podstawie analizy 
wytrzymałościowej wskaźniki nośności odrzwi podatnych i usztywnionych obudów ŁP l O 
z kształtowników V29 i V36, na które naniesiono punkty odpowiadające wskaźnikom nośności 
określonym na podstawie badań stanowiskowych w poszczególnych próbach. 
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Rys. 5.1. Porównanie wartości wskaźników 
nośności odrzwi podatnych określonych 
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Fig. 5.1. Comparison of index values of the load 
bearing capacity of yielding support sets, based on 
strength calculations and test stand investigations 
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Rys. 5.2. Porównanie wartości wskaźników 
nośności odrzwi usztywnionych określonych 

na podstawie obliczeń wytrzymałościowych oraz 
badań stanowiskowych 

Fig. 5.2. Comparison of index values of the load 
bearing capacity of stiffened support sets, based on 
strength calculations and test stand investigations 

Jak wynika z wykresów- rysunki 5.1 i 5.2- wartości wskaźników nośności odrzwi podat
nych i usztywnionych ŁP-1 0/4/ A z kształtowników V29 i V36 określone na podstawie nadal'! 
stanowiskowych w stosunku do wartości określonych na podstawie oblicze!l różnią się mak
symalnie o 8 %, co mieści się w granicach błędu. 

6. Strzemiona dwujarzmowe podwójne typu SDP 

W celu uzyskania wymaganej podatności (0,2 wysokości odrzwi) oraz współczynnika k4 

(określonego zgodnie z [8], jako stosunek nośności roboczej (zsuwnej) do nośności maksymal
nej F1110.) na poziomie 0,6-0,7 dla odrzwi obudowy chodnikowej wykonanych z kształtowników 
typu V walcowanych ze stali o podwyższonych parametrach mechanicznych, w złączach 
zastosowano strzemiona dwujarzmowe podwójne. 

W złączu elementów odrzwi obudowy chodnikowej wykonanych z kształtowników V 
można zastosować następujące strzemiona: 

strzemię SDD i strzemię SDPG- odmiana I; 
strzemię SDG i strzemię SDPD- odmiana II; 

- strzemię SDPD i strzemię SDPG- odmiana III. 
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Odmiana złącza I i II zapewniają uzyskanie podobnych podporności roboczych, jednak 
przy obciążeniach spągowych zaleca się stosowanie odmiany złącza II. 

W przypadkach korzystnych warunków obciążenia odrzwi przez górotwór (obciążenie 
równomierne) oraz małych konwergencjach występujących w wyrobisku zaleca się zastosować 
złącze odmiany III, przez co uzyska się wysoki wskaźnik k4 około 0,7. 

Wymagane wartości momentów dokręcenia nakrętek specjalnych śrub w strzemionach nie 
przekraczają 450 N m, co jest do osiągnięcia przy ręcznym dokręcaniu . 

Przeprowadzone badania stanowiskowe w Laboratorium Głównego Instytutu Górnictwa w peł
ni potwierdziły przedstawione zalety złącz w podatnych odrzwiach obudowy wyrobisk koryta
rzowych z zastosowaniem strzemion 

Rozwiązanie konstrukcyjne złącza oraz strzemion dwujarzmowych podwójnych przedsta
wiono na rysunku 6.1. 

4 

115 
1- $!t ternic dwujoumowe dolne SOO 
2 -- ~·: rzem~ dwujurzrnowc podwójne g6rnc SOPC 

J -- Strzemię dwujarzmowe g6rne SDG 

4 - Strzemie dwujarzmowe podwójne dolne SOPD 

Rys. 6.1. Konstrukcja złącza realizowanego za pomocą strzemion podwójnych SDP 
Fig. 6.1. Construction of the joint of the double stilTUp boi ts SDP 

W budowie strzemion podwójnych typu SDP wykorzystano seryjnie produkowane ele
menty strzemion dwujarzmowych typu SD tj. jarzma górne, jarzma dolne oraz śruby i nakrętki 
specjalne. Nowym elementem strzemion typu SDP sąjarzma dolne wykonane również z kształ
towników typu J, o długości równej l ,5 długości jarzma dolnego strzemion typu SD. Jarzma te 
posiadają cztery otwory o średnicy 0 26 mm w przypadku strzemion przeznaczonych do łącze
nia elementów odrzwi wykonanych z kształtownika V21 i V25 lub cztery otwory o średnicy 
0 30 mm w przypadku strzemion przeznaczonych do łączenia elementów odrzwi wykonanych 
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z kształtownika V29, V32 i V36. Jarzmo dolne strzemienia górnego SDPG posiada dodatkowo 
zabierak wykonany tą samą technologią co zabieraki jarzm dolnych strzemion SDG. 

Istotą rozwiązania konstrukcyjnego strzemion SDP jest współpraca jednego jarzma dolnego 
opisanego powyżej z dwoma jarzmami górnymi dociskanymi na łączonych elementach odrzwi 
wykonanych z kształtowników typu V. 

Przedstawione rozwiązanie zastępuje stosowanie strzemion środkowych, zapewniając 

większą stabilność charakterystyki pracy złącza oraz znacznie ułatwia montaż strzemion. Sto
sowanie tego rozwiązania przynosi również pewne oszczędności materiałowe . 

Zastosowanie w strzemionach SDP elementów strzemion SD zapewnia szybkie uruchomienie 
ich produkcji, zgodnie z zapotrzebowaniem, natomiast nieznacznie podnosi koszt odrzwi . 

7. Podsumowanie 

Przeprowadzona analiza wytrzymałościowa odrzwi obudów ŁP z ksztll.łtowników V21, 
V25, V29, V32 i Y36 pozwoliła na określen ie ich wskaźników nośności WN dla stali o pod
wyższonych własnościach mechanicznych. 

Wyniki przeprowadzonych analiz wykazały, że stal G480 V o własnościach mechanicz-

nych: R, . = 480 MPa, R
111 

• = 650 MPa, Ą . = 17%, KCU2 . = 30 J/cm2 oraz Re!Rm < 0,7 
tmm mm mm mm 

zapewnia uzyskanie bardzo korzystnych parametrów wytrzymałościowych walcowanych 
kształtowników . Zastosowanie tych kształtowników ze stali G480V do produkcji elementów 
łukowych odrzwi uzyskanie wzrostu wskaźnika nośności odrzwi od 20 do 30 %. 

Wykonanie w całości odrzwi obudowy z kształtowników z nowego gatunku stali zapewnia 
uzyskanie znacznego zwiększenia wskaźnika nośności odrzwi WN(wartość tego wskaźnikajest 
podstawową wielkością uwzględnianą przy doborze obudowy dla zabezpieczania wyrobisk 
korytarzowych) w stopniu pozwalającym na zastosowanie do zabezpieczenia wyrobiska obu
dowy wykonanej z kształtowników o wielkości o stopień mniejszej np. w miejsce odrzwi z kształ
towników Y36, odrzwi z kształtowników V32. 

Możliwa jest również konstrukcja podatnych odrzwi obudowy wyrobisk korytarzowych z ele
mentów łukowych o różnej wytrzymałości w zależności od charakterystyki występujących 
obciąże1'1 górotworu, przez co wskaźnik nośności odrzwi jest odpowiednio większy. Takie 
rozwiązanie należy zastosować głównie w konstrukcji odrzwi obudowy zamkniętej oraz w przy
padku wystąpienia niesymetrycznych obciążeó . 

Określone w tablicy 4.2 wartości wskaźników nośności WN obudów ŁP mogą być pod
stawą do projektowania i doboru obudowy. Doboru obudowy do zabezpieczania wyrobisk 
korytarzowych należy dokonać zgodnie zasadami opracowanymi w GIG [3]. W złączach po
datnych dla wykorzystania wysokich parametrów wytrzymałościowych elementów łukowych 
stosować większe opory zsuwu, średnio o 30 % (dokładne określenie tej wielkości wymaga 
przeprowadzenia badań stanowiskowych). 

Pełnąprzydatność stali G480V do produkcji elementów łukowych odrzwi obudowy wyka
zały badania i obserwacje dołowe przeprowadzone w LW "Bogdanka" S.A. [4]. 

Wprowadzenie nowych rozwiązań spowoduje znaczącą poprawę parametrów technicznych 
i bezpieczeństwa pracy przy utrzymaniu wyrobisk korytarzowych w podziemiach kopalń. 
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Using steel with increased mechanical properties for mining supports 
manufacturing 

Abstra et 

In this paper the influence of applying a new sort of steel as material for manufacturing 
elements of the mine arch support sets on increase of load bearing capacity of the roadway 
yielding supports is presented. There are also presented results of an strength analysis of steel 
sections and complete support sets as well as results of labaratory strength tests on straight 
segments of the sections for bending and torsion, and tests of yielding and stiffened support 
sets at test stands. The tests' results were basis for a comparison of the strength of the sections 
and complete sets of the new steel sort (G480V) with the same of the steel 34GJ of w h ich they 
are manufactured by now. 

Recenzent: prof dr hab. i11ż. Andrzej Wichur 
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Uwarunkowania strategiczne i ekonomiczne rozwoju nowych technologii 
pozyskiwania miedzi 

Słowa kluczowe 

miedź- nowe technologie i techniki pozyskiwania- przerób rud i koncentratów
hydrometalurgia 

Streszczenie 

Wyczerpywanie łatwych do pozyskania złóż miedzi, okresowa fluktuacja jej cen, coraz 
ostrzejsze wymagania przepisów ochrony środowiska naturalnego, itp., powodują poszukiwa
nie nowych technologii i technik pozyskiwania tego surowca. Dotyczy to zarówno metod wy
dobycia, wzbogacania rud oraz pirometalurgicznego przerobu koncentratów, jak i rozwoju 
nowych metod hydrometalurgicznego przerobu rud. Niniejsza prezentacja przedstawia aktu
alny stan w zakresie metod przerobu rud i koncentratów na miedź katodową 

l. Wprowadzenie 

Przemysł miedziowy, tak jak i inne przemysły surowcowe musi w sposób ciągły reagować 
na rozmaite wyzwania, jak np. koniunkturalne fluktuacje cen, nowe przepisy ochrony środowi
ska naturalnego, czy też konieczność utrzymania pozycji konkurencyjnej, niezbędnej do pozo
stania na rynku. Wszystkie te czynniki powodują m.in.: 
- konieczność ciągłego ponoszenia nakładów na eksplorację i/lub nakładów na odnawianie 

zasobów, 
- ponoszenie relatywnie dużych nakładów inwestycyjnych na dostosowanie działalności ope

racyjnej do coraz osti·zejszych wymagań przepisów ochrony środowiska, 
- potrzebę poswkiwań nowych technologii przerobu rud i koncentratów, uwzględniających 

realia wynikające z położenia geograficznego danego złoża, dostępności nośników energii, 
obecności pierwiastków szczególnie szkodliwych dla środowiska - w przypadku ich emisji 
w procesach pirometalurgicznych, 

- potrzebę stosowania technologii przerobu rud i koncentratów, które umożliwiająjednocze
śnie odzysk interesujących metali towarzyszących. 

2. Wydobycie i wzbogacanie rudy siarczkowej (do przerobu pirometalurgicznego) 

W roku 2003 wyprodukowano 9,8 mln Mg miedzi w koncentracie [l]. Rys. 2.1 przedstawia 
wielkości produkcji w 125 kopalniach, wyrażoną Mg miedzi w koncentratach. W tym samym 
roku wydobyto około 1,15 mld Mg rudy [l]; wydobycie prowadzono metodami odkrywko-
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wymi oraz pod ziemią. Produkcja kopalń KGHM "Polska Miedź" S.A. mieści się w pierwszej 
p iątce największych kopah'l w świecie. Cała ilość wyprodukowanych siarczkowych koncen
tratów miedzi przerabiana była metodami hutniczymi. 

Produkcja Cu w koncentracie w roku 2003 

Courtesy of Brook Hunt 
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Rys. 2.1. Światowa produkcja Cu w koncentracie, 2003 r. w 125 kopalniach 
Fig. 2.1. World capper in concentrates production in 125 mines in 2003 

Powyższe dane obejmują wszystkie kopalnie, także te, które produkowały obok koncen
tratów miedzi także koncentraty cynku, molibdenu, niklu, kobaltu, złota i srebra. Opłacalność 
produkcji wielu z tych kopali'! uzależniona jest bowiem od produkcji koncentratów metali to
warzyszących. 

3. Ruda tlenkowa i mieszana (do przerobu hydrometalurgicznego) 

W roku 2003 wydobyto około 854 mln Mg (głównie tlenkowej) rudy miedzi [l], głównie 
metodami odkrywkowymi. Z rudy tej wyprodukowano, metodą SxEw, około 2,6 mln Mg mie
dzi katodowej. Rys . 3.1 przedstawia wielkość produkcji miedzi katodowej tą metodą wszyst
kich 40 instalacji tego typu pracujących w świecie. Z kolei rys. 3.2 przedstawia wielkość pro
dukcji miedzi katodowej metodą SxEw od roku 1992, z prognozą do roku 2015. Z wykresu 
tego wynika, że jeżeli nie będą realizowane nowe projekty tego rodzaju, nastąpi spadek pro
dukcji miedzi tą technologią, którą stosowano dotychczas głównie do przerobu rud tlenkowych 
i mieszanych. 

Wyczerpywanie się tego rodzaju złóż oraz fakt, że instalacjom tym groziłoby zamknięcie 
powoduje bardzo intensywne poszukiwanie ich zastosowania do przerobu także koncentratów 
siarczkowych- chalkopirytowych. 
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Światowa produkcja miedzi katodowej metodą SxEw w roku 2003 
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Rys. 3. 1. Światowa produkcja miedzi katodowej metodą SxEw, 2003 r. 
Fig. 3.1 . World SxEw copper cathodes production in 2003 
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Rys. 3.2. Produkcja miedzi katodowej metodą SxEw od roku 1992 z prognozą do roku 20 l 5 
Fig. 3.2. World SxEw copper cathodes production from 1992 with the forecast till 2015 
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4. Przerób hutniczy siarczkowych koncentratów miedzi 

Rys. 4.1 przedstawia produkcję miedzi blister z koncentratów siarczkowych w roku 2003. 
Huty te wyprodukowały łącznie około 8,1 mln Mg miedziblister [l]. 
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Rys. 4.1. Produkcja miedzi blister z koncentratów w świecie w 2003 r. 
Fig. 4.1. B lister from concentrates production in 2003 in the world 

Przerób hutniczy koncentratów miedzi dominuje od początków XIX wieku. W chwili 
obecnej stosowane są różne technologie przetopu koncentratów, takie jak: 
- proces zawiesinowy Outokumpu, 

proces zawiesinowy INCO, 
proces płomienny, 
proces (reaktor) NORANDA i TENIENTE, 
proces Mitsubishi, 
piec elektryczny, 
proces szybowy (w Polsce). 

W przemyśle dominuje piec zawiesinowy Outokumpu, o relatywnie niskich kosztach prze
robu hutniczego oraz wysokim poziomie techniki, zapewniającym wysoki standard ochrony 
środowiska naturalnego. Wadą procesów pirometalurgicznych jest ekonomiczna konieczność 
zapewnienia dużej skali, powodująca, że nakłady inwestycyjne na typowy, nowy kompleks 
huty i rafinerii wynoszą od 3000-5000 US$ na l Mg miedzi na rok [2]. Oznacza to, że taki 
nowy kompleks ("green field"), który produkowałby 200 000 Mg miedzi rocznie kosztowałby 
ok. 1 mld US$. Huty pracujące w państwach wysoko uprzemysłowionych muszą spełniać i speł
niają wymagania ochrony środowiska, natomiast huty pracujące w trzecim świecie mająjesz
cze bardzo wiele do zrobienia w tym zakresie. 
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5. Przerób hydrometalurgiczny rud i koncentratów miedzi 

Pierwsze technologie produkcji miedzi metodą ługowania, ekstrakcji (Sx) rozpuszczalni
kowej i elektrolizy (Ew) pojawiły się na początku lat 70-tych ubiegłego stulecia, głównie do 
przerobu utlenionych oraz mieszanych (tlenkowo-siarczkowych) złóż miedzi, stanowiących 
najczęściej nadkład siarczkowego złoża odkrywkowego. Niewątpliwy sukces zastosowania tej 
technologii do tego specyficznego problemu spowodował jej rozpowszechnienie się. Jednakże 
"tlenkowe" zasoby miedzi się kurczą, zmniejszają się też zasoby rud mieszanych tlenkowo
siarczkowych (zawierających chalkozyn, kowelin), do których można zastosować procesy 
SxEw. Pokazuje to rys . 3.3, dla sytuacji, w której nie będą realizowane nowe projekty. Ozna
czałoby to, że istniejące instalacje SxEw ulegałyby stopniowej likwidacji. Nakłady inwesty
cyjne na budowę nowego obiektu tego rodzaju też nie są niskie, np. zakład ługowania/SxEw 
Zaldivar w Chile, o zdolności produkcyjnej 125 000 Mg miedzi katodowej rocznie, kosztował 
4 600 US$/Mg Miedzi rocznie (575 mln US$) [4]. 

Jedną z zalet metod SxEw jest możliwość modułowego budowania instalacji przemysłowej, 
zapewniająca relatywnie łatwe dostosowanie zdolności produkcyjnej do wielkości przerabia
nych zasobów. 

W chwili obecnej nie ma opanowanej na skalę przemysłową technologii SxEw do piZeiobu 
rud i/lub koncentratów typowo chalkopirytowych; oferowane do zastosowania technologie 
wiążą się z dużym ryzykiem technicznym, ponieważ obiecujący dla jednego typu złoża proces 
niekoniecznie może się nadawać do innych złóż. Także technika zastosowana w jednym miej
scu może nie nadawać się do wykorzystania w innym [2]. Koszty zakupu licencji na taką tech
nologię, w połączeniu ze wspomnianym wyżej dużym ryzykiem technicznym powodują dużą, 
co najmniej , wstrzemięźliwość potencjalnych inwestorów w podejmowaniu decyzji o wyborze 
procesu. 

Oferowane procesy hydrometalurgiczne można podzielić na dwa zasadnicze typy: "siarcza
nowe" i "chlorkowe". Te ostatnie są na etapie badań pilotowych tnp. proces Hydrocapper fir
my Outokumpu). 

Chociaż nie można porównywać kosztów przerobu procesów pirometalurgicznych i hy
drometalurgicznych z uwagi na inny charakter przerabianych surowców (głównie tlenkowych 
w przypadku procesów SxEw), na rys. 5.1 pokazano, dla celów poglądowych, koszty krusze
nia, transportu, ługowania i elektrolizy wybranych instalacji SxEw w Chile i USA. 
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Rys. 5.1. Koszty kruszenia, transportu, ługowania i elektrolizy wybranych instalacji SxEw w Chile i USA 
Fig. 5.1. Costs of crushing, conveying, leaching and electrowinning of selected SxEw installations 

in Chile and USA 

Koszty przerobu hutniczego koncentratów do katody wynosiły w KGHM "Polska Miedź" 
S.A. w roku 2003 średnio 400 US$/Mg miedzi. 

Stosowane na skalę przemysłową technologie SxEw charakteryzują się wysokim zużyciem 
energii elektrycznej. Teoretyczne zużycie energii elektrycznej na sam proces elektrolizy (Ew) 
wynosi 2000 kWh/Mg Cu [3] , zużycie na proces ługowania (transport olbrzymich ilości roz
tworów) wynosi conajmniej drugie tyle. 

Bardzo interesujące dane na temat zużycia nośników energii w procesach pirometalurgicz
nych i hydrometalurgicznych produkcji miedzi, w przemysłowych instalacjach, podali T.E. 
Norgate i W.R. Rankin z CSIRO Minerals, Clayton, Victoria, Australia [4] . Poddali oni anali
zie, stosując metodologię "Life Cycle Assessment", produkcję miedzi: 
- z rudy siarczkowej, zawierającej 3 % Cu, metodą hutniczą, 
- z rudy tlenkowej, zawierającej 2 % Cu, metodą ługowania na hałdzie oraz SxEw. 
Doszli oni do wyniku, który przedstawia poniższa tabela:_ 
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Tabela 5.1. Zużycie energii elektrycznej w procesach pirometalurgicznych i hydrometalurgicznych 
produkcji miedzi katodowej 

Table 5. 1. Electricity consumption in pyrometallurgical and hydrometallurgical production of cathode 
copper 

Przetop i elektrorafinacja l kWh/Mg Cuj Ługowanie, SxEw )kWh/Mg CuJ 

wydobycie 433 wydobycie 650 

mielenic l 233 kruszenie 100 

przetop 430 lugowanie/Sx 2 500 

elektrorafinacja 300 elektroliza 2 000 

razem 2 396 razem 5 250 

Autorzy Ci przeanalizowali także całkowitą energochłonność obu tych technologii produk
cji miedzi i podali także współczynnik wpływu na ocieplenie kuli ziemskiej ("Global Warming 
Potential") oraz współczynnik wpływu na zakwaszania ("Acidification Potential" ). Otrzymane 
wyniki podane są w poniższej tabeli 5.2. 

Tabeia 5.2. Zużycie nośników energii, wskaźnik ocieplania GWP oraz v:skaźnik zak\vaszania AP 
dla różnych metod produkcji miedzi 

Table 5.2. Consumption of energy carriers, Global Warming Potential and Acidification Potential 
of different capper production routes 

Całkowite zużycie 
GWP AP 

nośników energii 
kg COl c/kg Cu kg SOl c/kg Cu 

JMJ/kg Cuj 

l pirometalurgia 33 3,3 (71 %) 0,04 

l hydrometalurgia 64 6,2 (93 %) 0,05 

Uwaga: Cyl"ry w nawwsach oznaczają udział energii elektryczneJ w tworzeniu GWP 

Podane powyżej informacje wywołują następujące wnioski: 
- Pirometalurgiczne procesy produkcji miedzi charakteryzują się niższym zużyciem nośni

ków energii, aniżeli procesy hydrometalurgiczne; emisje gazów cieplarnianych są w proce
sach pirometalurgicznych także niższe od emisji tych gazów w procesach hydrometalur
gicznych. Powodem tego jest wyższe zużycie energii elektrycznej na l Mg miedzi katodo
wej w instalacjach SxEw. 
Wskaźnik emisji dwutlenku siarki na l Mg miedzi katodowej jest, paradoksalnie, także 
niższy w procesach pirometalurgicznych, w przypadku których miedź produkowanajest z kon
centratów siarczkowych. Podobnie jak powyżej powodem tego jest wyższe zużycie energii 
elektrycznej w procesach hydrometalurgicznych. Wskaźnik emisji dwutlenku siarki obli
czany jest od miejsca generowania energii elektrycznej - czyli od typowej elektrowni spa
lającej węgiel. 
Zmniejszanie się zawartości miedzi w złożach spowoduje nie tylko wzrost kosztów wy
twarzania miedzi, lecz także zwiększy emisję gazów cieplarnianych oraz dwutlenku siarki. 

Rys. 5.2 przedstawia ceny l kWh, jakie płaciły kopalnie oraz zakłady wzbogacania w świe
cie w roku 2003. 
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Rys. 5.2. Ceny energii elektrycznej w kopalniach świata w roku 2003 
Fig. 5.2. Electricity price in the world's mines in 2003 

6. Przypadek technologii Mt. Gordon ("Mount Gordon Process") 

Technologia Mount Gordon (.,The Mt: Gordon Capper Process") została opracowana do 
przerobu rud chalkozynowych historycznego złoża .,Gunpowder" w Północnym Queensland 
w Australii [4], [5], [6]. W procesie tym po raz pierwszy zastosowano ciśnieniowe ługowanie 
[4]; rudy, ekstrakcję rozpuszczalnikową (Sx) oraz elektrolizę (Ew), w wyniku której otrzymy
wano katody miedzi Grade A. Ruda tego złoża zawiera chalkozyn, kowelin, bornit, chalkopiryt 
i enargit oraz duże ilości pirytu. Zawartość miedzi w wydobywanej rudzie, kierowanej do ługo
wania w autoklawach wynosiła ponad 8 %. Wybór ługowania ciśnieniowego został spowodo
wany koniecznością. Wykonano próby wzbogacania flotacyjnego, które dały wyniki nega
tywne (niska zawartość miedzi w koncentracie), z powodu odflotowywania się pirytu. 

W oparciu o tę technologię zbudowano w roku 1999, za 57,5 mln US$ [41, instalację o pro
jektowej zdolności produkcyjnej 50 000 Mg miedzi katodowej rocznie. Publikowane w latach 
2000-2002 informacje opisywały sukces techniczny i handlowy zastosowania tej hydrome
t<Jlurgicznej technologii na skalę przemysłową. We wspomnianych wyżej publikacjach podano 
141. że bezpośrednie koszty operacyjne (tzw. C l) wynosiły w poszczególnych fazach: 
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Tabela 6.1. Koszty operacyjne instalacji Mt. Gordon [4) 
Table 6.1. Operating costs of M t. Gordon SxEw plant 

operacja UScllb US$/Mg Cu 

kruszenie i mielenie 2,5 55,1 

ługowanie 6,1 134,4 

SxEw 9,8 215.9 

neut ralizacja odpadów 2,7 59,5 

inne 1,8 39.6 

razem 22,9 504,4 

Dane te potwierdzają informację podaną na rys. 5.1 dla zakładów pracujących w Chile oraz 
USA. 

Oceniono, że proces Mt. Gordon stanowi bardzo ważny krok w kierunku dopracowania się 
technologii hydrometalurgicznego przerobu rud i koncentratów chalkopirytowych, konkurują
cej kosztowo z przerobem hutniczym. Proces ten miał mieć wszystkie elementy, niezbędne do 
przerobu materiałów chalkopirytowych. 

W lipcu 2004 roku instalacja SxEw Mt. Gordon została zamknięta, firmę kupił hinduski 
producent miedzi Birla Copper, który zdecydował się zamknąć cały zakład przerobu hydro
metalurgicznego i uruchomić produkcję koncentratu miedzi, który ma być przerabiany w jed
nej z hut tej firmy w Indiach. 

7. Wnioski 

7.1. Biorąc pod uwagę fakt, że ceny miedzi, tak jak do tej pory, będą poddawane okresowym 
fluktuacjom, należy oczekiwać, że nastroje oraz chęć do podejmowania ryzyka przez wła
ścicieli złóż miedzi będą poddawane podobnym fluktuacjom. W okresie wysokich cen 
może wystąpić skłonność do większego ryzyka- inwestowanie w nowe procesy, w szcze
gólności hydrometalurgiczne. W okresie niskich cen miedzi z kolei chęć ta będzie mniej
sza. 

7.2. O wyborze sposobu przerobu rudy czy koncentratu decydować będą oczywiście realia 
ekonomiczne, czyli koszty. Jak dotąd świat posiada sprawdzone na bardzo dużą ska lę 

technologie pirometalurgiczne do koncentratów siarczkowych . Nie ma jeszcze sprawdzo
nych na skalę przemysłową podobnych technologii hydrometalurgicznych do koncentra
tów siarczkowych. Trwają usiłowania znalezienia takich konkurencyjnych (zarówno pod 
względem kosztów operacyjnych, jak i nakładów inwestycyjnych), w stosunku do hut
nictwa, metod. 

7.3. Potencjalny Inwestor, przy wyborze technologii przerobu, na pewno będzie musiał zwró
cić uwagę na zużycie nośników energii w procesie, który chce zastosować, przy czym 
w szczególności zużycie energii elektrycznej będzie decydowało o jego wyborze. 

7.4. Potencjalny inwestor, przy wyborze technologii przerobu, będzie musiał szczególnie 
przemyśleć dostępne opcje w sytuacj i, gdy jego ruda zawierała będzie metale szlachetne, 
których odzysk w przypadku metod hydrometalurgicznych stanowi odrębny problem. 

7.5. O wyborze technologii przerobu decydować mogą także inne czynniki, np. niemożność 
przerobu hutniczego, z uwagi na zawartość pierwiastków szczególnie szkodliwych, któ
rych emisja w procesie pirometalurgicznym byłaby nie do zaakceptowania. 
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Strategie and economic criteria of the development of new copper 
extraction methods 

Abstra et 

The depletion of easy to extract capper deposits, periodical capper price fluctuations, more 
stringent environmental protection regulations, etc. , are reasons for seeking new methods of 
extraction of this commodity. This applies to mining, beneficiation as well as pyrometallurgical 
and hydrometallurgical treatment of ores and concentrates. This presentation displays the ac
tual pictw·e of methods of ores and concentrates treatment to cathode copper. 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Magda 
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System dystrybucji paliw i olejów zabezpieczający ruch maszyn dołowych, 
eliminujący stałe składy (magazyny) produktów naftowych 

Słowa kluczowe 

zakład górniczy- maszyny górnicze- dołowe komory paliw i olejów- samojezdne wozy 
paliwowo-smarownicze - koszty 

Streszczenie 

Celem referatu jest przedstawienie propozycji budowy lub przebudowy dotychczasowych 
magazynów produktów naftowych w taki sposób aby skoncentrować siły i środki do urucho
mienia tylko stacji rozładunku paliw i olejów bezpośrednio do samojezdnych wozów paliwowo 
smarowniczych SWPS. Wyeliminowanie obiektów kosztachłonnych oraz niebezpiecznych jest 
podstawowym celem pracy. 

l. Obiekty dotychczasowe 

Zabezpieczenie maszyn i urządze11 górniczych w paliwo, oleje i środki smarne to podsta
wowy i nieodzowny proceder, bez którego utrzymanie ruchu w podziemnych nie metanowych 
kopalniach rud nie jest możliwe. Dostarczone produkty naftowe auto-cysternami na po
wierzchnię kopalni przeładowywane są do kolejowych cystern i po oplombowaniu przekazy
wane wraz z listem przewozowym do magazynów paliw pod ziemią [KGHM "Polska Miedź" 
S.A. Lubin, 1997]. Magazyny paliw a ściślej główne składy paliw, olejów i środków smarnych 
oraz stałe komory napełniania paliwem środków transportowych są obiektami podstawowymi 
zakładu górniczego-§ 30 p. 2.10 przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ... dla podziem
nych zakładów górniczych [Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.], 
a oddanie ich do ruchu wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez właściwy organ 
nadzoru górniczego. 

Obecnie tzw. komory paliw, olejów i smarów to magazyny dołowe na każdym rejonie ko
palni, w których przechowywane są produkty naftowe w ilościach zaspokajających potrzeby 
wszystkich oddziałów dołowych. Rozchód produktów naftowych odbywa się poprzez samo
jezdne wozy paliwowo-smarownicze oddziałów maszynowych lub też bezpośrednio do ma
szyn górniczych. W dotychczasowym systemie dystrybucji produktów naftowych zakład po
nosi koszty magazynowania produktów naftowych, obecnie całkowity tzw. limit kosztów ma
gazynowania w magazynach dołowych paliw i olejów wynosi około 300.000 zł miesięcznie. 
Komorę paliw obsługuje w ciągu doby pięć osób. 
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Jednakże najbardziej istotną rzecząjest budowa stałych składów paliw, olejów i środków 
smarnych, która pochłania olbrzymie wielomilionowe koszty, zależne m. in. od: 

pojemności czynnej komory (ilość i pojemność zbiorników stałych), 
kubatury komór (prace górnicze), 
budowa i wyposażenie komory rozładunku, 
budowa i wyposażenie komory dystrybucj i, 
systemu zabezpieczenia przec i wpożarowego (stała instalacja gaśnicza), 
zabudowy odpowiedniego zasilania energetycznego i łączności, 
zabudowy instalacji i urządzel'l rozładunkowych i dystrybucyjnych, 
doprowadzenie trakcji elektrycznych i innych urządzel'l kolejowych, 
budowa tam i urządzel'l wentylacyjnych, 
wyposażen i e składu w systemy alarmowe, komputerowy system księgowania, podręczne 
środki gaśnicze, ochrony osobistej, zabezpieczenie składu przed dostępem osób niepożąda

nych. 
Rys. 1. 1 przedstawia schemat komory paliw, olejów i smarów rejonu SW-l kopalni "Pol

kowice-Sieroszowice" wybudowanej i dopuszczonej do użytkowania w 1996 roku. 
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Rys. 1.1. Schemat głównego składu paliw, olejów i smarów. Obiekt dotychczasowy 
Fig. 1.1. Diagram of main fuel. oil and lubricant store house. Present object 

Budowa takiego obiektu składającego się z czterech komór: 
komory rozładunku, 
komory magazynowej, 
stanowiska dystrybucji, 
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- komory stałej instalacji gaśniczej, 
jest bardzo czasochłonna, trwająca w przypadku dużego zakładu garniczego od dwóch do 
trzech lat. Inwestycja zaczyna się od kompletnych prac górniczych (chodniki, tamy), budowla
nych, doprowadzeniu torowiska z trakcją, a następnie instalacja drogiego i skomplikowanego 
zasilania energetycznego, prac montażowych stałej instalacji gaśniczej na pianę lekką wraz ze 
zbiornikami na wodę i środek pianotwórczy, generatorami piany itp., a następnie montażem 
zbiorników stałych na produkty naftowe, agregatów i dystrybutorów paliwa i olejów wraz z ar
maturą przesyłową. 

To tylko podstawowe inwestycje. Jedną czwartą całości przedsięwzięcia zajmują prace in
stalacyjne, alarmowe, konserwacyjne, wentylacyjne i inne. 

2. Obiekt proponowany 

Nowa stacja a ściślej "stała komora napełniania paliwem .\~rodków transportowych" będzie 
również obiektem podstawowym zakładu górniczego jednak pomijamy w tej sytuacji wiele 
elementów kasztochłonnych takich jak główny skład paliw, stała instalacja gaśnicza, oddzielna 
komora rozładunku i oddzielna dystrybucji mediów do SWPS-ów i podstawowych maszyn 
górniczych. Stacja spełni więc jednocześnie rolę punktu rozładunku i tankowania, bezpośred
nio z cystern kolejowych. 

Obsługa takiej stacji sprowadzona zostaje do minimum, poprzez zastosowanie odpowied
nich urządzei'I umożliwiających prawie automatyczne tankowanie SWPS-ów, traktowanych 
jako ruchome składy produktów naftowych, z których później w odpowiednich stałych od
działowych punktach tankowania (SOPT) usytuowanych w komorach przeglądowych oddzia
łów maszynowych lub w tzw. doraźnych punktach tankowania umiejscowionych w odpowied
nio do tego przygotowanych wyrobiskach górniczych, tankowane będą samojezdne maszyny 
górnicze. Po zatankowaniu SWPS-ów, ze stacji będą mogły również skorzystać maszyny gór
nicze oddziałów pomocniczych oraz podmiotów gospodarczych działających na dole kopalni. 

Przewidywany koszt takiej inwestycji będzie co najmniej trzykrotnie niższy od budowy 
stałego kompleksowego składu paliw i olejów a czas jego budowy biorąc pod uwagę wstępne 
prace projektowe nie przekroczyłby okresu 12 miesięcy. 

Zakres prac do wykonania, bazując na odpowiednich przepisach, rozporządzeniach i nor
mach w tym zakresie przedstawionych w części wstępu projektu obejmował będzie kompletny 
projekt zabudowy (mapy, rysunki, schematy energetyczne, wentylacyjne, zabudowa urządzeń 
dystrybucji), sposób i skuteczność zastosowanych środków gaśniczych oraz wstępny rachunek 
kosztów i czasochłonność inwestycji. 

Koszty przedsięwzięcia uzależnione będą przede wszystkim od ilości rodzajów produktów 
ropopochodnych niezbędnych do utrzymania ruchu maszyn i urządzeń. Ma to ścisły związek 
z ilością agregatów pompowych wraz z liczydłami i armaturą przesyłowąjak również wybo
rem producenta tych urządzeń. A w tym względzie różnice są kolosalne, sięgające dwukrotno
ści cen podobnych urządzel'1. Z doświadczenia uważam, że warto jednak zainwestować w mar
kowy sprzęt gdyż ma to bardzo znaczący wpływ na uniknięcie problemów w trakcie eksploata
cji. W utrzymaniu ciągłego ruchu nie możemy sobie pozwolić na np. brak paliwa. 

Oprócz efektów wymiernych z zastosowania przedmiotowego projektu dostrzegamy rów
nież efekty niewymierne w postaci poprawy warunków bezpieczei'Istwa pracy, które winne być 
lepsze od dotychczasowych. 

Poprzez e l iminację magazynowania w stałych zbiornikach dużych ilości produktów nafto
wych znacznie zmniejszane zostaje prawdopodobieństwo powstania pożaru na dole kopalni . 
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Budowa obiektu, który zaopatrzy w efekcie maszyny górnicze w media ropopochodne bę
dzie w konsekwencji zabezpieczeniem ruchu oddziałów wydobywczych. 

Patrząc w przyszłość eksploatacyjną złóż musimy zdać sobie sprawę, że postęp w złoża bę
dzie rósł, a co za tym idzie rosły będąpotrzeby zaopatrywania maszyn w media ropopochodne. 
Projektując nowy obiekt przewidzieć musimy w miarę dokładnie ilość oddziałów (maszyn), 
które musimy zaopatrzyć w media ropopochodne. System dystrybucji produktów naftowych 
wg przedmiotowego projektu odbywałby się w sposób, który uprości dotychczasowy model 
tych czynności co pozwoli na ograniczenie obsługi stacji do jednej, ewentualnie dwóch osób 
raz na dobę na pierwszej zmianie. 

3. Przykładowy schemat stanowiska dystrybucji 

Oto przykładowy schemat stanowiska (rys. 3. I) umożliwiający w tym przypadku dostar
czanie trzech (przykładowo) produktów naftowych. 
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Rys. 3.1. Schemat ideowy stanowiska rozładunku i dystrybucji paliw i olejów 
Fig. 3.1 . Diagram of fuel and oilunloading and distribution stand 

Do dostarczonych do stanowiska [2] razplombowanych i sprawdzonych pod względem ilo
ści cystern kolejowych z paliwem i olejami, wydawca podłącza odpowiednie węże z bębnów 
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nawojowych [7] a następnie przechodzi do części stanowiska tankowania SWPS [3] tankując 

maszyny z końcówek wydawniczych z pistoletami [15] . 
Po rozładowaniu, puste cysterny wydawane są niezwłocznie na powierzchnię kopalni. Po

zostałe czynności wydawcy związane z zaks i ęgowaniem przychodów i rozchodów pozostają 

bez zmian. 
Terminy napełniania cystern paliwem i olejami na powierzchni będą uzgadniane z do

stawcą produktów naftowych, do którego należeć będzie utrzymywanie odpowiednich zapasów 
i dysponowanie parkiem samochodowym auto cystern, warunkującym zabezpieczenie dostaw. 
W ten sposób pomijamy trzy istotne i niekonieczne procesy: 

przeładowywania produktów do cystern magazynowych (zapasy), kolejnego ogniwa 
powodującego zanieczyszczenie olejów (stały skład paliw i olejów), 
czas na przeładunek, 
minima l izację obsługi. 

Poniżej zaprezentowano porównanie obiektów i zadań tradycyjnej komory paliw i stacji wg 
proponowanego rozwiązania: 

Lp. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Ił. 

Tabela 3.1. Zastosowanie obiektów 
Tab!e 3.! . The obiects applicacion 

Wyszczególnienie Stan obecny 

Dostawa i transport docelowy TAK 

Rozładunek TAK 

Agregaty do rozładunku TAK 

Magazyn paliw i olejów TAK 

Stała instalacja guśniczu nu pianę lekką wraz ze 
TAK 

sterowaniem 

Punkt dystrybucji TAK 

Agregaty do tankowania T AK 

Dystrybutory lunkujące TAK 

Stale punkty przeciwpożarowe TAK 

System komputerowy TAK 

Łączność i instalacja alarmowa TAK 

Projekt 

TAK 

NIE 
NIE 
NIE 

NIE 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

Stosownie do programów poprawy gospodarki olejami (których przestrzeganie kontrolo
wane jest przez inspektorów Urzędu Górniczego oraz pracowników wydziału ochrony środo
wiska) [KGHM "Polska Miedź" S.A., 0/ZG "Polkowice-Sieroszowice", 2003] , w szczególno
ści w zakresie ograniczenia strat olejów przenikających do środowiska naturalnego kopalni , do 
obiektu sukcesywnie według potrzeb opuszczana będzie cysterna na oleje przepracowane. 
Zgromadzony w niej olej zużyty niezwłocznie wydany będzie na powierzchnię kopalni i ode
brany przez dostawcę produktów naftowych. 

Niewielkie koszty na wyposażenie w urządzenia, skromna osobowo i łatwa obsługa, bez
pieczna i niekosztowna inwestycyjnie a co najistotniejsze spełniająca swoje zadanie stacja, 
będzie miała zastosowanie w naszym oddziale w nowo powstającym rejonie eksploatacyjnym 
złóż rudy miedzi. 

Powyższa praca - mam nadzieję - pozwoli na zapoznanie się z istotą tematu oraz uzmy
słowi nam jedną z wielu, aczkolwiek istotną, sferę możliwości efektywnego obniżania kosztów 
w zakładzie górniczym. 
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Fuel and oil distribution system meeting the needs of underground machinery 
movement, el iminating permanent oil products store houses (warehouses) 

Abstract 

The aim of this paper is to show the proposal of building or rebuilding the present fuel, oil 
and lubricant store houses in such a way to eoncentrale efforts and resources to start on!y the 
fuel and oil unloading and distribution station directly to self-propelled utility fuel and lubri
cant cars . The main target is to eliminate the cost generating and dangerous objects. 
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Zabezpieczenie szybów górniczych przed dopływem wód w związku 
z zatapianiem wyrobisk nieczynnych kopalń 

Słowa kluczowe 

szyb- ro:IH'Ór hydroi:o/acyjny- uszczelnienie- likwidacja kopalń 

Streszczenie 

Referat przedstawia sposób ograniczenia dopływu wód podziemnych do szybów funkcjo
nujących w bezpośrednim sąsiedztwie zatopionych kopał1'1, na przykładzie robót zaprojektowa
nych i wykonanych w kopalniach ukraińskich. 

W wyniku zamykania kopah'i o wyczerpanych zasobach łub kopah1 nierentownych, powstał 
w Połsce i w Ukrainie cały szereg problemów zarówno ekologicznych, jak i ekonomicznych. 
Jednym z podstawowych negatywnych skutków związanych z zamknięciem kopah1 i zatapia
niem wyrobisk górniczych jest podniesienie poziomu wód i przenikan ie ich do sąsiednich 
czynnych kopalnianych wyrobisk górniczych. Szczegółnie skomplikowana jest ochrona przed 
przedostawaniem się wody do szybów górniczych, które przecinają zatapiane wyrobiska. 

W praktyce, zabezpieczenie szybów czynnych kopah1 jest możliwe do wykonania 3 sposo
bami poprzez : 
- ochronę całości urządze1'1 odwadniających w zamykanych kopalniach; 
- utrzymanic dopuszczalnego poziomu wód podziemnych za pomocą pomp głębinowych po-

przez specjalne odwierty odwadniające; 
- utworzenie w wyrobiskach, wokół pionowych szybów ekranów hydroizolacyjnych zdol

nych wytrzymać napór wód podziemnych. 
Nie zwracając w niniejszym wykładzie szczególnej uwagi na zalety i wady każdego ze spo

sobów, należy zaznaczyć, że wybór wariantu powinien być rozpatrywany zarówno w kategorii 
techniczno-ekonomicznej efektywności każdego z nich, jak i bezpieczelistwa dla zatrudnionej 
pod ziemią załogi. Poniżej przedstawiono kilka przykładów, wskazujących, że zlikwidowane, 
zatopione kopałnie można odizolować od kopah1 czynnych przez stworzenie trwałych, otlpor
nych na deformacje górnicze przesłon hydroizolacyjnych. 

GOAO "Spectamponażgeologia" w latach 1982-1983 wykonało prace uszczelniające, zwią
zane z utworzeniem wokół szybów wentylacyjnych Nr 2 i Nr 3 w kopalni "Jużnaja" Kompanii 
Węgłowej "Rostowugoł", ekranów przeciwfiltracyjnych (PFZ), w celu nicdopuszczenia do prze
darcia się wody z rrzestrzeni poekspłoatacyjnej pokładu k" 1 "Nieswietajewskij" w zamkniętej ko-
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palni węg la .. Nieżdannaja" w związku z podjęciem decyzji o zatopieniu wyrobisk i likwidacją 
urządze11 odwadniających . W procesie budowy nowoczesnej, dużej kopalni "Jużnaja''. o wy
dajności 12 mln ton antracytu rocznie, jej pionowe szyby wentylacyjne Nr 2 i Nr 3, o głęboko
ści odpowiednio 668 m i 665 m, przecięły wyrobiska na głębokości 210,7-212.2 m w pokła
dzie k2

1 
"Nieswietajewskij" o miąższości I ,50 m. Poziom wód podziemnych był utrzymywany 

za pomocą urządzel'1 odwadniających poniżej rzędnej wyrobiska w pokładzie k2
1 "Nieswie

tajewskij". Zalegająca nad pokładem węgla k2 
1 warstwa skał została zdrenowana podczas 

prowadzenia robót górniczych . 
Zgodnie z projektem opracowanym przez GOAO "Spectamponażgeologia" przewidziana 

była hydroizolacja szybów wentylacyjnych Nr 2 i Nr 3 w przedziale głębokości 155.4-214,4 m, 
tzn . projekt przewidywał utworzenie ekranów przeciwfiltracyjnych, zarówno w wyeksploato
wanej przestrzeni pokładu k2 

1 "Nieswietajewskij" - 210,7-212,2 m, jak i w zniszczonej silnie 
spękanej warstwie skał nad pokładem- 158,4-210,7 m, a także w strefie odprężonej w spągu 
pokładu k2

1 
- 212,2-214,4 m. 

Promieó ekranu przeciwfiltracyjnego wokół szybów, wynoszący 53,0 m, były określony na 
podstawie wytrzymałości zaprawy do uszczelniania oraz maksymalnego ciśnienia hydrosta
tycznego wody po powrocie do poziomu pierwotnego. 

Dla utworzenia ekranu przcciwf'iliracyjnego, w projekcie było przewidziane wiercenie z po
wierzchni ziemi 12 odwiertów o głębokości 225 m, wokół każdego z szybów. 

Ilość wtłoczonego zaczynu uszczelniającego według projektu wynosiła 28 ł 64 m'. Jako 
materiału do uszczelniania zastosowano zaczyn z iłu i cementu odpornego na siarczany, o gę
stości l ,28-1,32 Mg/m .l . Technologia przygotowania i wtłaczania zaczynu iłowo-cementowego 
przeznaczonej do uszczelniania realizowana była zgodnie z kompleksową metodą uszczelnia
nia opracowanej przez GOAO "Spectamponażgeologia" f l, 21. Zakresy i parametry wykona
nych robót, związanych z uszczelnianiem, podane są w tabeli l . 

Tabela l. Parametry robót związanych z uszczelnianiem podczas budowy ekranów przeciwfiltracyjnych 
wokół pionowych szybów Nr 2 i Nr 3 w kopalni ,Jużnaja" 

Tablc l . Parametersof the sealing works done when constructing water screens 
around N°2 and N°3 vertical shatis, "Jużnaja" mine 

Odslępy Ciśnienic tłoczenia Wytrzymałość 

pomi<,:dzy zaczynu Gęsiość zaczynu plastyczna 
poziomami uszczelni~~jącego Robocze P1,. Szczątkowe uszczclniąjąccgo zaczynu 

wodonośnymi, V, m> kPa l'o, kPa p.O. l xkN/cm ' uszczelniającego 

M f'",. kPa 

Szvb wcntvlacvjnv N1· 3 .. 
155.4 - l ~4.4 3214 45-90 0-15 1,32 3544,5 

l 84.4 - 20H.9 7414 80-90 0-20 1.31 3555,7 

~08.9- ~10,7 8179 70-90 0-30 1.31 3115.0 
') 10,7-? 14.4 1356 40-90 0-30 1.30 2247.0 

Razem: 20163 

Szvh wcntvlacvjnv Nr 2 

155.4- 184,4 1905 35-80 0-20 1,28 1964,0 

184,4 - 208,9 4378 40-95 0-30 1,32 3448,0 

?08.9-? 10.7 6239 60-80 0-15 t,28 1921,!\ 

210,7-? 14,4 1260 40-80 0-20 1,29 2172.0 

Razem: 14082 
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Rys. l. Schemat przesłony hydroiolacyjnej wokół szybów nr 2 i nr J. wykonanej w latach 19X2-6J 
w kopalni ,.Jużnaja" 

Fig.l. Plan of t he water ~creen constructed around ,.Jużnaja" min e N°2 and N°3 
vertical shafts in 1982-83 

Po całkowitym zakończeniu w grudniu 1983 r, prac związanych z uszczelnianiem została 
podjęta decyzja o zatopieniu wyrobisk w pokładzie k2

1 "Nieswietajewskij" kopalni "Nieżdan
naja". Według stanu na sierpień 2002 r., poziom wód podziemnych podniósł się do rzędnej 
( -2,3 m) i znajcłował się powyżej rzędnej pokładu węglowego k2

1 -Ił 0,3 m, tzn. ciśnienie wód 
podziemnych na PFZ przekroczyło l, l MPa. Ogólny napływ wody do szybów wzrósł nie
znacznie i w szybie wentylacyjnym Nr 3 wyniósł 10,9 m3/h (do zatopienia- 9,0 m3/h), wszy-
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hic wentylacyjnym Nr 2 wyniósł 12 m.1/h (do zatopienia- lO nY1/h), tj. wyniki prac związanych 
z uszcze lnianiem potwierdzają ich wysoką efektywność. 

Poniżej, w tabeli 2, zawarte są dane prac związanych z uszczelnianiem i budową ekranów 
przeciwfiltracyjnych, wykonanych siłami GOAO "Spectamponażgeologia", wokół szybów i od
wiertów technologicznych dużej średnicy, w Donieckim Zagłębiu Węglowym. 

Tabela 2. Wykaz szybów kopalnianych i odwiertów o dużej średnicy. przy budow ie których były 
wykonywane uszczelnienia 

Table 2. List of mine shafts ancl large-diameter boreholes where sealing works 
were done eluring their construction 

Rok 
Ilość wtłoczonego 

Ciśnienic wód 
Nr Kopalnia, Szyb Nazwa pokładu , głębokość wykonania 

zaczynu 
podziemnych. 

uszcze lniajaccgo 
prac nr' MPa 

Kop. Rumiancewa 

l 
p.o ... Artcmugol" Pok ład 1" głębokość 70.4-

19HO- 1981 15040 0.70 
szyb-odwiert Nr l średnica 71.8 
1.2 m 
Kop. im. Wachruszewa 

Pokłacl h7 głębokość 
~ p.o ... Rowic 1isk i antracyt" 

4 71 ,2-4 72,0 
1982 6780 2,30 

szyb klatkowy Nr 2 
Kop. Kujbyszcwskaja p.o . 

:l 
.. Donicckugol" odwiert Pokład . m_; głębokość 

ł9ll4 166XI 2,70 
wentylacyjny tłoczny, 270,8-272,0 M 

średnica 2.3 111 

Kop. Ju/.naja Pokład k~ 1 głębokość 14082 1, 10 

4 
p.o .. ,Rostowugol" 210,7-212,2 

1982- 1983 
a) Główny szyb Nr 2 Pokład k2

1 głębokość 
ó) Szyb wentylacyjny Nr 3 210,7-2 12,2 2016:1 1.10 
Kop. Zapmlnaja-

5 
Kapitalnaja Pokład k: 1 głębokość 

1997 3765 2,50 
p.o ... Rostowugol", 288,6-29 1 ,O 
szyb wentylacyjny 

6 
Kop. Stiepanowskaja Pokład k: 111 głębokość 

1999- :zooo 9695 l,()() 
p.o. ,.Rostowugol'' 187,5-188,2 

W chwili obecnej Mintopenergo Ukrainy rozpatruje sprawę hydroizolacj i 3 pionowych 
szybów jednego z największych przedsiębiorstw górniczych Ukrainy- kopalni "Progress" GP 
,.Torczantracyt". W związku z likwidacją szybu Nr 3-bis, powstało niebezpicczeJ'lstwo zatopie
nia starych wyrobisk wokół istn iejących głównych szybów. <. przecinanej przez niego prze
strzeni poeksploatacyjnej pokładów k2 i· k2

2 oraz wodoprzepuszczalnych poziomów na głębo
kości 187-380 m. Szyby, skipowy i klatkowy, są wydrążone do głębokości odpowiednio 1318 
i 1255 m, szyb klatkowy Nr 2 o projektowanej głębokości 1372 m aktualnie wydrążony jest do 
głębokości 540 m. W celu pełnej hydroizolacji szybów koniecznym jest wykonanie w prze
dziale głębokości 8,5-381,3 m uszczelnień w celu zabezpieczenia szybów przed zatopieniem 
wodą z wyrobisk górniczych i poziomów wodonośnych (rys. 2). 
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Rys. 2. Projekt hydroizolacji czynnych szybów kopalni .,Progrcss" \\ związku z likwidacją szybu ,.3 bis'' 
Fig. 2. Plan of watcr seals for .,Progrcss" minc working shafts, d ue to thc clostu·c 

o f .,3 bis" shaft 
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Rys. 3. Sytuacjn górn.icw w sąsiedztwie szybów kopnlni "Progress" przewidywnnych do hydroizolacji 
Fig. 3. Mining activity in the vicinity ofthe "Progress" mine shafts planned for water-sealing 

Wtłaczanie 15-20 tys. m3 zaczynu ilastb-cementowego przez odwierty kierunkowe do wy
eksploatowanej robotami górniczymi przestrzeni oraz towarzyszącej jej rozluźnionej strefy 
spękaó. pozwolą stworzyć dostateczną ochronę hydroizolacyjną wokół wszystkich 3 szybów w 
kopalni .,Progress". Całość prac związanych z uszczelnianiem prowadzana jest z powierzchni 
w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych szybów głównych oraz nowo głębionego szybu klatko
wego Nr 2. Roboty prowadzone są pod stałą pełną kontrolę stanu technicznego obudowy szy
bów. 

W charakterze materiału uszczelniającego przewidziane jest zastosowanie zaczynu ilasto
cementowego o podwyższonej gęstości do 1520-1770 kg/m1

, wtłaczanej przez 28 odwiertów 
na głębokość do 400 m. W celu kontroli przestrzegania procesu technologii wtłaczania, 

wykonania ekranów hydroizolacyjnych i zabezpieczenia obudów szybów. wykonywane są 
wiercenia po obwodzie szybów odwiertów kontrolno-obserwacyjnych o głębokości l ,5 m. 
każdy, co zapewnia nienaruszalność obudowy. Ponadto przez nie wykonywane są dodatkowe 
kon~rolne iniekcje w celu dodatkowego wzmocnienia przestrzeni poza obudową szybów. 
Metodyka kompleksowego uszczelniania opracowana przez GOAO "Spectamponażgeologia" 
pozwala wykonywać uszczelnienia, hydroizolacji przestrzeni wokół szybu zarówno z powierz
chni ziemi, jak i z bezpośrednio z szybów, bez znaczących przerw technologicznych w pracy 
szybów. Drążenie odwiertów jest wykonane albo za pomocą urządze1l. stacjonarnych ZIF-650 
(3J.1cD-650), SKB-41 (CKE-;41 ), albo za pomocą samojezdnych urządzeń l BA-15A (l EA-15A). 

Zaczyn uszczelniający jest przygotowywany na powierzchni, według specjalnej technologii 
opracowanej przez GOAO "Spectamponażgeologię", i wtłaczany do odwiertów za pomocą ze
stawu urządze11 uszczelniających (urządzenia do mieszania US-6-30 (YC-6-30), agregaty ce
mentacyjne UNB-160/40 (YI-IE-160/40), pompy tłokowe NB-125 (HE-125). 

268 



School of Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2005 

W celu kontroli jakości wykonywanych robót przewidziano kompleks badań: natężenia 
przepływu , hydrodynamiczne i geofizyczne badania w odwiertach. Wykonanie całości prac 
związanych z uszczelnieniem według metodyki opracowanej przez GOAO ,.Spiectampona
żgeologię", pozwala na prowadzenie stałej kontroli przebiegu prac i zapewnia nienaruszalność 
obudowy szybów w trakcie eksploatacji . 

Podczas budowy ekranu hydroizolacyjnego istnieje prawdopodobiel'istwo deformacji i znisz
czenia betonowej obudowy szybów w wyniku wytworzenia się za obudową ciśnienia wyższego 
od wskaźników wytrzymałości materiału obudowy szybów eksploatowanych ponad 30 lat. 
Aby zapobiec negatywnemu oddziaływaniu uszczelnienia na obudowę szybu, należy prace 
iniekcyjne poprzedzić specjalistyczną oceną stanu obudowy, określeniem maksymalnych 
ciśnień iniekcji i ewentualnie wykonaniem dodatkowych prac zapewniających techniczną 
trwałość i bezpieczet'lstwo obudowy. 

W kopalni "Nikanor-Nowaja" GP Ługanskugol , w związku z zamknięciem starej kopalni 
"Nikanor" powstała konieczność wykonania ekranu hydroizolacyjnego wokół szybów głów
nego i pomocniczego, w polu starych wyrobisk na pokładach /4 i /5 do głębokości l 00 m (rys. 4 ). 

Wskaźniki techniczno-ekonomiczne całości prac wiertniczych i uszczelniających związa
nych z budową ekranów przeciwfiltracyjnych wokół pionowych szybów kopalni "Nikanor
Nowaja'" podane są w tabeli J. 

Tabela 3. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne hydroizolacji szybu głównego i pomocniczego 
kop. "Nikanor-Nowaja" w przedziale 10-85 m 

Table 3. Tcchnical and economic indicators of the main and ·auxiliary "Nikanor-Nowaja'" mine shafts 
w a ter seal. betwcen l O and 85 111 Je vel 

Nr Wskaźniki Szyb główny Szyb pomocniczy 

l Przcdzialuszt:Zelnieli, m. lO - 85 lO - 60 

2 Ilość odwiertów 12 H 

3 Głębokość odwiertów, m. 90 55 

4 Zakres prac wiertniczych, mb 1080 440 

5 Ilość zaprawy uszczelniającej, m' 6500 4800 

6 Czas wykonania prac. mies. 4,5-5 3.0- 3.5 

7 Wartość prac. grywny 1682450 1243550 
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Rys. 4. Schemat projektowanych robót uszczelniających w kopalni ·"Nikanor-Nowaja" 
Fig. 4. Structure o f t he sealing works planned in .. Nikanor-Nowaja" min e 

Wykonywanic barier hydroizolacycjnych dla uszczelniania uskoków, szybów, obiektów 
hydrotechnicznychjest praktyką wdrożoną w Polsce [3]. Brakjestjednak wdro:i'.enia rozwiązań 
podobnych do opisanych powyżej, sprawdzonych w Ukrainie, chociaż skala problemu jest nie 
mniejsza, a koszty utrzymywania systemów odwadniania uzasadniają podjęcie choćhy prac 
studialnych w tym zakresie. 
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Wnioski 

l. Ukraińskie doświadczenia za okres ostatnich 20-25 lat, związane z hydroizolacją starych 
wyrobisk w związku z budową szybów górniczych. a także pod obiektami przemysłowymi 
i cywilnymi, potwierdza możliwości techniczne oraz ekonomiczną celowość izolacji czyn
nych kopah1 w tym szybów kopalnianych , przed przedostawaniem się do nich wód pod
ziemnych, za pomocą ekranów przeciwfiltracyjnych metodą iniekcyjną. 

2. W celu osiągnięcia pełnego efektu w postaci pełnej hydroizolacji wyrobisk czynnych ko
pah1, w tym szybów górniczych od zatapianych wyrobisk górniczych i odbudowy natural
nego poziomu hydrostatycznego wód podziemnych, należy utworzyć ekran przeciwfiltra
cyjny, w szczególności wokół czynnego szybu, zarówno w wyrobiskach, które on przecina, 
jak i wodoprzepuszczalnych poziomach znajdujących się w wyżej położonych warstwach. 
do rzędnej przewidywanego podniesienia się poziomu wód podziemnych. 

3. Efektywną metoclą odizolowania wyrobisk górniczych od dopływu wód w szczelinowatym 
masywic skalnym, jest tworzenie przesłon hydroi zolacyjnych . Dla stworzenia przesłon hy
droizolacyjnych wykorzystuje się roztwory uszczelniające. których skład zależny jest od 
składu chemicznego i temperatury wód podziemnych. Najbardziej perspektywicznymi dla 
budowy ekranów hydroizolacyjnych są roztwory na bazie glin palimineralnych (kaolinit, 
hydromiki). które charakteryzują się długowiecznością, odpornością na korozję. są tanie i nie 
są szkodliwe dla środowiska. Stosowane dotychczas roztwory uszczelniające na bazie glin 
polimineralnych, w złożonychwarunkach geologicznych i hydrochemicznych, potwierdzają 
swoją wysoką efektywność i przydatność w budowie wszelkich przesłon hydroizolacyjnych 
w budownictwie górniczym oraz w obiektach hydrotechnicznych. 
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Protecting mine shafts against water inflow from flooded workings of 
closed mines 

Abstra et 

Thc pa per prcsents methods of Iimiting inflow of water in to worki n g min e shafts situated in 
immediate vicinity of old, flooded mines and illustrates them with examples of projects and 
work clone for Ukrainian mines. 
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Zawiesina popiołowo-wodna z dodatkiem COz jako środek w profilaktyce 
przeciwpożarowej 

Słowa kluczowe 

profilaktyka pożarowa- zagospodarowanie odpadów- utylizacja co2 

Streszczenie 

Zarówno zawiesiny popiołowo-wodne jak i ditlenek węgla od lat stosowane są w polskim 
górnictwie podziemnych do profilaktyki przeciwpożarowej. Nie było jednak, jak dotąd zasto
sowania łącznie tych dwóch środków. Dodawanie C02 do zawiesin może powodować zmiany 
ich niektórych właściwości, tym tych związanych z hydrotransportem. Ditlenek węgla może 
być również pochłaniany przez zawiesiny w ilościach zależnych od takich czynników jak ro
dzaj popiołu, zawartość wody, a także sposób i warunki łączenia tych składników. 

l. Wstęp 

Od z górą dwudziestu lat w polskim podziemnym górnictwie węgla kamiennego wykorzy
stuje się zawiesiny popiołowo-wodne utworzone na bazie popiołów energetycznych i innych 
odpadów drobnofrakcyjnych . Technologia ta umożliwia wykorzystanie dużej części tych od
padów z pożytkiem dla środowiska, jak i dla górnictwa. Zawiesiny, określane w uproszczeniu 
jako "popiołowo-wodne", stosuje się m. in. do likwidacji wyrobisk oraz wypełniania, dosz
czelniania i rekonsolidacji gruzowisk zawałowych. Duża część odpadów energetycznych cha
rakteryzuje się właściwościami wiążącymi , dzięki czemu sporządzone na ich bazie zawiesiny 
pełnią rolę środka uszczelniającego. Zawiesiny poprawiają skuteczność wentylacji, pomagają 
w zwalczaniu zagrożenia metanowego oraz profilaktyce przeciwpożarowej w kopalniach pod
ziemnych . 

Właśnie w trakcie badań nad poprawą skuteczności działaó profilaktycznych pojawił się 
pomysł połączenie zawiesin popiołowo-wodnych z gazem inertnym- ditlenkiem węgla. Głów
ną ideą było wykorzystanie transportowanych grawitacyjnie zawiesin popiołowo-wodnych dla 
dostarczenie ditlenku węgla do zrobów ścian zawałowych w celu ich inertyzacji . 

W pierwszym etapie prac nad tym rozwiązaniem prowadzone były badania laboratoryjne, 
których wybrane wyniki prezentowane są w niniejszym artykule. Podstawowym celem tej 
części badań było określenie ewentualnych zmian właściwości zawiesin popiołowo-wodnych 
powodowanych dodatkiem ditlenku węgla, a w szczególności takich , które mogłyby negatyw
nie wpływać na transport i stosowanie zawiesin. 

Opisywane w artykule zawiesiny odpowiadają rzeczywistym, stosowanym w KWK "Bory
nia", gdzie do instalacji sporządzania i transportu zawiesin dołączona została instalacja do 
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zgazowywania ciekłego ditlenku węgla i rozpoczęto próby techniczne stosowania zawiesin z do
datkiem C02• 

Do badań użyto odpady, które są łub mogą być wykorzystywane w tej kopalni, a stanowi
ska pomiarowe i metody badawcze projektowano pod kątem odtworzenie warunków rzeczywi
stych. Zabiegi te miały na celu ustalenie wiarygodnych wytycznych dla stosowania oraz przy
gotowanie materiału dla badm1 porównawczych. Podstawowym kryterium zastosowanych re
ceptur dotyczących sporządzania zawiesin były odpowiednie, dla warunków kopalnianych, pa
rametry transportu. 

2. Materiały użyte do badań 

Analizowane zawiesiny utworzone zostały z następujących odpadów: 
popiół lotny z El. Rybnik, oznaczany jako PR; 

- popiół lotny z kotła fluidalnego z EC Czechowice-Dziedzice, oznaczany jako FC; 
popiół lotny z produktami odsiarczania z El. Rybnik, oznaczany jako RS. 
Powyższe symbole zastosowano dla opisu próbek w tabelach i wykresach. Dodatkowo za

mieszczano oznaczenie stosunku popiołu do wody (np. 1,75: l), informację czy do próbki do
dawany był dit!enek węgla (C02) oraz czy próbka była wytrząsana (W). Skład chemiczny wy
korzystywanych popiołów zawiera tabela 2.1. Charakterystyczna jest zawartość CaO - naj
większa dla popiołu RS, który wykazywał najlepsze wartości wiążące. 

Podstawowe właściwości zawiesin zestawiono w tabeli 2.2. 

Skladnik 

SiO, 

A bO., 

Fe,O-' 
C a O 

M gO 

Na20 

K,O 

Popiół p/w 

PR 1,50 

PR 1,75 

FC 0,8 

RS 1,25 

RS 1,50 
RS 1,75 

Tabela 2.1. Skład chemiczny używanych popiołów 
Table 2.1. Chemical composition o f tly ashes 

Zawartość po przepaleniu w X 15 °C Zawartość po przepaleniu w 815 oc (cd) 

Popiół Skladnik Popiół 

PR RS FC PR RS FC 
50.77 42,55 41,75 s o, 0,16 2,49 4,50 
24,98 22,34 23, 11 T i O, 1,15 0,81 0,85 
6,27 4,73 7,50 P,o, 0,48 0,50 0,43 
2,36 12,47 7,08 Ba O 0,23 0,25 0,09 
2,11 1,85 2,57 SrO !l.! O 0,10 0,13 
0,69 0,63 0,80 Straty 

7.13 8,09 8,44 
3,09 2,67 2,22 prużenia 

Tabela 2.2. Podstawowe parametry badanych zawiesin 
Table 2.2. Suspensions parameters 

Gęstość Gęstość Udział składników w 
Lepkość plustyczna Granica płynięcia 

właściwa właściwa zawiesinie (wagowo) 
modelu Binghama• modelu Binghama 

zawiesiny popiołu woda popiół 

[Mg/m-'j [Mg/m-'] [%] f%1 
[Pa·s) fPa] 

1,377 1.84 40,0 60,0 0,0476 0,0454 

1,409 1,84 36,4 63,7 0,0975 0,0885 

1,326 2,24 55,6 44,5 0,0669 2,5003 

1,385 2,00 44,4 55,5 0,0175 0.0169 

1,429 2,00 40,0 60,0 0,0306 0,0283 

1,466 2.00 36,4 63,6 0,0466 0,0405 

wyniki właściwości zawtestn bez kontaktu z CO, 
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Popioły użyte do badm1 różnią się dość znacznie, między sobą, zdolnościam i tworzenia za
wiesin i wiązania wody. Dla wytworzenia zawiesin o podobnych właściwościach reo logicz
nych, a tym samym możliwościach transportu hydraulicznego, potrzebna jest ponad dwukrot
nie większa ilość (wagowo) popiołów z E. Rybnik (PR i RS) niż popiołu fluidalnego z EC 
Czechowiee-Dziedzice (FC), przy tej samej ilości wody. 

3. Właściwości zawiesin popiołowo-wodnych z dodatkiem C02 

Cykl badań wpływu C02 na właściwości zawiesin popiołowo-wodnych opierał się o wy
magania odpowiednich norm, zalecenia WUG oraz praktykę górniczą. Ich pierwotnym i pod
stawowym celem było sprawdzenie czy dodatek ditlenku węgla nie utrudni procesów związa
nych z przygotowaniem, transportem i lokowaniem zawiesin. 

w pierwszej kolejności badano możliwości łączenia zawiesin z zestalonym co2 czyli "su
chym lodem". Szczegółowo badania te opisane zostały w artykule [Mazurkiewicz i in. 2004]. 
Suchy lód dodawany do zawiesin miał kształt walcowych ziaren o średnicy 1,5 mm i długości 
2-7 mm. Taki kształt umożliwiał swobodne dawkowanie zadanych ilości do mieszarki labora
toryjnej. Zaobserwowano, iż bez względu na intensywność mieszania zawiesin dodawanie 
suchego lodu powodowało miejscowe zamarzanie zawiesiny. Tworzące się grudy i bryły miały 
wielkość od kilku do ki lkunastu centymetrów. Powstawały one w wyniku oblepiania ziaren 
suchego lodu przez zamarzającą zawiesinę i to również przy obracającym się mieszad le. Bryły 
te nie ulegały rozpadowi nawet przez kilka godzin. 

Z uwagi na opisane zachowanie nie można zarekomendować takiego rozwiązania do prze
mysłowych instalacji sporządzania zawiesin. Bryły powstające w wyniku zamarzania zawie
siny mogłyby powodować zaburzenia przepływu doprowadzające nawet do zatkania rurociągu. 

Wszystkie pozostałe badania przeprowadzane były z wykorzystaniem ditlenku węgla w po
staci gazowej. Zaprezentowane wyniki wybranych badań, opisują charakter zmian właściwości 
zawiesin pod wpływem kontaktu z ditlenkiem węgla. 

3.1. "Transportowalność" zawiesin popiołowo-wodnych z dodatkiem C02 

Termin "transp011owalność" określa zespól cech zawiesin, które odpowiedzialne są za para
metry ich przepływu rurociągiem. W przypadku technologii zawiesinowej główną rolę w określe
niu strat ciśnienia podczas przepływu zawiesin - cieczy nienewtonowskich odgrywają ich 
właściwości reologiczne. Modelem reologicznym najczęściej stosowanym do opisu takich 
cieczy jak zawiesiny popiołowo-wodnych jest model Binghama. Niekiedy stosuje się inne 
modele np. Cassona czy Ostwalda de Waele. 

Badan ia parametrów reologicznych zawiesin obejmują pomiar naprężeń stycznych w funk
cji prędkości ścinania oraz wyznaczenie takich parametrów jak lepkości i granica płynięcia 
(i innych w zależności od przyjętego modelu obliczeniowego). Zgodnie z normą PN-G-
11 O 11 : 1998 wykonywane są również badania uproszczone- pomiary rozlewności zawiesin. 

Wyniki badat1 rozlewności pokrywają się, w analizowanym przypadku, z wynikami szcze
gółowych badm1 reologicznych [Mazurkiewicz i in. 2004]. Na rys. 3.1. przedstawiono zbiorczy 
wykres rozlewności dla dziewięciu par zawiesin. Jeden wynik oznacza rozlewność zaraz po 
sporządzeniu zawiesiny, a drugi po dodatkowych 30 minutach mieszania, (w mieszarce labo
ratoryj nej) z ciągłym podawaniem ditlenku węgla. Samo mieszanie zawiesin, bez dodatku C02 

nie powodowało zmian rozlewności. 
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Rys. 3.1. Rozlewność zawiesin popiołowo-wodnych z dodatkiem C02 i bez tego dodatku 
Fig. 3.1. Fluidity of tly ash suspensions with and without C02 

Rozlewność zawiesin utworzonych na bazie popiołów PR i FC (słabo wiążących) po 
30 minutach mieszania z ciągłym dodawaniem ditlenku węgla, była większa niż bezpośrednio 
po sporządzeniu. Wzrost ten wyniósł ok. 4% dla popiołu PR i 7-20% dla popiołu FC. 

Rozlewność zawiesin utworzonych na bazie popiołu RS (o dobrych właściwościach wiążą
cych) wyraźnie malała o 12-25% po 30 minutowym mieszaniu z podawaniem C02• Zjawisku 
temu towarzyszyło podwyższenie temperatury do ok. 35 °C, co świadczyć może o rozpoczęciu 
procesóv · wiązania. W przypadku zastosowania tego typu odpadów należy liczyć się ze zwięk
szeniem lepkości, a tym samym oporów przepływu, zawiesin w wyniku intensywnego miesza
nia z ditlenkiem węgla w rurociągu podsadzkowym. Aby uniknąć ewentualnych zaburzeń 
transportu konieczne będzie stosowanie zawiesin o odpowiednio większym udziale wody. 

3.2. Czas wiązania 

Oznaczanie czasu wiązania przebiegało w warunkach normalnych (20 °C, wilgotność 65 %). 
W badaniach analizowano czasy wiązania zawiesin z udziałem lub bez udziału ditlenku węgla. 
Zawiesiny dla określanie czasów wiązania próbek z dodatkiem C02 mieszane były z ditlen
kiem węgla przez 30 minut w mieszarce laboratoryjnej z zamykaną komorą. Czas wiązania 
próbek na bazie popiołu PR dla różnych stosunków p/w zestawiono na rys. 3.2. Wpływ 
dodatku C02 na czas wiązania, w przypadku tego popiołu okazał się niewielki . Zaobserwo
wane różnice, praktycznie mieszczą się w granicach niedokładności pomiarowych. Jedynie dla 
próbek o najwyższych udziałach popiołu (p/w;?: 2,0) czasy wiązania oraz rozpoczęcia wiązania 
są krótsze w przypadku prób z dodatkiem C02• 

Podobnie zachowywały się zawiesiny utworzone na bazie popiołu FC (rys. 3.3) z tym, że 
zaobserwowane różnice miały odmienny charakter dla zawiesin o niewielkim stosunku p/w, 
a inny dla tych o większym udziale popiołu. 

W przypadku próbek o niewielkiej zawartości popiołu (p/w ~ 0,6) nagazawywanie ditlen
kiem węgla powodowało opóźnienie rozpoczęcia oraz zak01'1czenia wiązania. Nagazowane 

276 



School of Underground Mining l Szkoła Eksploatacj i Podziemnej 2005 

ditlenkiem węgla próbki o p/w ~ 0,8 charakteryzowały się szybszym zako!lczeniem wiązania, 
a niekiedy również krótszym czasem wiązania. 
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Rys. 3.2. Czas wiązania próbek zawiesin na bazie popiołu PR, 
sporządzonych bez (słupki białe) albo z dodatkiem co2 (słupki szare) 

Fig. 3.2. Binding time of PR-fly ash suspens i on sampies 
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Rys. 3.3. Czas wiązania próbek zawiesin na bazie popiołu FC z udziałem C02 

(słupki szare) i bez jego udziału (słupki białe) 
Fig. 3.3. Binding t i me of FC-tly as h suspension sampies 

Czas wiązania próbek na bazie popiołu RS sezonowanych w warunkach normalnych, bez 
dodatku oraz z dodatkiem C02, dla różnych stosunków p/w przedstawiono na rys. 3.4. Z uwagi 
na krótkie czasy wiązania odczytów dokonywano co 6 godzin. 
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Wyniki badań czasu wiązania próbek zawiesin popiołowo-wodnych utworzonych na bazie 
popiołu RS wskazująjednoznacznie na przyspieszenie wiązania próbek z dodatkiem C02• We 
wszystkich przypadkach czas wiązania tych próbek był taki sam lub nieco dłuższy niż próbek 
bez C02. Podczas nagazawywania zawiesin ditlenkiem węgla w komorze mieszarki zanoto
wano wyraźny wzrost temperatury do ok. 30-45 °C, w zależności od stosunku p/w. Wskazuje 
to na rozpoczęcie chemicznych procesów wiązania w wyniku kontaktu zawiesiny z ditlenkiem 
węgla . 
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Rys. 3.4. Czas wiązania próbek zawiesin na bazie popiołu RS, 
sporządzonych bez (słupki białe) albo z dodatkiem co2 (słupki szare) 

Fig. 3.4. Binding time of RS-tly ash suspension sampies 
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4. Pochłanianie C02 przez zawiesiny 

Podczas prób i badań właściwości zawiesin z dodatkiem C02 zauważono, że jego część jest 
pochłaniana. Terminem pochłanianie określono tu całość C02, zarówno rozpuszczonego w wo
dzie zarobowej, związanego chemicznie, jak i związanego w inny sposób (np. w postaci 
pęcherzyków gazu). Ilości C02, które mogą ulec rozpuszczeniu w wodzie zarobowej są do
kładnie znane, dla konkretnych wartości temperatury i c iśnienia (rys. 4 .1) [Duliński i Ropa 
1994]. W tabeli 4.1 podane zostały wielkości C02, które mogą rozpuścić się w wodzie zaro
bowej zawartej w poszczególnych zawiesinach w przeliczeniu na 100 g popiołu w danej za
wiesinie. 
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Rys. 4.1. Rozpuszczalność C02 w wodzie w funkcji ciśnienia i temperatury [Duliński i Ropa 1994] 
Fig. 4.1. C02 solubility in water 

Rodzaj 
popiołu 

PR 

FC 

RS 

RS 

RS 

Tabela 4.1. Rozpuszczalność C02 w wodzie zarobowej zawiesin 
Table 4.1. C02 solubility in suspension water 

Stosunek Rozpuszczalność CO, w wodzie zarobowej zawiesin (temp. 20 "C) 
popiołu jg CO,IIOOg popiołu l 

do wody 
O,ljMPaj 0,2jMPa] 0,3jMPaj 0,4 IMPaj 0,6[MPa] 0,9jMPa] Piw 

1,50 0,113 0,228 0,333 0,444 0,651 0,918 

0,80 0,212 0,427 0,624 0,831 1,220 1,720 

1,25 0,136 0,274 0,400 0,533 0,782 1,102 

1,50 0,113 0,228 0,334 0,444 0,652 0,919 

1,75 0,097 0,196 0,286 0,381 0,558 0,787 

Próbki sezonowano w atmosferze C02, a celem badat'l było określenie maksymalnych, 
możliwych do uzyskania "ubytków" tego gazu w przypadku transportowania go w połączeniu 
z zawiesinami popiołowo-wodnymi . Z tego względu do czynników mogących mieć wpływ na 
ilość pochłoniętego co2 przez zawiesiny oprócz temperatury, ciśnienia, rodzaju popiołu czy 
stosunku popiołu do wody zaliczono również sposób kontaktu zawiesiny z clitlenkiem węgla. 

Próbki zawiesin sezonowano w różnych ciśnieniach, w ramach możliwości stanowiska po
miarowego (do l MPa). Podczas transportu hydraulicznego zawiesin mogą być spotykane 
ciśnienia rzędu kilku MPa i więcej. Ostatni z wymienionych realizowany był poprzez wytrzą
sanie zawiesin na wahadłowej wytrząsarce laboratoryjnej. Miało to zasymulować swobodny 
proces mieszania zawiesin z ditlenkiem węgla, jaki zachodzi podczas transportu rurociągami 
podsadzkowymi. Próbki niewytrzą~ane odpowiadają sekwencyjnemu podawaniu zawiesin i C02 . 
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Zachodzi wtedy jedynie kontakt powierzchniowy tych dwóch składników (na powierzchni 
zawiesiny). 

Wszystkie wyniki przeliczano na stosunek masowy l g C01 l 100 g użytego popiołu. 

4.1 Stanowisko badawcze 

Badania ilości pochłoniętego C01 prowadzone były na specjalnie skonstruowanym do tego 
celu stanowisku badawczym. W skład stanowiska wchodzą 4 komory pomiarowe wraz z urzą
dzeniami rejestrującymi. 

Na materiał komór wybrany został poliacetal C (nazwa handlowa: ertacetal C) charaktery
zujący się m. in. dobrą urabialnością, a także dobrą odpornością na działanie czynników che
micznych i termicznych. Komory (rys . 4.2) o pojemności od 0,908 do 0,920 [dm3

] (rys. 4.3) 
posiadają następujące oprzyrządowanie: 

- przetwornik ciśnienia 0-1,0 MPa ciśnienia absolutnego; 
- czujnik temperatury z przetwornikiem; 
- zawór; 
- logger (rejestrator). 

Przetworniki połączone są z loggerami (urządzeniami rejestrującymi), a te pozwalają na 
cykliczny pomiar badanych wielkości (w odstępach od l ms do 90 minut) oraz okresowe prze
syłanie danych do komputera PC. Wielkościami mierzonymi jest temperatura oraz ciśnienie 
C01 w komorze. Na podstawie tych danych obliczanajest ilość pochłoniętego clitlenku węgla. 

Rys. 4.2. Dwie komory ciśnieniowe wraz z urządzeniem rejestrującym 
Fig. 4.2. Two test chambers with instrumentation and loggers 

Przebieg pomiaru jest następujący: po sporządzeniu zawiesiny, o zadanym stosunku wago
wym części stałych do wody oraz znanej gęstości, wlewana jest znana objętość zawiesiny do 
komory pomiarowej. Komory wypełniane są w ok. 30-35 % objętości, a następnie szczelnie 
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Przebieg pomiaru jest następujący: po sporządzeniu zawiesiny, o zadanym stosunku wago
wym części stałych do wody oraz znanej gęstości, wlewana jest znana objętość zawiesiny do 
komory pomiarowej. Komory wypełniane są w ok. 30-35 % objętości, a następnie szczelnie 
zamykane, po czym dodawany jest gazowy co2 z butli, do osiągnięcia zadanego ciśnienia. 
Niektóre próby wytrząsano na wytrząsarce. W przypadku obniżenia ciśnien ia (pochłanianie) 

dodawano CO" do żądanej wielkości. Zmniejszanie się ciśnienia przeliczano na masę pochło
niętego C02 posługując się równaniem stanu gazu rzeczywistego wg wzoru Penga-Robinsona. 

4.2. Wyniki 

Przetwornik ciśnienia 

A) 

Pokrywa górna 

t 
Pokry,l'l_a dolna/ 

·--.1 :-\ . . 
l , 

B) 

Zawór 

Przetwornik ciśnienia 

o 
Ol 

Rys. 4.3. Komory badawcze, a) widok ogólny, b l przekrój 
Fig. 4.3 . Test chamber: A) genentl view, łH cross section 

Rys. 4.4 przedstawia wyniki pochłanianiu C02 przez zawiesiny na bazie popiołu PR o sto
sunku p/w wynoszącym l ,5. Na wykresie zestawiono wyniki trzech prób niewytrząsanych, 
sezonowanych w różnych ciśn ieniach oraz jednej próby wytrząsanej . Wśród prób nie wytrzą
sanych zauważalny jest wzrost pochłaniania dla prób sezonowanych w wyższym ciśnieniu. 
Jednak ilości pochłoniętego co2 są niewiele większe niż jego rozpuszczalność w tych warun
kach w wodzie zarobowej poszczególnych zawiesin. Pochłanianie C02 przez próbę wytrząsaną 
(PR 1,5 W), po 12 dniach wyniosło ok. 3,5 [gfiOOg popiołu]. 

Pochłanianie C02 przez zawiesiny sporządzone na bazie popiołu fluidalnego było większe 
niż w przypadku popiołu PR. W tym wypadku oprócz porównania prób wytrząsanych i nie 
wytrząsanych sprawdzano również zdolność pochłaniania co2 po kilku dniach od sporządze
nia. Ilość pochłoniętego co2 była zależna głównie od ciśnienia sezonowania i była większa dla 
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prób sezonowanych w ciśnieniu 0,6 [MPa] w porównaniu do prób sezonowanych w ciśnieniu 
0,1 lub 0,3 [MPa]. Dla prób wytrząsanych przekraczała ona wartość 5 g C02 na 100 g popiołu 
w zawiesinie. 

Pochłanianie C02 przez zawiesiny na bazie popiołu RS (rys . 4.5.), dla prób nie wytrząsa
nych wynosiło od 0,5 do 1,5, a dla wytrząsanych od 5 do 7 [g/l OOg popiołu] w c i ągu 12 dni. 
Próby o większej zawartości wody (małym p/w) pochłonęły więcej ditlenku węgla. Zawiesiny 
na bazie tego popiołu wykazały największą zdolność do pochłanian ia co2· 
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Nie zaobserwowano wydzielania się ditlenku węgla, z zawiesin, które go pochłonęły. 
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Rys. 4.4. Pochłanianie C02 przez zawiesiny utworzone na bazie popiołu PR 
Fig. 4.4. C02 absorption by PR-tly ash suspen sions 
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Rys. 4 .5. Pnchłanianie C02 przez zawiesiny utworzone na bazie popiołu RS (próbki wytrząsane) 
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5. Wnioski 

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzić można, że: 
- clitlenek węgla jest pochłaniany przez zawiesiny pop iołowo-wodne w ilościach większych 

niż wynikałoby to jedynie z rozpuszczania w wodzie zarobowej; 
- i lość pochłanianego clitlenku węgla oraz jego oddziaływania na właściwości zawiesin za

leży m.in. od rodzaju popiołu, stosunku p/w, sposobu łączenia zawiesin z co2 (wytrząsania 
próbek), oraz ciśnienia; 

- największy wpływ na ilość pochłanianego ditlenku węgla miał sposób przygotowania i trak
towania próbek (intensywne wytrząsanie powodowało kilkakrotnie większe pochłanianie 
C01); 

- zawiesiny utworzone na bazie popiołów o słabszych właściwościach wiążących (PR i FC) 
wykazują mniejszą zdolność do pochłaniania co2 niż te, sporządzone z popiołu szybko 
wiążącego (RS); 

- wzrost pochłaniania co2 jest widoczny nawet po kilkudziesięciu dniach sezonowania (aż 
do związania zawiesiny) . 
Wyniki badań wpływu dodatku C02 na właściwości zawiesin popiołowo-wodnych wska

zują na zależność pomiędzy właściwościami wiążącymi (związanymi w analizowanych przy
padkach z zawartością CaO) a podatnością na zmianę właściwości reologicznych pod wpły
wem dodatku C02, oraz zdolnością do pochłaniania (wiązania) tego gazu przez zawiesiny. 

Ilości pochłoniętego co1 w przypadku zawiesin wytrząsanych, dla różnych popiołów wy
noszą od l ,5 do ponad 7 g na l OOg użytego popiołu, czyli odpowiednio od l ,5 do 7 % wago
wo. Należy jednak zauważyć. że badania optymalizowano pod kątem uzyskania maksymal
nych ilości co2 pochłanianego przez zawiesiny. w celu weryfikacji uzyskanych wyników 
konieczne jest przeprowadzenie badm1 dodatkowych w instalacji kopalnianej . 

Zdolność zawiesin do pochłaniania C02 może być ważną wskazówką przy wyborze po
piołu stosowanego w takich technologiach. 

W przypadku rozprężania C02 ze stanu ciekłego ma on zazwyczaj temperaturę niższą niż 
zawiesina, nierzadko ma wartość ujemną. Może powodować to obniżenie temperatury zawie
siny i przyczyniać się do zwiększenia rozpuszczalności C02. Również podwyższone ciśnienie 

panujące w rurociągu podsadzkowym, (szczególnie na podszybiu) może powodować zwięk
szenie ilości rozpuszczonego ditlenku węgla. Zjawiska takie nie muszą być niekorzystne. W wy
pełnianych zrobach zawałowych zwykle ciśnienie niewiele odbiega od ciśnienia atmosfe
rycznego, temperatura często jest podwyższona, a zagrzewanie węgla jeszcze ją podnosi. W ta
kich warunkach nastąpi wydzielanie się rozpuszczonego ditlenku węgla. 
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Fly ash suspension with C02 as an underground fire prevention mean 

Abstra et 

Fly ash suspension and carbon dioxide have been applied in Polish mines to 
underground fi re prevention for many years, but they have never been used together. The addi
tion of C02 can cause a modification of suspens ion parameters, espec i ałly these of hydraulic 
transport. C02 gas can be absorbed by fly ash suspension. The amount of absorption depends 
on some conditions such as type of ash, water content, mixing conditions. The influence of 
C02 additive on suspension properties and conditions of C02 absorption have been analyzed. 

Recenzent: dr hab. inż. Piotr Czaja 

Badania realizowano w ramach projektu celowego KBN nr 6Tl2 086 2001C/5740. 
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Kotwienie wyrobisk w warunkach prowadzenia eksploatacji złoża 
o niewielkiej miąższości w 0/ZG "Polkowice-Sieroszowice" 

Słowa kluczowe 

eksploatacja ;:.łoża rud miedzi- kotwie- KGHM "Polska Miedź" S.A . -cienkie pokłady
furta eksploatacyjna 

Streszczenie 

Znaczna część złoża rud miedzi eksploatowanego przez kopalnie KGHM "Polska Miedź" 
S.A. to pokład o niewielkiej miąższości. Podejmowane od wielu lat działania doprowadziły do 
obniżenia furty eksploatacyjnej. Wraz z obniżaniem wysokości wyrobisk następowało skraca
nie stosowanej obudowy kotwowej. W referacie przeprowadzono identyfikację szczególnych 
warunków w jakich pracuje obudowa kotwowa w niskich wyrobiskach. Opisano rodzaje sto
sowanej obudowy, stosowane maszyny oraz przedstawiono historię wprowadzania kotew o prę
tach długości l ,2 m i zmiany jakich cłokonano w konstrukcji kotew. 

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 l ,O-l ,5 m zaj
muje 19% powierzchni i stanowi 12% zasobów rudy. Wi<ekszość cienkiego złoża występuje 
na OG "Sieroszowice" [2J. 

W miarę wyczerpywania się zasobów złoża o miąższościach średnich i dużych w 0/ZG 
"Polkowice-Sieroszowice" przystępowano do wybierania partii coraz cie!lszego złoża. W ko
palni od kilku lat zmniejsza się średnia miąższość wybieranego złoża oraz wysokość furty 
eksploatacyjnej. 
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Rys. 1.1 . Zestawienie średnich miąższości ekspioatowanego złoża i furt eksploatacyjnych 
Fig. 1.1. A verage deposit thicknesses and mining widths 

Idea wybierania cienkich złóż polega na maksymalnym zbliżeniu furty eksploatacyjnej do 
furty złożowej celem uniknięcia konieczności urabiania kamienia. Zmniejszanie furty eksplo
atacyjnej jest możliwe dzięki stosowaniu metod selektywnego urabiania oraz zmianom w wy
posażeniu w maszyny wykorzystywane do wydobywania rudy. Aby minimal izować zubożenie 

rudy prowadzone jest wybieranie przy wykorzystaniu coraz niższych maszyn. Ergonomia 
stanowiska pracy operatora w powiązaniu z wymaganym prześwitem ruchowym dla maszyn 
górniczych, narzuca minimalną wysokość maszyn na poziomie ok. l ,4 m, co przy obowiązują
cych przepisach górniczych oznacza minimalna wysokość wyrobiska już około l ,6 m [21. 

2. Charakterystyka warstw tworzących strop wyrobiska i własności geomechaniczne 
skał stropowych 

Dla określenia zagrożenia tąpaniami jak i na potrzeby ustalenia klas stropu, dla doboru 
obudowy kotwowej, dokonuje się dla każdego pola eksploatacyjnego szczegółowego rozpo
znania budowy stropu i określa właściwości geomechaniczne skał. Poniżej zamieszczono cha
rakterystykę stropu dla przykładowego pola eksploatacyjnego, w układzie właściwym dla pro
jektu technicznego tego pola. Nadmienić należy, że warunk i stropowe mogą się różnić nawet w 
sąsiadujących rejonach kopalni. 

2.1. Charakterystyka skał stropowych 

Miąższość serii węglanowej cechsztynu wynosi średnio 13 m, wyżej zalegają anhydryty o su
marycznej miąższości około 180m. Budowę skał stropowych rozpoznano za pomocą otworów 
Ra25 H25, Ra24 To!, Sr5 Hl! , Sr5 H14. Ich zasięg pionowy obejmuje około 12 m ponad 
stropem wyrobisk eksploatacyjnych . 
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W interwale 0-2 m nad stropem wyrobisk występują dolomity wapniste o wyraźnej po
dzielności ławicowej . Grubość ławic wynosi od l do 20 cm. Od głębokości O,S do 1,2 m wy
stępują wkładki łupka dolomitycznego grubości 2 do S mm. 

W interwale 2-S m nad stropem wyrobisk występują dolomity wapniste ciemno-beżowe, 
zbite, masywne z oczkami gipsu i anhydrytu. Na płaszczyznach podzielności występuje sub
stancja ilasta. Grubość ławic wynosi od l do 23 cm. 

W interwale powyżej S m nad stropem wyrobisk występują dolomity wapniste ciemno-be
żowe oraz ciemno-szare, zbite, masywne z oczkami gipsu i anhydrytu. Na płaszczyznach po
dzielności występują ślady substancji ilastej. Grubość ławic wynosi od 3 do 37 cm. W in
terwale 8,S do I I m nad stropem wyrobisk występuje dolomit wapnisty ciemno-szary z dużą 
ilością anhydrytu. Grubość ławic wynosi od 3 do 14 cm. Skały w stropie mają wytrzymałość 
na ściskanie Re= 122,8-14S,9 MPa. 

2.2. Badania geomechanicznych własności skał oraz badania uzupełniające 

Przy doborze obudowy kotwowej wykorzystuje się wyniki badań geomechanicznych wła
sności skał uzyskiwanych na podstawie wykonywanych wierceń rozpoznawczych. Zasięg 
rozpoznania własności skał dla wyrobisk chodnikowych i eksploatacyjnych powinien być do
konany na głębokość równą szerokości wyrobiska, jednak nie mniej niż 7 m. Uwzględniane są 
również wyniki obserwacji z otworów endoskopowych. 

3. Rodzaje obudowy wyrobisk górniczych i dobór obudowy 

Każde wyrobisko powinno mieć obudowę dostosowaną do warunków geologiczno-górni
czych. Podstawowym sposobem zabezpieczania stropu wyrobisk eksploatacyjnych w kopal
niach LGOM jest obudowa kotwowa. Jako obudowę dodatkową stosuje się kotwy linowo
spoiwowe oraz obudowę podporową: stojaki i kaszty drewniane, łukową podatną, stojaki 
cierne, indywidualne stojaki hydrauliczne i inne rozwiązania zawarte w Książce Obudowy lub 
projektach technicznych. 

Przy doborze obudowy kotwowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia 
ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach 
górniczych, uwzględnia się: 
l) własności geomechaniczne skał stropowych, 
2) występujące lokalne zaburzenia geologiczne, przeznaczenie wyrobiska i jego wymiary oraz 

klasy stropu według klasyfikacji ustalonej na podstawie badań geomechanicznych własno
ści skał wykonanych przez rzeczoznawcę. 
W zakładach gómiczych wydobywających rudy miedzi klasę stropu, dla doboru obudowy 

kotwowej, ustala się na podstawie wartości następujących parametrów: 
I) uławicenia stropu, 
2) zagęszczenia szczelin zmineralizowanych w stropie wyrobisk, 
3) zuskokowania, 
4) zrzutu uskoków, 
S) wytrzymałości skał na rozciąganie Rr i ściskanie Re. 

Klasę :Stropu określa się na podstawie instrukcji wyznaczania parametrów geomechanicz
nych skał stropowych opracowanej przez rzeczoznawcę. 

Wyróżnia się pięć klas stropu: 
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l) Klasa I - skały słabe, 

2) Klasa II - skały średnio mocne I. 
3) Klasa III - skały średnio mocne II, 
4) Klasa IV- skały mocne, 
5) Klasa V - skały bardzo mocne. 

W zależności od rodzaju wyrobiska, klasy stropu, oraz gabarytów wyrobiska przeprowa
dzany jest dobór obudowy kotwowej dla wyrobisk korytarzowych i komór specjalnego prze
znaczenia oraz wyrobisk eksploatacyjnych. W obszarach górniczych "Polkowice II" i "Siero
szowice I" najczęściej spotyka się strop III i IV kategorii. 

Poniżej przedstawiono przykładowy dobór obudowy dla wspomnianego w poprzednim 
rozdziale pola eksploatacyjnego. 

Do określenia geomechanicznych parametrów skał stropowych w polu B (OG "Sieroszo-
wice I") przyjęto dane z otworów badawczych o numerach: 

Sr lO H-14 (w chodniku W-224/1,5 m od przecinki p-4 między nim a W-224), 
Sr 5 H-lO (w chodniku B-243, 20m od przecinkip-6między nim a B-244), 
Sr 5H-l4 (komora K-35 między pasami P-20 i P-21), 

Ra 25 H-25 (l O m powyżej skrzyżowania chodnika B-243 z przecinką P-24 ). 

Tabela 3.1. Zestawienie niezbędnych danych dla określenia klasy stropu 
Table 3.1. Information requircd for detcrmination o f roof classes 

Srednia Srednia 

Otwór 
R,. do 7 m R,do 7 m podzielność podzielność 

!MPaj ]MPa] do 1,6 m do 1,8 m 
]mm l ]mm] 

Sr 10 H- 14 147.2 8,2 >20 >20 

Sr 5 H-lO 150,5 8,4 >20 >20 

Sr5H-l4 158,7 8,8 l 13 l 13 

Ra 25 H-25 !71,6 9,5 87 87 

Klasa 
stropu 

IV 

IV 

IV 

IV 

Pow>'ższe parametry spełniają wymagania zawarte w punkcie 2.1 podpunkt l i 2.2. 1 Za
łącznika· nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie 
bezpieczei'lstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, na ich podstawie, w oparciu o punkt 
2.4 cytowanych przepisów, dokonano doboru obudowy wyrobisk górniczych : 

Lp. 

l 

2 

3 

Tabela 3.2. Dobór obudowy dla wyrobisk eksploatacyjnych i przygotowawczych 

Table 3.2. Selecting support for development and exploitation workings 

Wvszcze!!Ólnienie Opis 
l. Kotwowa 

- kotwowa eks1nmsywna i wklejana 
Rodzaj obudowy 2. Podrorowa 

- drewniana (stojaki, kaszty) 
- indywidualne stojaki hydrauliczne 

Długość kotew 
l ,2 m w wyrobiskach o wysokości do 2m i szerokości do 9 m; w pozostałych 
wyrobiskach l ,6m 

Podstawowa siatka 
Wyrobiska eksploatacyjne: l ,5 x 1.5 m 

kotwienia 

288 



School of Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2005 

Lp. Wyszczególnienie Opis 
J. Obudowa kotwowa: 

- strop i ociosy wyrobisk przygotowawczych i eksploatacyjnych 
2. Obudowa podporowa: 

- jako dodatkowa obudowa w przypadku pogorszenia się waru nków 

4 Zakres stosowania obudowy 
geologiczno - górniczych stropu lub ociosów: 

- do zabezpieczania poszerzonych skrzyżowań wyrobisk 
eksploatacyjnych i przygotowawczych : 

- przy urabianiu filarów eksploatacyjnych do wymiarów resztkowych. 
Decyzję w zakresie stosowania dodatkowej obudowy podporowej podejmuje 
Kierown ik Działu Robót Górn iczych. 

l. Wyrobiska przygotowawcze: 
- kotwienie naroży i ociosów, gdy nie ma możliwości utrzy mania ich 

nachylenia na zewnąt rz o kąt minimum lO"; 
- kotwienie naroży i ociosów wyrobisk o wysokości powyżej 3,5 m 

bez względu na kąt nachylenia; 
- rozstaw kotwi ociosowych do l ,5 m z usytuowaniem dolnego rzędu 

kotwi w odległości około l ,8 m od spągu . 

5 
Zabezpieczenie ociosów i 2. Wyrobiska eksploatacyjne: 
naroży - w przypadku niemożliwości utrzy mania nachylenia na zewnątrz o 

kątmi nimum lO" zabezpieczenie przez: 
a) podsypanic urobkiem ociosów i naroży w celu ich 

ustabilizowania oraz wyeliminowania ruchu ludzi pl-LY 
ociosach; 

b) zabudowanie stojaków przy ociosie lub poprzez zakotwienie. 
Siatka kotwie ni a kotwi ociosowych wg ustalc1\ Kierow nika Działu Robót 
Górniczych. 

W przypadku nickorzystnych warunków geologiczno- górniczych mogą być 
stosowane dodatkowe sposoby zabezpieczani a stropów. ociosów i naroży 

6 Dodatkowe zabezpieczenia 
poprzez stosowanic np: 

- opinki z siatki MM lub ogrodzeniowej; 
- głębokiego kotwienia, itp. 

Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Dzi ału Robót Górniczych. 

l. W przypadku potrzeby zastosowania innego rodzaju obudowy z 
obowiązującej Książki Obudowy ni ż podano w pkt. l niniejszej tabeli , 

7 Inne ustal enia 
decyzję podejmuje Kierownik Działu Robót Górniczych. 

2. W razie potrzeby wprowadzenia nowego rodzaju obudowy decyzję w tym 
zakresie podejmuje Kie rownik Ruchu Zakładu Górniczego po uzgodnieniu 
z OUG we Wrocławiu. 

4. Historia wprowadzania krótkich kotew w LGOM 

Wyczerpywanie się zasobów złoża o średnich i dużych miąższościach oraz konieczność 
obniżani a kosztów eksploatacji poprzez ograniczanie zubożenia urabianej rudy miedzi spowo
dowała obniżanie wysokości wyrobisk zarówno przygotowawczych jak eksploatacyjnych. 
Wraz z obniżaniem się wysokości wyrobisk uwidaczniał się coraz powszechniej problem nisz
czenia obudowy kotwowej przez maszyny górn icze. Od czasu gdy rozpoczęto wdrażanie ma
szyn umożliwiających prowadzenie wyrobisk wysokością poniżej 2 m, sprawa zabezpieczenia 
obudowy kotwowej przed niszczeniem jej przez maszyny górnicze stała się problemem palą
cym. W połowie roku 1997 podjęto wspólnie z niektórymi producentami obudowy kotwowej 
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działania mające na celu opracowanie takich konstrukcji kotwi oraz technologii zabudowy, by 
ograniczyć lub wyeliminować ich uszkadzanie przez pracujące maszyny górnicze [l]. 

Działania te miały na celu ograniczenie wysokości elementów kotwi wystających poza 
płaszczyznę stropu. Przed wprowadzeniem zmian konstrukcyjnych, wszystkie typy kotwi przy 
stosowanej technologii wykonywania obudowy kotwowej wchodziły w światło wyrobiska, tj. 
elementy zapewniające podtrzymanie warstwy stropu bezpośredniego dla kotwi wklejanych 
oraz umożliwiające nadanie napięcia wstępnego dla kotwi ekspansywnych, a są to końcówka 
pręta kotwi z nakrętką lub łbem spęczanym oraz podkładką, wystają poza płaszczyznę stropu. 
W zależności od producenta i stosowanej konstrukcji elementy te miały wysokość od 35 do 50 
mm. Schematycznie stan przed wprowadzeniem zmian konstrukcyjnych w stosowanej obudo
wie przedstawia poniższy rys . 4.1 z kotwą ekspansywną i podkładką profilowaną. 

Rys. 4 .1. Widok elementów podtrzymujących kotwi ekspansywnej z podkładką profilowaną przed 
wprowadzeniem zmian konstrukcyjnych . 

Fig. 4.1. The profiled headplate of an expansion-shell tendon before construction changes 

Poruszające się maszyny górnicze w wyrobiskach, w tym w szczególności ładująco-od
stawcze powodowały uszkadzanie wystających elementów obudowy (zginanie i obrywanie 
koócówek prętów), doprowadzając do uszkadzania obudowy wyrobiska. Nasilenie tych niepo
żądanych zjawisk występuje w wyrobiskach o obniżonej wysokości ze względu na parametry 
złoża miedzi (miąższość bilansową :S: 2 m), szczególnie w miejscach załadunku wozów od
stawczych. 

Obniżanie wysokości łba pręta ograniczone było warunkiem niezbędnej wytrzymałości łba 
pręta kotwi oraz koniecznością zapewnienia możliwości badaó nośności kotwi i wynikającego 
z tego wielkości średnicy otworu służącego do tych badm1. W wyniku prób skupiono się na 
wprowadzaniu zmian konstrukcyjnych i takim dostosowaniu kształtu łba kotwi i profilu pod
kładki, aby nie zachodziła konieczność stosowania podwiercania stropu, wysokość profilu 
podkładki była możliwie naj mniejsza, a końcówka pręta kotwy z łbem lub nakrętką chowana 
była w profilu podkładki. Opracowane rozwiązania, udoskonalane w wyniku doświadczeń 
ruchowych , przechodziły pewne modyfikacje poprawiające ich funkcjonalność i ułatwiające 
technologię zabudowy kotwi . Na poniższych rysunkach przedstawiono obecnie stosowane 
profile podkładek i zakończenia kotew. Efektem wprowadzanych zmian konstrukcyjnych i tech
nologicznych jest zmniejszenie zużycia obudowy, ograniczenie kosztów robocizny i pracy 
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maszyn oraz zużycia narzęd z i wiercących poprzez ograniczenie i lości przebudów stropu, po
prawa bezpieczeństwa pracy we wszystkich wyrobiskach górniczych poprzez wyeliminowanie 
okresów nieprawidłowej współpracy obudowy z górotworem w czasie jej uszkodzenia. 

l i 

Rys. 4.2. Widok końcówki kotwi ekspansywnej z podkładką profilowaną wklęsłą 
(kwadratową, sześciokątną, okrągłą) 

Fig. 4.2. A concave headplate of an expansion-shell tendon (square, hexagonal and round) 

·,_ ' . 
/ / 

Rys. 4.3 . Widok końcówki kotwi wklejanej typu RM z podkładkąprofilowaną wklęsłą 
(kwadratową, sześciokątną, okrągłą) 

Fig. 4.3 . A concave headplate of a grouted tendon (square, h ex agon al and round) 

Równocześnie z prowadzeniem prac nad zmianą konstrukcji łba kotwy i podkładek na bar
dziej dostosowane do zabudowy w niskich wyrobiskach podjęto działania mające doprowadzić 
do skrócenia stosowanych prętów kotew. W 0/ZG "Polkowice-Sieroszowice" wprowadzono 
do produkcji na przełomie 1996 i 1997 roku maszyny zaprojektowane i wykonane na specjalne 
zamówienie tej kopalni . Były to maszyny o wysokościach umożliwiających eksploatację złoża 
furtą eksploatacyjną o minimalnej wysokości 1,5 metra. Wyposażono w te maszyny jeden 
oddział górniczy. W związku z planowanym obniżen iem furty eksploatacyjnej wystąpiła ko
nieczność dostosowania sposobu zabezpieczania stropu wyrobisk eksploatacyjnych. Dotych
czas na robotach eksploatacyjnych minimalna, dopuszczona do stosowania długość kotew wy
nosiła 1,6 m. Zabudowa takiej kotwy w wyrobisku o wysokości półtorametrowej jest niemoż
liwa. Przedsiębiorca , KGHM Polska Miedź S.A. wystąpił do Prezesa WUG z wnioskiem o zez
wolenie na odstępstwo od stosowania obowiązujących przepisów i dopuszczenie do zasto
sowania w wyrobiskach eksploatacyjnych kotew o długości l ,2 m. Pierwsze zezwolenie Pre
zesa Wyższego Urzędu Górniczego (L. dz. GGP/024/ 0044/97/1 0621/MK) na odstępstwo w spra
wie stosowania kotew l ,2 m w bloku A-2 oddziału G-53 kopalnia uzyskała w dniu 21.08.1997 
r. Czas obowiązywanie tego zezwolenia następnie kilkakrotnie przedłużano . Uzyskano także 
zezwolenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (L. dz. GG/024/0030/99/06530/MK z dnia 
13.07.1999 r. ) na odstępstwo na stosowanie kotew l ,2m przy eksploatacji złoża rudy miedzi 
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w polu B oddziału G-53 oraz polu C oddziału G-61 do dnia 31. 12.2001 r. W zezwoleniu 
Prezesa WUG określono następujące warunki stosowania skróconych do 1,2 m kotew: 
l) kotwy od długości l ,2 m mogą być stosowane do obudowy wyrobisk o wysokości wyro

bisk do 2,0 m i szerokości 6 m z II, III i IV klasą stropu. 
2) do obudowy stosowane będą kotwy stalowe o zamocowaniu ciągłym za pomocą ładunków 

klejowych w rozstawie nie większym niż I ,Sx 1,5 m. Kotwy przyociosowe usytuowane bę
dą skośnie w stronę calizny nad filarami międzykomorowymi. 

3) w zakotwionym odcinku należy przeprowadzać kompleksowe badania i obserwacje włas
nośc i górotworu oraz zachowania się stropu. Zakres badań będzie ustalony i kontrolowany 
przez zespół rzeczoznawców reprezentujących dwie niezależne jednostki badawcze. 
Ponadto na Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego w zezwoleniu Prezesa WUG nakładano 

obowiązek: 

I) ustalenia zakresu badań i obserwacji zachowania się stropu oraz sposobu ich dokumen
towania, 

2) ustalenie sposobu dodatkowego wzmocnienia obudowy w rejonach występujących zabu
rzeń geologicznych, 

3) zapewnienia skutecznego nadzoru nad przestrzeganiem warunków zezwolenia na odstęp
stwo od obowiązujących przepisów. 
Przeprowadzone badania i obserwacje pozwoliły w efekcie na opracowanie nowej meto

dyki klasyfikacji skał stropowych dla potrzeb doboru obudowy kotwowej i dopuszczenie krót
szych kotew. W załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 
zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych dopuszczono do 
stosowania przy zabezpieczaniu wyrobisk eksploatacyjnych w kopalniach rud miedzi, w od
powiednich warunkach stosowanie kotew o długości I ,2 m. 

5. Podsumowanie, prognozowane kierunki zmian w sposobach zabezpieczania stropu 
niskich wyrobisk 

Obucłowa kotwowa jest najefektywniejsza dla furty eksploatacyjnej jaka jest obecnie sto
sowana przy eksploatacji złóż w kopalniach KGHM "Polska Miedź" S.A. Wraz ze zmniejsza
niem wysokości wyrobisk zabudowa kotew będzie coraz bardziej utrudniona. Nawet przefor
sowanie stosowania coraz krótszych kotew, nie ułatwi ich zabudowy. Podejmowane będą z pew
nością prace badawcze nad możliwością dalszego skracania stosowanej obudowy kotwowej. 
Jeżeli badania wykażą, że dalsze skracanie długości prętów kotew nie jest możliwe, konieczne 
będzie stosowanie kotwi elastycznych, lub z prętam i łączonymi. 

Obniżanie furty eksploatacyjnej będzie konieczne. Jak przedstawiono w opisie złoża 
znaczna część zasobów to pokład rudy miedzi o miąższości poniżej l m. Dzisiaj jeszcze nie ma 
metod wybierania takiego złoża. Pojawią się one niewątpliwie w najbliższych latach. 

Przyszłość eksploatacji w 0/ZG "Polkowice-Sieroszowice" to wybieranie cienkiego złoża 
i dalszy wzrost udziału wydobycia rudy z głębokości poniżej l 000 m. Konstrukcja maszyn 
w większym stopniu niż dzisiaj będzie musiała chronić operatora przed zagrożeniami 

górniczymi takimi jak tąpnięcia i opadnięcia skał ze stropu i ociosów a także zagrożeniami 
klimatycznymi, pyłowymi i hałasem poprzez stosowanie zamkniętych kabin klimatycznych 
z nadciśnieniowymi systemami wentylacji stanowiskowej. Maszyny będą musiały 
optymalnie pracować w środowisku o wysokiej temperaturze i wilgotności dochodzącej do 
I 00 %. Preferowana będzi e jednoosobowa obsługa poszczególnych procesów technologicz-
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nych prowadzona z kabiny zabezpieczającej przed wpływem agresywnego środow i ska, co jest 
równoznaczne z automatyzacją procesu kotwienia. 

Systemy wybierania niskiego złoża rud miedzi znacznie zawężają przestrzeń roboczą. Do
tyczy to głównie wysokości wyrobisk. Trudno znaleźć dostępne na rynku światowym maszyny 
spełniające zakładane kryteria wydajnościowe przy pracy w takich warunkach. Wiodące firmy 
światowe próbują dostosować , z różnym skutkiem swoje produkty do założeń formułowanych 
przez służby ruchu zakładów górniczych. Skompletowany w ostatnim okresie zestaw maszyn 
technologicznych (ładowarki, wozy wiertnicze, wozy kotw i ące, wozy strzałowe, wozy trans
portowe, spycharki i inne) dostosowany do wysokości dyspozycyjnej l ,4 m jest wysoce wy
specjalizowany. Przyjęte rozwiązania są specyficzne i często pionierskie w warunkach gór
nictwa podziemnego. W obsłudze tych maszyn nadal uczestniczą operatorzy w kabinach, choć 
wydaje się, że blisko jest granica, poza którą bezpośredni udział człowieka w ruchu maszyny 
będzie wykluczony. Normy ergonomiczne podają wymiary graniczne dyspozycyjnej prze
strzeni pracy człowieka. Stosowane rozwiązania mają również wiele odstępstw od obowiązują
cych przepisów udzielonych przez właściwe organy nadzoru górniczego. Dotyczy to szczegól
nie widoczności obszaru pracy przez operatora i jego pozycji roboczej. 

W technologii górniczej poszczególne czynności przebiegają w uporządkowanej kolejności. 
Taki rygor powoduje, że wymagany jest dość precyzyjnie moment rozpoczęcia i zakończen i a 

pracy przez maszynę specjalistyczną. To determinuje wymaganą wydajność i manewrowość 
maszyny. Stosunkowo duże tempo postępu przodków i ich usytuowanie na froncie eksploata
cyjnym wymagają dużej ilości przemieszczeń i znacznego udziału czasu na czynności przygo
towawczo-zakol1czeniowe. Sam udział właściwych prac specjalistycznych w ogólnym czasie 
dyspozycyjnym często sięga tylko 50 %. Jest to jeden z podstawowych problemów w analizie 
wydajności technologicznej . Do cech maszyny muszą również odnosić się umiejętnośc i orga
nizowania pracy przez dozór górniczy. Uzyskiwane dzisiaj parametry wydajnościowe w aktu
alnej przestrzeni eksploatacyjnej maszyn górniczych nie pozostawiają marginesów na niewy
dolną lub niefachową obsługę parku maszynowego. Środowisko pracy w oddziale górniczym, 
z jego zmiennością i nieprzewidywalnością, stawia bardzo ostre wymagania co do jakości 
eksploatowanych maszyn. Nowe modele nie mają szans pozytywnej weryfikacji bez szczegó
łowej konsultacji z użytkownikiem w sprawie specyfiki środowiska wyrobisk podziemnych . 

Przy kotwieniu maszynowym i zabudowie dopuszczonych kotew o prętach l ,2 m dla sto
sowanych obecnie wiertarek o długości min . 0,4 m aktualnie najniższe wyrobiska jakie można 
zakotwić mają l ,6 m \ ·ysokości. Gdy furta eksploatacyjna zostanie obniżona jeszcze bardziej 
prawdopodobnie nie będzie możliwe stosowanie obecnych rozwiązań konstrukcyjnych kotew 
i technologii ich zabudowy. Trwają obecnie prace nad opracowaniem innych niż film·owo-ko
morowe systemów eksploatacji cienkiego złoża miedzi, w których zakres kotwienia stropu 
zostanie ograniczony do wyrobisk o wysokości większej od l ,5 m. 
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Rys. 5. 1. Wyrobisko o wysokości !,lm 
Fig. 5.1. A l, l m high excavation 

W wyrobisku przedstawionym na fotografii udało się zakotwienie stropu. Otwory pod za
budowę kotew odwiercono wiertarką ręczną. Na dzisiaj nie dysponujemy jeszcze technologią 
maszynowego kotwienia tak niskich wyrobisk . 

. Literatura 

[li Kosior A. Nowe konstrukcje kotwi dla wyrobisk o wysokości około 2 m. Materiały konferencyjne 
Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002. 

(2] Muzyka H., Olka J. Umaszynowienie systemów ekspioatacji niskich pokładów rud miedzi w 0/ZG 
" Polkowice-Sieroszowice" Mineriały konferencyjne Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2003. 

Rockbolting at low mining widths in "Polkowice-Sieroszowice" mine 

Abstra et 

A substantial part of the capper ore deposit expłoited by the mines bełonging to KGHM 
"Polska Miedź" S.A. constitutes a thin seam. Efforts of many years resułted eventuałły in 
łowering the mining width. Together with łowering the excavations, shorter rock bolts were 
utiłized to support them. The paper presents the specific conditions of work which low 
excavation height creates for grouted support. Types of support, the machinery used and a brief 
history of introducing l ,2m rods are described. 

Recenzent: dr inż. Waldemar Korzeniowski 
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Automatyczna wieżyczka wiercąco-kotwiąca typu RAJ-D-1,2-PS do 
kotwienia w wyrobiskach kopalń Zagłębia Miedziowego 

Słowa kluczowe 

kopalnie rud miedzi- wyrobisko górnicze- obudowa kotwiowa-samojezdny wóz wiercący 
- automatycma wieżyczka kotwiąca 

Streszczenie 

Referat zawiera krótką analizę praktycznych aspektów technologii kotwienia stropu stoso
wanych w kopalniach KGHM "Polska Miedź" S.A. Przedstawiono proces kotwienia, dokony
wany przez jedną osobę używającą automatycznej wieżyczki wiercąco-kotwiącej RAJ-D-l ,2-
PS. W artykule zaprezentowano parametry techniczne urządzenia wraz z omówieniem specy
fiki samego procesu kotwienia. Analiza zagadnienia prowadzona jett krok po kroku z podzia
łem na najistotniejsze z górniczego punktu widzenia etapy. 

l. Cel i zadania obudowy wyrobisk górniczych 

Głównym celem obudowy jest zapewnienie w ustalonym okresie czasu stateczności 

wyrobiska, wyrażające się zachowaniem potrzebnych wymiarów jego przekroju poprzecznego, 
oraz zabezpieczenie ludzi, sprzętu i maszyn przed obrywającymi się z ociosów i stropu odłam
kami skalnymi lub przed zawałami . Powstawanie ich jest następstwem sukcesywnego defor
mowania się warstw górotworu wskutek zmiany dotychczasowego stanu napięcia powodowa
nego wykonaniem wyrobiska [l]. 

Każda obudowa przeciwstawia się w pewien określony sposób działaniu ciśnienia górni
czego. Przez to pojęcie należy rozumieć proces ciągłego ustalania się równowagi naruszonej 
drążeniem wyrobiska w górotworze. Ciśnienie górnicze obejmuje swym zasięgiem pewną 
strefę wokół wyrobiska, która zmienia się w przestrzeni i czasie, powodując różne stany naprę
żet1lub różny stopień deformacji górotworu. 

Obudowa kotwiowa ma za zadanie spięcie za pomocą kotwi dwóch lub kilku warstw skal
nych zalegających nad sobą, w wyniku czego powiększa się tarcie między płaszczyznami 
przylegania poszczególnych warstw skalnych . Zwiększona wskutek tego przyczepność kon
taktowa poszczególnych warstw skalnych nie pozwala na indywidualne ich rozwarstwianie się, 
dzięki czemu strop bezpośredni złączony ze stropem zasadniczym tworzy monolityczną płytę 
o wystarczającej wytrzymałości dlajej utrzymania nad wyrobiskiem [2]. 

Wykonywanie obudowy kotwiowej w kopalniach rud miedzi jest jednym z najważniej
szych procesów wpływających na bezpieczeństwo pracujących w kopalni ludzi. Dlatego też . 
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przy obecnym stanie techni ki istQtne znaczenie ma poszukiwanie nowych rozwiązań technolo
gii kotwienia w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy oraz zwiększenia wydajności kotwienia. 

2. Szczegółowa analiza technik i technologii kotwienia w aspekcie funkcjonalnym 

2.1. Technika wiercenia otworów kotwiowych 

W praktyce górniczej stosuje są trzy rodzaje wiercenia otworów w skałach: 
- obrotowe; 

obrotowo-udarowe; 
- udarowe. 

Bardzo istotnym jest dobranie sposobu odprowadzania zwiercin, które niezależnie od ro
dzaju wiercenia ma zasadniczy wpływ na prędkość wiercenia i stateczność skał stropowych . 
Wyróżniamy następujące sposoby odprowadzania zwiercin: 

mechaniczne (spirala); 
przepłuczka wodna; 
odsysanie zwiercin (podciśnienie; 

- przedmuchiwanie otworu (nadciśnienie). 

2.2. Narzędzia wiercące 

Rys. 2.1. Narzędzia wiercące. 
l -raczek z dwoma węglikami spiekanymi o średnicy 38 mm (l W' ), 2- koronka słupkowa o średnicy 38 mm (l '12' '), 

3- żerdź dłutowa o średnicy 28,6 mm (l 1/8"), 4- raczek i ko1kówka żerdzi do wiercenia obrotowego z odsysaniem 
zwiercin o średnicy 38 mm (l '12'' ) 

Fig. 2.1. Drilling devices 
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Wiercenie obrotowe wykonywane jest przy użyciu raczków rys. 2 .1 pozycja l. Praktycznie 
wykonywane są otwory o średnicach 25,4 mm (l") i 38 mm (l W'), przeprowadzono też próby 
wiercenia otworu o średn icy 28,6 mm (l 118"). Stosuje się tu połączenie gwintowe raczka z żer
dzią wiercącą. Do wiercenia obrotowo-udarowego stosuje się koronki słupkowe rys. 2.1 
pozycja 2 oraz żerdzie dłutowe rys. 2.1 pozycja 3. W przypadku stosowania wiercenia obroto
wego z odsysaniem zwiercin stosuje się raczki z żerdziami rys. 2.1 pozycja 4. 

2.3. Dobór techniki wiercenia otworów kotwiowych dla różnych warunków geologiczno
górniczych 

Mając na uwadze powyższe można określić zasady doboru techniki kotwienia dla danych 
warunków: 
- dla stropów zawodnionych lub zawilgoconych zaleca się wiercenie obrotowe z przepłuczką 

wodną; 

dla stropów bardzo zwięzłych o dużej wytrzymałości na ściskanie (klasa IV i V) oraz tam, 
gdzie istnieje konieczność kotwienia ociosów piaskowcowych zaleca się wiercenie obro
towo udarowe z przepłuczką wodną; 
dla stropów niezawodnionych, a szczególnie w wyrobiskach niskich dla utrzymania 
nienaruszonej strefy warstw skałonośnych zaleca się wiercenie obrotowe z odsysaniem 
zwiercin, przy czym dla stropów bardzo zwięzłych zalecana jest średnica 25,4 mm (l"). 

3. Technologia kotwienia 

W zależności od warunków geologiczno-górniczych oraz przeznaczenia wyrobiska stosuje 
się różne rodzaje kotwi, co decydujące o wyborze technologii kotwienia. Wyrobiska o krótkim 
czasie użytkowania posiadające stropy zapewniające poprawne parametry wytrzymałościowe 
zabezpieczane są kotwiami rozprężnymi. W wyrobiskach przeznaczonych do długotrwałego 
użytkowania oraz w górotworach, w których kotwie rozprężne nie spełniają wymaganych pa
rametrów wytrzymałościowych stosowane są kotwie wklejane. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w kopalniach KGHM wyróżnia się kotwienie: 

podstawowe, tj. : kotwie o długości do 2,6 m. Kotwienie podstawowe ma za zadanie przeję
cie przez kotwie sił rozciągających i stworzenie wzmocnionej belki skalnej skutecznie 
przenoszącej ciśnienia górotworu tj. zabezpieczającej wyrobisko [4]; 

- głębokie ma na celu wzmocnić zruszony strop wyrobisk przy starych zrobach oraz wyro
bisk, które wchodzą w strefę wzmożonych c iśn ie!'! eksploatacyjnych, a w szczególności 
skrzyżowania. Stosowane są kotwie linowo - spoiwowe o długości min. 5 m, spoiwo sta
nowi mleczko cementowe (cement portlandzki), a żerdź kotwiową lina o średnicy 15,5 mm. 

W związku z powyższym wyróżnia się zasadniczo trzy główne rodzaje technologi i kotwienia: 
- technologia zabudowy kotwi rozprężnych; 
- technologia zabudowy kotwi wklejanych; 
- technologia zabudowy kotwi linowo spoiwowych [4]. 

Warunki geologiczno-górnicze decydują o sposobie zabezpieczenia wyrobiska, a w szcze
gólności o konieczności zabezpieczania ociosów, naroży skrzyżowań, czy też czoła przodka. 
Wykonywane one są w chodnikach, w których niemożliwe jest 10° odchylenie na zewnątrz 
wyrobiska lub przodka oraz w wyrobiskach powyżej 4,5 m. 
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4. Opracowanie propozycji rozwiązań techniki i technologii kotwienia w aspekcie 
poprawy bezpieczeństwa pracy i zwiększenia wydajności zabudowy kotwiowej 

W kopalni KGHM "Polska Miedź" S.A. na dzień dzisiejszy dąży się do pełnej mechaniza
cji procesu kotwienia. Wśród stosowanych typów urządzeń do zabudowy kotwiowej wyróżnia 
s ię grupy: 
- zwykłe wieżyczki do zabudowy kotew prętowych i innych; 
- automatyczne wieżyczki do zabudowy kotew prętowych i innych; 
- urządzenia do zabudowy kotew linowo-spoiwowych. 

Szczegółowe rozpoznanie i analizy całokształtu zagadnie!'! dotyczących techniki i technolo
gii kotwienia prowadzonych w kopalniach KGHM "Polska Miedź" S.A. o przede wszystkim 
odnoszących się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy oraz zwiększenia jej wydajności, po
zwalają na sformułowanie szeregu propozycji rozwiązań konstrukcyjnych prowadzących do 
poprawy tych prac. 

W zakresie tym wyróżniono propozycje rozwiązań perspektywicznych, które nakreślają 
kierunki do dalszych działań zmierzających do opracowania szczegółowej dokumentacji kon
strukcyjnej nowych typów automatycznych wieżyczek kotwiących do złóż o małej miąższości. 

4.1. Przegląd stosowanych i wdrażanych wieżyczek do kotwienia w złożach o małej miąższości 

W firmach produkujących maszyny górnicze trwają prace nad urządzeniami, które umożli
wiłyby wykonanie zabudowy kotwiowej przy jednoosobowej obsłudze. Urządzenia te do wy
konania otworu o potrzebnej długości muszą mieć rozwiązany system przedłużania (dokłada
nia) żerdzi. Poniżej zostaną przedstawione sposoby rozwiązania tego problemu z zastosowa
niem wieżyczek stosowanych jak i wdrażanych w kopalniach KG HM-u : 
- szerokie zastosowanie w kopalniach KGHM "Polska Miedź" S.A. mają wieżyczki, które 

wykonują otwory kotwiowe sposobem obrotowym z odsysaniem zwiercin. Otwory są wy
konywane raczkami dłutowymi o średnicach 25,4 mm (l") i 38 mm (l Y:z''),. Zasadniczymi 
zaletami tego sposobu wykonywania otworów są: brak użycia wody i bezgwintowe połą
czenie raczka z żerdzią wiertniczą. Wadąjest brak możliwości wiercenia w skałach zawod
nionych. Stanowisko operatora kotwiarki związane jest z wysięgnik iem maszyny i zabez
pieczone daszkiem ochronnym o wytrzymałości statycznej 0,81 MN, a więc nie spełniają
cej normy górniczej PN-92/G 590001. Poważnym mankamentem tego typu zespołu wier
cąco-kotwiącego jest przebywanie operatora bezpośrednio w miejscu wiercenia pod stro
pem w strefie najbardziej zagrożonej obwałem skał. Operator w procesie kotwienia ręcznie 
dokłada żerdź w celu jej wydłużenia jak i sam wprowadza do wykonanego otworu ładunki 
klejowe jak i kotwę. Przy słabej wentylacji przodka operator narażony jest na temperatury 
powyżej dopuszczalnej normy. Niemożliwe jest wiercenie otworów w zawodnionych 
przodkach (blokuje się układ odsysania zwiercin); 
przy innej wdrażanej kotwiarce operator po jej rozłożeniu i ustawieni u do kotwienia 
wychodzi z kabiny spełniającej normę górniczą i przeprowadza proces kotwienia trzymając 
przy sobie przenośny pulpit sterujący. Dzięki czemu widoczność poszczególnych operacji 
jest dla niego bardzo dobra. Oprócz tego, że operator musi opuścić kabinę do wykonania 
pełnej długości otworu musi wykręcać dwukrotnie żerdź z wiertarki wyjąć ją ręcznie i wkrę
cić dłuższą, następnie włożyć kotwę do otworu i ustawić ją w osi dokrętka. W przypadku 
kotwi klejowych operator przed wprowadzeniem kotwy wkłada do otworu ładunki klejowe. 
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Podczas całego cyklu operator może przebywać w strefie nie zabudowanej oraz blisko ele
mentów ruchomych zwiększając prawdopodobie11stwo wypadku; 

- następna wdrażana kotwiarka do pracy w wyrobisku o wysokości minimum l ,8 m jest z po
dajnikiem żerdzi. Kotwiarką taką wykonuje się obudowę górniczą kotwiami klejowymi l ,6 
m. Operator dla polepszenia widoczności prowadzi proces kotwienia spoza kabiny sterując 
wieżyczką za pomocą przenośnego pulpitu. W przeciwie11stwie do poprzednio przedsta
wionej kotwiarki operator nie musi podchodzić do wieżyczki w celu przedłużenia żerdzi i 
podania kotwy, funkcje te wysterowuje z pulpitu. Jedynym mankamentem jest konieczność 
opuszczenia przez operatora kabiny w celu znalezienia miejsca, z którego mógłby widzieć i 
prowadzić proces kotwienia, co może przyczynić się do jego przebywania operatora w po
bliżu strefy niezabudowanego stropu. 

4.2. Opracowanie propozycji rozwiązm'J wieżyczki automatycznej do złóż o małej miąższości 
rudy miedzi 

W wyniku przeprowadzonych analiz konstrukcyjnych i eksploatacyjnych pracujących 
w KGHM "Polska Miedź" S.A. wieżyczek wiercąco-kotwiących sporządzono szczegółowe 
założenia do opracowania konstrukcji nowego typu automatycznej wieżyczki kotwiącej, która 
zwiększy bezpieczei1stwo pracy i poprawi wydajność kotwienia. 
Założenia do konstrukcji wieżyczki: 
- magazynek kotwi liniowy z zasobnikiem łm'lcuchowym na 6-8 sztuk kotwi; 
- wiercenie obrotowo-udarowe wiertarką typu HD-65 produkcj i Boart Longyear lub krótszą 

o podobnych parametrach eksploatacyjnych i kosztowych; 
- dokrętak: hydrauliczny, obrotowy z kluczem zasprzęglanym poprzez sprzęgło jednokierun

kowe; 
- pneumatyczne podawanie ładunków klejowych; 

wymuszen ie posuwu wózków: łańcuchem drabinkowym, dobieranym do długości wie
życzki . Napęd łańcucha z silnika hydraulicznego; 

- sterowanie ruchami roboczymi poprzez rozdzielacze Danfoss PVG32; 
- uproszczenie obsługi wieżyczki poprzez zastosowanie czujników; 
- wysięgnik pod zabudowę wieżyczki WT-1 lub sztywniejszy; 
- do cienkiego złoża wieżyczka z systemem dokładnej żerdzi; 
- wieżyczka w pozycji transportowej umieszczona tak aby operator miał jak najlepszą 

widoczność. 

S. Przeznaczenie wieżyczki RAJ-D-1,2-PS 

Wykonywanie obudowy kotwiowej zwykłymi wieżyczkami wymaga dwóch osób obsługi 
operatora i pomocnika operatora. Przy czym pomocnik operatora znajduje się często na granicy 
zabudowanej i niezabudowanej i jest narażony na wypadki . Dlatego też konieczne jest ograni
czenie do minimum przebywania człowieka w tej strefie. 

Potrzeby te stały się podstawą do zautomatyzowania procesu kotwienia i ukształtowania 
konstrukcji wieżyczki w sposób umożliwiający jej jednoosobową obsługę. 

Wieżyczka kotwiąca typu RAJ-D z dokładaną żerdzią rys . 5.1-5 .2. przeznaczona jest do 
wiercenia otworów i zabudowy kotwi w stropie i ociosach wyrobisk górniczych o wysokości 
minimalnej l 600 mm. 
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Rys. 5. 1. Automatyczna wieżyczka kotwiąca RAJ -D- i ,2-PS 
Fig. 5.1. Automatic drilling-bolting turret RAJ-D-l ,2-PS 

Innowacyjne rozwiązanie tego urządzenia polega na tym, że proces wykonywania obudowy 
kotwiowej jest w pełni zautomatyzowany. Po ustawieniu wieżyczki w żądanym miejscu i jej 
rozparciu (rozparcie spągowo-stropowe) w wyrobisku, czynności wiercenia i kotwienia odby
wają się samoczynnie po naciśnięciu przez operatora odpowiedniego przycisku na pulpicie 
sterującym. Do sterowania zastosowano programator PLC, firmy Siemens, typu S7-200. w któ
rym zakodowany jest cały proces. Program reaguje na zmieniające się warunki w granicach, 
które zostały wcześniej określone (realizacja przy pomocy sprzężei'I zwrotnych). 

Wieżyczka, jak wcześniej wspomniano, posiada rozporę spągowo-stropową nie spotykaną 
w tego typu urządzeniach górniczych stosowanych w kopalniach KGHM "Polska Miedź" S.A .. 
Dużą zaletą i osiągnięciem jest to, że przy jej całkowitej długości l ,4 m, istnieje możliwość 
odwiercenia otworu o długości l ,26m. Pozwala to na zakładanie kotwi l ,2m. 

Konstrukcja wieżyczki RAJ-D opiera się na sprawdzonych w kopalniach konstrukcjach 
wieżyczek typu WWKRP/0-1 ,8, WK oraz wdrożonej wieżyczki półautomatycznej RAJ z pła
skim magazynkiem kotwi (podajnikiem liniowym). Konstrukcja wieżyczki RAJ-D w porów
naniu do wcześniej wdrażanych wieżyczek różni się od nich wieloma nowymi rozwiązaniami: 
- zastosowano jarzmo pionowe na wysięgniku pozwalające skręcać wieżyczkę po 45° w pra-

wo i w lewo co pozwoliło na zbliżenie wykonywanej obudowy przyociosowej z prawej 
strony jak i z lewej; 
rozpora stropowa została połączona z rozporą spągową; 

- zastosowano przesuwny dokrętak z tak zwanym zabierakiem kotew; 
dodano podajnik żerdzi w celu optymalnego skrócenia wieżyczki; 
liniowy podajnik kotew polepsza widoczność procesu, zmniejsza masę; 
zmniejszono masę belki wieżyczki poprze odpowiednie wyprofilowanie blach ; 
uproszczono obsługę przez zastosowanie czujników zbliżeniowych pozwalających na wy
konywanie całego cyklu kotwienia; 
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- zastosowano nowy klucz dokrętaka pozwalający na zabudowę kotwi w niskich wyrobi
skach. 

Konstrukcja wieżyczki typu RAJ-D umożliwia sterowanie wieżyczką spoza strefy bezpo
średniego zagrożenia obwałami skał. Operator podczas pracy chroniony jest daszkiem 
spełniającym normę górniczą PN-92/G-59001. Jest to niewątpliwie zaletą tej wieżyczki. Po
przez automatyzację technologii kotwienia wyeliminowano potrzebę obsługi dwuosobowej. 
Dużym znaczeniem przy tego typu konstrukcjach jest widoczność procesu wiercenia jak i pro
cesu kotwienia z kabiny operatora, z tego względu zastosowano jarzmo pionowe na wysię
gniku. 

S. I. Opis konstrukcji wieżyczki 

Wieżyczka wiercącu~j.._otwiąca typu RAJ-D składa s ię z: 
- ramy nośnej spawanej; 
- wózka wiercącego z wiertarką typu HD-1704 lub innych o podobnych parametrach z bloku-

torem; 
- przesuwnego wózka kotwiącego (wózek dokrętaka); 
- dwóch niezależnych mechanizmów łańcuchowych do napędu posuwu wiercenia i kotwie-

nia; 
- rozpory stropowo-spągowej bezpośrednio mocowanej do wysięgnika; 
- centralizatora żerdzi z blokatorem; 
- magazynka liniowego zaopatrującego automatycznie wieżyczkę w kotwie zamontowanego 

na korpusie rozpory; 
- chwytaka kotwi; 
- podajnika żerdzi. 

W rozporze wieżyczki znajdują się dwa siłownik i rozparcia stropowego i siłownik rozpar
cia spągowego . Na rozporze zamontowano trzy podpory : 
- łożysko górne przykręcone na stałe do ramy belk i ptzesuwne po wieloklinie rozpory -

przekawje moment obrotowy (z pozycji wiercenia na kotwienie); 
- łożysko środkowe- osadzone jest obrotowo na cylindrze siłownika rozpory. a z ramąjes t 

połączone za pomocą ślizgów przekazujących ruch posuwisto-zwrotny. Na korpusie łoży
ska zamocowane są dwa siłowniki stropov •e; 

- podpora siłowników -jest elementem łączącym belkę z siłownikami stropowymi, za po
mocą których uzyskujemy ruch posuwisty. 
Prowadnice ślizgowe wykonane są z rur kwadratowych ze stali nierdzewnej. Do ramy pro

wadnice te są przykręcone za pomocą kostek dociskowych śrubami. Na prowadnicach ślizgo
wych ramy, przesuwają się dwa wózki. Na jednym zabudowana jest wiertarka służąca do wy
konywania otworu w stropie wyrobiska, na drugim znajduje się urządzenie kotwiące, które za 
pomocą dokrętaka wkręca kotwę w odpowiednio przygotowany otwór. Napęd posuwów wóz
ków realizowany jest przez silniki hydrauliczne z napędowymi kołami zębatymi poprzez łm1-
cuchy i sprzęgniki. Do regulacji naciągu łańcuchów służą napinacze przesuwane śrubami 
wzdłuż ramy wieżyczki . 

Podajnik liniowy kotew w wieżyczce wiercąco-kotwiącej typu RAJ-D składa się z nastę
pujących elementów: 
- konstrukcja nośna podajnika; 
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- napęd podajnika z układem mocującym kotwie; 
zawiesie podajnika. 
Głównym celem zastosowania podajnika kotwi wieżyczek kotwiących jest umożliwienie 

przeprowadzenia procesu kotwienia przez jedno-osobową obsługę maszyny, co przyczynia się 
do bezpieczniejszego przebiegu tego procesu. 

Rys. 5.2. Wieżyczka kotwiąca RAJ-D w różnych widokach: 
a) od prawej strony wysięgnika. b) widok na wieżyczkę od przodu 

Fig. 5.2. Automatic drilling-bolting turret RAJ-D-1.2-PS in different views: 
a) End view, b) Front view 

Wieżyczka znamienna jest tym, że: 
l . Sterownik - wykonuje proces wiercenia i kotwienia automatycznie, w jednym z trzech za-

programowanych trybach pracy: 
praca w pełni automatyczna, rola operatora ogranicza się do załadowywania magazynka 
kotwami, ustawienia i rozparcia stropowo-spągowego w miejscu gdzie ma być wyko
nana obudowa i włączenie automatu i obserwacji procesu; 
praca krokowa- sterownik informuje o zakończeniu poszczególnych etapów pracy wie
życzki; 

praca ręczna, operator wykonuje proces wiercenia i kotwienia za pomocąjoystików na 
pulpicie sterującym. 

2. Konstrukcja podajnika żerdzi spowodowała, że całkowita długość wieżyczki jest zaledwie 
o 140 mm większa od długości zakładanych kotwi . 

3. Wraz z podajnikiem żerdzi -zastosowano nowy system ich łączenia i rozłączania. 
4 . Przesuw wózka dokrętka w osi prostopadłej do osi wieżyczki. Zastosowanie zabieraka 

kotwi pozwoliło na maksymalne obniżenie miejsca pobierania. 
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S. Rozpora stropowo-spągowa umożliwia rozparcie wieżyczki o strop i spąg w przodku nie 
wyższym niż 1890 mm. W przypadku wyższego przodka można kotwić rozpierając tylko 
stropowo. Dodatkowe rozparcie spągowe eliminuje obciążenie przenoszone bezpośrednio 
na wysięgnik zwiększając jednocześnie trwałość wieżyczki i wysięgnika. 

6. Jarzmo pionowe- zamontowane na wysięgniku, umożliwia skręcanie wieżyczki o 45° w pra
wo i lewo. Właściwość ta poprawia widoczność procesu wiercenia i kotwien ia jak i zmniej
sza pole martwe przyociosowe. 

5.2. Charakterystyka techniczna 

Dane techniczne ogólne: 
- długość wieżyczki (gotowej do pracy) minimalna 

- długość w i eżyczk i (gotowej do pracy)maksymalna 

- długość żerdzi wiercącej 

- skok rozpory stropowej 
- skok rozpory spągowej 
- skok wiertarki 
- skok dokl·ętaka 
- obrót magazynka kotwi 
- rodzaj kotwy 
- typ wiertarki 
- silnik posuwu wiertarki l dokrętaka 
- moment obrotowy wiertła 
- moment obrotowy doki·ętaka 
- ciśnienie w instalacji hydraulicznej 
- masa 

5.3. Zalety wieżyczki RAJ-D 

1400 mm+ 150 mm (skok rozpory 
stropowej) 
1400 mm+ 490 mm (skok rozpory 
spągowej) 

970 + 580 mm 
150mm 
490mm 
1280 mm 
1400mm 
360° 
ekspansywna 
HD-1704 
OMS 160 
90- 110 N m (przy HD-1704) 
250-300 N m 
16MPa 
::= 950 kg 

- zastosowanie sterownika znacznie skróciło czas wykonywania poszczególnych operacji; 
- zwarta budowa wieżyczki umożliwia bardziej elastyczną pracę, co przyczynia się do lep-

szych parametrów kotwienia; 
- lekka konstrukcja odciąża główne węzły i połączenia co wydłuża poprawną eksploatację ; 

- stabilne rozparcie wieżyczki (wysuw rozpory stropowo-spągowej i obrót względem jej osi); 
- umiejscowienie liniowego podajnika kotwi w płaszczyźnie wieżyczki osłania go przed 

przypadkowym zniszczeniem; 
- możliwość zakotwienia stropu blisko ociosów; 
- gabaryty wieżyczki ułatwiają transport do miejsca pracy. 

6. Wnioski 

W niniejszym opracowaniu szczegółowo określono założenia do skonstruowania 
automatycznej wieżyczki kotwiącej rys. 6.1, poprawiającej bezpieczeństwo pracy oraz zwięk-
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szającej wydajność kotwienia. Określono założenia konstrukcyjne do wieżyczki automatycznej 
do cienkiego złoża . Założenia te będą podstawą do wykonywania dalszych etapów prac tj. 
dokumentacji konstrukcyjnej i prototypu nowej automatycznej wieżyczki . 

. Na wydajność i bezpieczeństwo procesu kotwienia mają wpływ również inne czynniki, 
które należy uwzględnić w pracach nad: 

skonstruowanie nowej wiertarki hydraulicznej obrotowo-udarowej o długości około 400 
mm o parametrach eksploatacyjnych zbliżonych do wiertarki HD-65; 
doskonalenie technologii wysokowydajnego obrotowego wiercenia z odsysaniem zwiercin ; 
zastosowanie nowego typu obudowy kotwiowej z kotwi dzielonych; 
zastosowanie ładunków szybkowiążących; 

- zastosowanie kotew przytrzymujących pręt w otworze do czasu zastygnięcia spoiwa. 
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Automatic drilling-bolting turret RAJ-D-1,2-PS working in excavations 
the KGHM "Polska Miedź" S.A. mines 

Abstra et 

The paper presents short analysis of roof bolting technology in functional aspects of the 
KGHM "Polska Miedź" S.A. mines. The report contains propostion of bolting process servised 
only by one person, using an automatic drilling-bolting turret RAJ-D- l ,2-PS. Technicał speci
fication is added to this paper and the particular stages of bolting process are showed on the 
short motion. 

Recenzent: p raf dr hab. inż. Krzysztof Krauze 
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Słowa kluczowe 

cieplne warunki pracy- klimatyzacja- zagrożenie temperaturowe 

Streszczenie 

W ostatnich latach w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej wystąpiło znaczne pogor
szenie cieplnych warunków pracy. W związku z trudnościami zapewnienia poprawnych wa
runków klimatycznych metodami konwencjonalnymi tj. sposobami wentylacyjnymi lub odpo
wiednio dobranymi systemami rozcinki i eksploatacji, kopalnie najbardziej zagrożone tj. 
"Pniówek", "Borynia", "Jas-Mos" i "Zofiówka" zmuszone zostały do wdrażania metod klima
tyzacji opartych na dostępnych, lokalnych urządzeniach chłodniczych oraz klimatyzacji gru
powej lub centralnej. 

W 2000 r. w KWK "Pniówek" uruchomiono pierwszą w Polsce klimatyzację centralną ba
zującej na skojarzeniu układu energetyczno-ciepłowniczego z układem chłodniczym. 

W maju 2004 r. w KWK "Zofiówka" otwarto grupowy system klimatyzacji wyrobisk do
łowych. Agregaty chłodnicze zabudowano na poziomie 900 m, natomiast wyparne chłodnice 
wody na poziomie 705 m. Urządzenia są połączone rurociągami poprzez szyb l. W latach 2005 
i 2006 zostanie uruchomiona klimatyzacja grupowa w Kopalniach "Borynia" i ".J.as-Mos". 

W referacie przedstawiono rozwiązania klimatyzacji już istniejącej w kopalniach "Pnió
wek" i "Zofiówka" oraz opracowane koncepcje rozwiązania klimatyzacji dla kopalń "Borynia" 
i "Jas-Mos". 

l. Wprowadzenie 

Na kształtowanie się zagrożenia temperaturowego w kopalniach wpływ mają: 
- stopień geotermiczny związany z występującą w rejonie kopalń anomalią geotermiczną, 
- zwiększająca się głębokość eksploatacji a tym samym temperatura skał- średnia głębokość 

eksploatacji w kopalniach JSW S.A. wynosi 850m, 
- coraz większa koncentracja produkcji i związane z tym ciągłe zwiększanie mocy maszyn 

i urządzeń górniczych- moc zainstalowana w scianie dochodzi do 2 MW, 
- sposób rozprowadzenia powietrza, uwarunkowany podstawową rozcinką złoża oraz struk

turą wentylacyjną rejonów eksploatacyjnych uzależnioną w wielu przypadkach od stanu 
i rodzaju innych zagrożeń naturalnych, 

307 



Szlązak N., Jakubów A., Tor A.: Klimatyzacja wyrobisk dołowych ... 

- naturalne i technologiczne zawilgocenie wyrobisk i powietrza. 
Charakter oraz intensywność wymiany ciepła pomiędzy powietrzem a otaczającym wyrobi

ska kopalniane górotworem zależy od wielu czynników, z których główną rolę odgrywa głębo
kość zalegania i związanaz nią temperatura pierwotna skał. W związku z tym zachodzi ko
nieczność sztucznego obniżania temperatury powietrza w wyrobiskach górniczych. 

Jednym z parametrów służących do dokonywania wstępnej oceny zagrożenia klimatycz
nego jest wskaźnik klimatyczny K określony wzorem: 

(1.1) 

gdzie: 
tpg - temperatura pierwotna skał na danym poziomie [0 C], 
tu -dopuszczalna temperatura powietrza w miejscu pracy (bez stosowania skróconego 

czasu pracy); tu= 28°C, 
tr - temperatura powietrza na podszybiu poziomu, z którego doprowadza się powietrze 

świeże do wyrobisk eksploatacyjnych i przygotowawczych, [0 C] . 
Na podstawie wielkości powyższego wskaźnika możemy dokonać oceny stanu zagrożenia 

klimatycznego interpretując jego wielkość: 
- K <O- nie ma zagrożenia klimatycznego 

0< K < 0,8 - istnieje niewielkie zagrożenie klimatyczne, któremu można zapobiec 
przestrzegając głównych zasad racjonalnej wentylacji. 

- 0,8 < K < l, 5 - istnieje duże zagrożenie klimatyczne, które należy zwalczać stosując w pierw
szej kolejności wentylacyjne środki prewencji zagrożenia klimatycznego, a gdy te okażą się 
niewystarczające, również urządzenia chłodnicze 

K > l ,5 - istnieje bardzo duże zagrożenie klimatyczne, dla zmniejszenia którego należy 
stosować urządzenia chłodnicze. 

W tabeli 1.1 zestawiono temperatury pierwotne górotworu na poszczególnych poziomach 
oraz wielkość wskaźnika klimatycznego kopalń wchodzących w skład Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej . 

W ostatnich latach w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej wystąpiło znaczne pogor
szenie cieplnych warunków pracy. W związku z trudnościami żapewnienia poprawnych wa
runków klimatycznych metodami konwencjonalnymi tj. sposobami wentylacyjnymi lub odpo
wiednio dobranymi systemami rozcinki i eksploatacji, kopalnie najbardziej zagrożone tj. 
"Pniówek", "Borynia", "Jas-Mos" i "Zofiówka" zmuszone zostały do wdrażania metod klima
tyzacji opartych na dostępnych, lokalnych urządzeniach chłodniczych oraz klimatyzacji gru
powej lub centralnej. W 2000 r. w kopalni "Pniówek" uruchomiono pierwszą w Polsce klima
tyzację centralną. Klimatyzacja ta jest unikalnym rozwiązaniem w skali światowej bazującym 
na skojarzeniu układu energetyczno-ciepłowniczego z układem chłodniczym. W maju 2004 r. 
w kopalni "Zofiówka" uruchomiono grupowy system klimatyzacji wyrobisk dołowych. W ro
ku 2005 i 2006 zostanie uruchomiona klimatyzacja grupowa w kopalniach "Borynia" i "Jas
Mos". 
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Tabela 1.1. Temperatura pierwotna górotworu w kopalniach JSW S.A. 
Table l. l. Virgin rock temperature in Jastrzebie Coal Company 

Kopalnia Poziom Ternperuturu pierwotna skul, I"C] Wskaźnik 

minimalnu muksvmulna średnia klimatyczny IK] 

588 28,0 32,0 30,0 -
B oryn i u 713 30,0 38,0 34,0 8,0 

838 35,0 42,0 39,0 15,0 
950 39,0 46,5 42,7 23,3 
-400 (660) 28,0 33,5 30,8 0,5 

Jas-Mos -600 (860) 34,0 40,5 37,3 1,8 
-800 (1060) 40,0 46,8 43,4 7,0 

420 17,6 26,2 22,8 -1,37 
Krupi1\ski 620 23,6 35,2 27,7 0,11 

820 30,6 43,8 34,0 3,33 

705 30,0 34,0 31, 1 0,91 
Pniówck 830 34,0 38,0 35,0 4,12 

1000 41,0 45,0 43,0 11,00 

705 28,0 37,0 31,5 2,88 
Zotiówku 830 30,0 41,0 36,0 5,25 

900 36,0 44,0 41,5 7,50 

2. Klimatyzacja wyrobisk w KWK "Pniówek" 

Od początku roku 2001 w KWK "Pniówek" rozpoczęła się praca w pełni zrealizowanego 
układu skojarzonego energetyczno - chłodniczego. Jest to nowoczesny, energetyczny układ 
trigeneracyjny. Trigeneracja polega na wytwarzaniu trzech różnych form energii z jednego, 
głównego źródła. Wytwarzanie energii cieplnej, chłodniczej i elektrycznej z energii pierwotnej 
gazu określa się w energetyce jako CHCP (Combined Heating, Cooling and Power Plants). 
Aktualnie na szeroką skalę projektuje się na całym świecie małe (kilkadziesiąt- kilkaset kW) 
układy kogeneracyjne CHCP przy wykorzystaniu gazu naturalnego ze zgazowania biomasy, 
biogazu powstałego z fermentacji osadów ściekowych, czy wykorzyJtania gazu z wysypisk 
śmieci. 

Instalacja skojarzonego układu energetyczno-chłodniczego w KWK "Pniówek" o mocy 6,4 
MW jest pierwszą tego typu instalacją w Polsce z zastosowaniem silnika gazowego, która 
umożliwia wytwarzanie tzw. ciepła nisko- i wysokotemperaturowego. Układ składa się z dwóch 
identycznych bloków pracujących równolegle. Pojedynczy blok zawiera następujące urządzenia: 
a. Czterosuwowy silnik gazowy typu TBG 6322 V 16 firmy DEUTZ ENERGY GmbH 

o prędkości obrotowej l 000 m- 1
, 

b. Generator elektryczny firmy A.Van.Kaick o mocy znamionowej 3993 kVA, napięciu 
6,3 kV i częstotliwości 50Hz. 

c. Jeden ciąg chłodziarek składający się z: 
- chłodziarki absorpcyjnej ciepłowodnej typu YIA HW 3B3 firmy YORK (moc chłodnicza 

600 kW) nazwanej AKMl w bloku l i AKM3 w bloku 2, 
- chłodziarki absorpcyjnej gorącowodnej typu YIA HW 6C4 firmy YORK (moc chłodnicza 

1730 kW) nazwanej AKM2 w bloku l i AKM2 w bloku 2, 
- chłodziarki sprężarkowej typu YLC 717 SE-SD 64 WCOC firmy YORK (moc chłodnicza 

570 kW) nazwanej SKM l w bloku l i SKM2 w bloku 2. 
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Natężenie objętościowe chłodzonej wody w układzie zamkniętym wynosi 150 m3/h, 
a całkowita moc chłodnicza jednego bloku wynosi 2,86 MW. Drugi blok identycznych urzą
dzeń posiada tąkie same parametry. Uproszczony schemat instalacji układu skojarzonego 
przedstawiono na rysunku 2.1 . 

18.5'C 150 m'/h 

instalacje z wodnymi 
chłodnicami powielrza , , 1?,S"C 300 m"/h 

w rejonach ~ '-łt_.,i<rr*:....::.......::..:..::...:.;.:..:.:..:.-ł 
eksploatacyjnych --;; ;-.....,.,..-"'-3",C:_ ___ __:==.-=---, 

i i 

Rys. 2.1. Uproszczony schemat działania klimatyzacji centralnej w KWK "Pniówek" 
Fig. 2.1 . Simplified scheme of combined engineering-cooling system in Pniówek Coal Mine 

Do przeniesienia mocy chłodniczej od chłodziarek powierzchniowych na poziom wydo
bywczy kopalni wykorzystano izolowany cieplnie rurociąg o średnicy wewnętrznej 300 mm. 
Redukcja wysokiego ciśnienia hydrostatycznego następuje w trójkomorowym podajniku cieczy 
DRKA 200 firmy "Siemag". Układ obiegu wody na powierzchni wraz ze śluzą ciśnieniową 
Siemag zwany jest obiegiem pierwotnym. 

Obieg wtórny stanowi podziemna sieć rurociągów izolowanych i nieizolowanych, począw
szy od śluzy ciśnieniowej Siemag do wodnych chłodnic powietrza w miejscach pracy załogi. 
Po obniżeniu temperatury i wilgotności powietrza w tych chłodnicach ciepła woda odbywa 
drogę powrotną rurociągami nieizolowanymi do Siemag'a. Szczegółowe parametry techniczne 
układu klimatyzacj i omówiono miedzy innymi w pracach [IJ, [2], [4]. 

Przyjmując 18.884 kW energii chemicznej w ujmowanym strumieniu gazu kopalni anego 
o zawartości 50 % obj. CH4, w skojarzonym układzie energetycznym przetwarza się w sumie 
ok. 80 % energii paliwowej w energię elektryczną i ciepło. Udział energii elektrycznej wynosi 
przy tym ok. 38 %, termicznej zaś ok. 42 %. Produkcja energii elektrycznej wynosi 6,4 MW. 
Zużycie własne instalacji układu skojarzonego wynosi 788 kW, zatem kopalnianą sieć zasilić 
można w ok. 5,6 MW energii elektrycznej . W rzeczywistości pobór mocy elektrycznej jest 
większy . Nominalne moce elektryczne poszczególnych silników w całym układzie skojarzo
nym, które wpływają na całkowite zużycie wewnętrzne energii elektrycznej wynoszą około 
1470 kW. 
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W chłodnictwie absorpcyjnym oblicza się zwykle cieplny współczynnik wydajności chłod
niczej t;,. Jest on miarą sprawności energetycznej urządzenia . Wyraża się on wzorem: 

gdzie: 
Q00 - moc chłodnicza parownika w urządzeniu absorpcyjnym, 
Q"' - moc cieplna oddawana do warniku. 

(2.1) 

Zatem współczynnik ten jest zależny od temperatury odparowania czynnika chłodniczego 
i temperatury wody chłodzącej. Niska temperatura odparowywania musi być kompensowana 
wyższą temperaturą czynnika grzejnego. W chłodziarkach absorpcyjnych współczynnik ten nie 
uwzględnia energii potrzebnej na przetłaczanie czynnika roboczego i chłodniczego. Dla zain
stalowanych chłodziarek absorpcyjnych współczynnik wydajności wynosi: 
- chłodziarka absorpcyjna ciepłowodna YIA HW 3B3 - &,11 = 0,75 
- chłodziarka absorpcyjna gorącowodna YIA HW 6C4 - c,,2 = 0,72 

Dla amoniakalnego urządzenia sprężarkowego współczynnik wydajności chłodniczej wyra
zić można w postaci zależności: 

gdzie: 

" _ Qos 
"-ci---

Nel 

Qos- moc chłodnicza parownika w urządzeniu sprężarkowym, 
Net- moc napędowa silnika sprężarki. 

(2.2) 

Dla chłodziarki sprężarkowej YLC 717 SE-SD 64 WCOC współczynnik ten wynosi ce~ = 
3,56. Dla całego układu trójstopniowego schładzania współczynnik wydajności chłodniczej c 
określić można wg zależności : 

(2.3) 

gdzie: 
Q0 - energia dostarczona do układu na uzyskanie mocy chłodniczej . 

Dla istniejącego układu chłodziarek współczynn ik wydajności pojedynczego bloku wynosi 
r; = 0,86. Przy wyłączonej chłodziarce ciepłowodnej w pierwszym stopniu schładzania współ
czynnik ten ulega zwiększeniu do c = 0,90. Pomiędzy uzyskiwaną przez układ mocą chłodni
czą a dostarczaną energią do chłodnic istnieje ścisła zależność. Przy stałej energii zasilającej 
chłodziarki moc chłodnicza układu będzie zależała od obciążenia chłodniczego w obiegu wody 
schładzanej. Przy pominięciu energii potrzebnej na pompowanie czynników moc chłodnicza 
układu wyrażać się będzie zależnością: 
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Ó.tobl 
Q h =Qd ·E·--

c ó.t 
(2.4) 

Qtt- energia dostraczona do układu na uzyskanie mocy chłodniczej, Qtt = Q ... 1 + Q ... 2 + N"" 
Lit- rzeczywisty spadek temperatury wody chłodzonej w uładzi e chłodziarek , 

Lit""'· -obliczeniowy spadek temperatury w układzie chłodziarek. 

Tak więc, przy zapewnieniu stałego natężenia masowego i temperatury wody grzewczej 
w chłodziarkach absorpcyjnych oraz stałego natężenia masowego i temperatury w obiegu 
wody chłodzącej, uzyskiwana moc chłodnicza układu zleży tylko od temperatury wody 
powrotnej z obiegu wtórnego w kopalni. Zmiana mocy chłodniczej chłodziarki związana jest 
z charakterystyką wydajności chłodniczej w funkcji temperatury parowani&~ czynnika robo-,. 
czego. 

Na rysunkach 2.2 i 2.3 przedstawiono zmianę mocy chłodniczej bloku l i bloku 2 w okresie 
jednego roku. Mniejsze wartości mocy w stosunku do mbcy znamionowej wynikają z mniej
szej wartości temperatury wody na wlocie do parowników chłodziarek ciepłowodnych . Zazna
czona na rysunkach moc gwarancyjna obliczona jest na podstawie współczynnika c, który 
został wyznaczony dla projektowanego wydatku masowego wody chłodzonej w obiegu. Uzy
skiwana moc gwarancyjna przy pracy obu bloków jest większa od uzyskiwanej w lipcu i sierp
niu. Należy zaznaczyć, że jest to wynikiem braku zapewnienia wydatku wody chłodzonej 
w ilości !50 Mg/h dla każdego z bloków. Na rysunkach tych zaznaczono okresy automatycz
nego wyłączenia chłodziarki absorpcyjnej, ciepłowodnej AKM I i AKM3 z uwagi na niską 
temperaturę wody powrotnej z obiegu wtórnego w kopalni (poniżej 14 °C). Dla tych okresów 
obliczenia gwarancyjne wykonane zostały przy współczynniku wydajności chłodniczej bloku 
na poziomie c= O, 90. Uzyskiwana moc chłodnicza bloku chłodziarek uzależniona jest więc od 
temperatury wody orazjej wydatku w obiegu pierwotnym. 
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Rys. 2.2. Zmiana mocy chłodniczej rejestrowanej i obliczeniowej mocy gwarancyjnej w chłodziarkach 
wody bloku l 

Fig. 2.2. Changes in both logged and calculated guarantee cooling power in chillers in block l 
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Rys. 2.3. Zmiana mocy chłodniczej rejestrowanej i obliczeniowej mocy gwarancyjnej w chłodziarkach 
wody bloku 2 

Fig. 2.3. Changes in both logged and calculated guarantee cooling power in chillers in block 2 
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Na podstawie uzyskanych wyników należy stwierdzić, że układ chłodziarek absorpcyjnych 
i sprężarkowych osiąga parametry wyższe niż parametry projektowe. W celu określenia jed
nostkowego zużycia energii pierwotnej paliwa w układach trigeneracyjnych przy wytwarzaniu 
energii chłodniczej wykorzystuje się współczynnik zużycia energii pierwotnej lJ.,: wyrażany 
wzorem: 

gdzie: 
Q0 - strumień wytwarzanej energii chłodniczej, 

QCH
4 

- zużycie strumienia energii pierwotnej, Q cH, =m cH, ·ecH, 

m CH, -strumień masy doprowadzanego metanu do silnika gazowego, 

Cen - ciepło spalania metanu, 
' 

(2.5) 

1'/et- współczynnik sprawności wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej w silniku ga-
zowym. 

W przypadku układów z chłodziarkami absorpcyjnymi współczynnik zużycia energii pier
wotnej 1'/a: w wytwarzaniu chłodu można wyrazić wzorem: 

OcH, Ow l l 
llaz=---=--

. Ow Oo llc E" 

(2.6) 

gdzie: 
lJc - współczynnik sprawności wytwarzania i przesyłania energi i cieplnej do chłodziark i 

absorpcyjnej . 
W przypadku układu trigeneracyjnego składającego się z bloku chłodziarek absorpcyjnych 

i sprężarkowych proponuje się wyznaczenie zastępczego współczynnika jednostkowego zuży
cia energii paliwa 17, w wytworzeniu strumienia energii chłodniczej: 

(2.7) 

Na podstawie wzoru (2.7) przeprowadzono obliczenia zastępczego współczynnika jednost
kowego zużycia energii pierwotnej metanu na potrzeby wytwarzania strumienia energii chłod
niczej. Na rysunku 2.4 przedstawiono wyniki obliczeń dla bloku l w analizowanym okresie. 
W okresie tym uzyskiwano od około 30 do 40 % energii chłodniczej z jednostkowego strumie
nia dostarczanej energii pierwotnej paliwa. 
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Rys. 2.4. Współczynnik zużycia energii pierwotnej metanu do produkcji chłodu w bloku l 
Fig. 2.4. Co-efficient o f demand of natura! energy demand for cooling power producing in block l 

3. Klimatyzacja wyrobisk w KWK "Zofiówka" 

Aktualnie kopalnia "Zofiówka" prowadzi eksploatację pomiędzy poziomami 705 m i 900 
m. Zwiększanie się głębokości eksploatacji powoduje pogarszanie śię warunków klimatycz
nych przy prowadzeniu robót górniczych. Niezależnie od wykorzystywania klimatyzacji lokal
nej o łącznej mocy l ,2 MW została zabudowana klimatyzacja grupowa. 

Przyjęta koncepcja grupowej klimatyzacji · została zrealizowana poprzez agregaty chłodni
cze 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 jest do zużytego prądu powietrza na 
dole kopalni za pomocą wyparnych chłodnic wody. Agregaty chłodnicze są zabudowane na 
poziomie 900 m, natomiast wyparne chłodnice wody na poziomie 705 m. Urządzenia są połą
czone rurociągami poprzez szyb I. 

Cały układ grupowej klimatyzacji kopalni "Zofiówka" składa się z trzech obiegów, tj. 
obiegu parownika, skraplacza i czynnika chłodniczego: 
- obieg parownika (woda chłodzona) - woda z parowników agregatów chłodniczych jest 

kierowana preizolQwanymi 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. Obieg wody chłodzącej stanowią dwa rurociągi łączące skraplacze agregatów 
chłodniczych z wyparnymi chłodnicami wody; 
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obieg czynnika chłodniczego- czynnik chłodniczy będzie odbierał ciepło w parowniku od 
wody chłodzonej, a następnie po sprężeniu będzie oddawał ciepło w skraplaczu ulegając 
skraplaniu do obiegu wody chłodzącej. 
W obiegu parowników woda przepływa pomiędzy agregatami chłodniczymi a chłodnicami 

powietrza w rejonach eksploatacyjnych. W parownikach agregatów chłodniczych woda jest 
ochładzana do temperatury 3 °C. Następnie schłodzona woda preizolowanym rurociągiem jest 
kierowana do chłodnic powietrza. Natomiast nieizolowanym rurociągiem powraca woda z re
jonów eksploatacyjnych o temperaturze około 19 oc do parowników. W obiegu parownika dla 
sumarycznej mocy chłodniczej 3,0 MW całkowity strumień objętościowy wody wynosi 150m3/h. 

Rozmieszczenie rurociągów w obiegu wody chłodzonej (od agregatów chłodniczych do 
chłodnic powietrza) do rejonów eksplóatacyjnych przedstawiono na rysunku 3.1 . 

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 czynn ika 
chłodniczego powtarza się cyklicznie. Skraplanie czynnika chłodniczego następuje wskutek 
odebrania ciepła przez wodę chłodzącą. W parowniku następuje odparowanie czynnika w wy
niku przejęcia ciepła od wody chłodzonej, którajest doprowadzana z rejonów eksploatacyjnych. 

W obiegu skraplaczy woda przepływa pomiędzy agregatami chłodniczymi a wyparnymi 
chłodnicami wody. Po odebraniu ciepła w skraplaczach woda o temperaturze 42 oc jest kiero
wana rurociągiem poprzez szyb I na poziom 705 m do wyparnych chłodnic wody. Ze względu 
na izolację rurociągów pomiędzy agregatami a wyparnymi chłodnicami oraz różnicę pomiędzy 
temperaturami wody w rurociągu i powietrza w wyrobisku straty ciepła są nieznaczne. Od 
chłodnic wyparnych woda chłodząca przepływa, za wyjątkiem szybu I, rurociągiem nieizolo
wanym. Po oddaniu ciepła do zużytego prądu powietrza woda o temperaturze 31 oc jest kie
rowana do skraplaczy agregatów chłodniczych. Ciepło od wody w wyparnych chłodnicach jest 
odbierane głównie poprzez odparowanie wody zraszającej wężownice chłodnic. Natężenie 
objętościowe wody w obiegu skraplacza wynosi 330 m3/h. Wyparne chłodnice wody dla agre
gatu o mocy 2,0 MW (sześć sztuk) zlokalizowane są na poziomie 705 m w wytycznej północ
nej równoległej przy szybie wentylacyjnym V, natomiast po uruchomieniu agregatu o mocy 
1,0 MW zabudowane zostały jeszcze cztery chłodnice wyparne w wytycznej północnej taśmowej . 

Schemat połączeń układu chłodzenia dla układu klimatyzacji o sumarycznej mocy chłodni
czej 3,0 MW został przedstawiony na rysunku 3.2. 
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Rys. 3.1 . Przebieg rurociągów wody chłodzącej 
Fig. 3.1. Loculisation of cooling water pipe lines 
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Rys. 3.2. Schemat połączeń dla układu klimatyzacji o mocy 3,0 MW 
Fig. 3.2. Scheme of cooling system with 3,0 MW 
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Zarówno obieg wody chłodzonej i chłodzącej zaprojektowano jako obieg otwarty. Woda 
powracająca nieizolowanym rurociągiem z rejonów eksploatacji wpływa do otwartego zbior
nika wody chłodzonej poprzez filtr zgrubny o średnicy oczka l O mm. Do zbiornika jest dopro
wadzony przewód z instalacji ppoż. w celu automatycznego uzupełniania wody chłodzonej. Do 
zbiornika doprowadzone są z każdej pompy przewody elastyczne o średnicy 50 mm odprowa
dzające wodę z tarcz odciążających pompy wody chłodzonej . 

z dolnej części zbiornika nieizolowanym rurociągiem woda jest doprowadzona do dwóch 
pomp pracujących w układzie równoległym. Trzecia z pomp stanowi rezerwę. Każda pompa 
od kolektora jest podłączona rurociągiem . Na wyjściu z pompy zainstalowany jest zawór 
zwrotny oraz manometr, natomiast na wejściu i wyjściu z pomp są zawory kulowe. 

Dla odprowadzenia ciepła skraplania z wyparnych chłodnic wody zabudowany jest obieg 
wody zraszającej. W obiegu tym znajduje się otwarty zbiornik wody wraz z automatycznym 
uzupełni.aniem wody odparowanej. Do zbiornika dodawane _są Jypowe środki zmiękczające 
wodę. Do zbiornika podłączone są dwie pompy zraszające, z których jedna stanowi rezerwę. 
Dolna cześć wyparnych chłodnic wody, poprzez króciec, połączona jest z kolektorem zbior
czym wody spływowej do zbiornika. 

Chłodzenie powietrza w rejonach eksploatacji realizowane jest przez umieszczenie poje
dynczej chłodnicy lub baterii chłodnic połączonych równolegle rurociągiem przed wlotem do 
ściany w odległości nie większej niż 200m. Do rejonów eksploatacyjnych woda chłodzonajest 
doprowadzona rurociągami o średnicy l 00 mm. Chłodnice powietrza są podłączone za pomocą 
kilkumetrowego przewodu elastycznego o średnicy 50 mm. 
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Po okresie wstepnej pracy agregatu chłodniczego na poziomie 900 m określono wielkość 
rzeczywistej mocy chłodniczej. Na rysunku 3.3 przedstawiono wstępne wyniki uzyskanej 
mocy chłodniczej . Rysunek 3.3a przedstawia zmianę mocy chłodniczej parownika, a więc 
obiegu chłodzącego wodę prowadzoną do rejonów eksploatacyjnych. Na rysunku tym zazna
czono równ ież zmi anę temperatury wody chłodzącej : opuszczającej parownik jak i wody po
wrotnej z rejonów eksploatacyjnych. Natomiast na rysunku 3.3b zamieszczono parametry cha
rakteryzujące obieg skraplacza. Rysunek przedstawia moc cieplną odbieraną w skraplaczu oraz 
zmiany temperatury wody opuszczającej skaraplacz jak i wody powracającej z wyparnych 
chłodnic do skraplacza. 
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Moc wytwarzana przez agregat KM 2000 zawiera się w przedziale od l ,2 do 2, I MW. 
Wielkość wytwarzanej mocy uzależniona jest od możliwości odbioru chłodu w rejonach eks
ploatacyjnych i robotach przygotowawczych. Po zabudowie w rejonach odpowiedniej ilości 

chłodnic powietrza można będzie uzyskać projektowaną moc chłodniczą agregatu. 

4. Klimatyzacja wyrobisk w KWK "Borynia" 

Utrzymanie w najbliższych 10 latach wydobycia na przyjętym poziomie wymaga prowa
dzenia eksploatacji na coraz większej głębokości. Roboty górnicze wykonywane na poziomach 
838 i 950 m wiążą się z koniecznością zwalczania wielu zagrożeń naturalnych, w tym przede 
wszystkim zagrożenia temperaturowego. 

Stopie11 geotermiczny wyliczony na podstawie pomiarów temperatury pierwotnej przyj
- mu je wysokie wartości: r = 24-27 mrc. 
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Z przeprowadzonych obliczeń wyn ika, że zapotrzebowanie na moc chłodniczą w kopalni 
wynosi od 5,0-6,8 MW. W celu zapewnienia dostatecznej mocy chłodniczej przewiduje się 
wykorzystanie istniejących urządzeń klimatyzacyjnych o działaniu lokalnym oraz budowę 
układu kl imatyzacji grupowej. KWK "Borynia" dysponuje urządzeniami klimatyzacyjnymi 
o łącznej mocy równej 3.8 MW, tak więc w kopalni występuje brak mocy chłodniczej na 
poziomie 3,0 MW. 

Przyjęta koncepcja klimatyzacji w KWK "Boryn ia", która ma być zrealizowana w 2005 r., 
przewiduje chłodzenie powietrza w wyrobisknch zlokalizowanych w partii A, B i C o łącznej 
mocy 3,0 MW . Pozostałe wyrobiska będą klimatyzowane przy pomocy urządzel'tlokalnych. 
W przyjętym rozwiązaniu przewidziano zabudowę dwóch agregatów chłodniczych o mocy 2 
MW i l MW. 

Zestawienie potrzebnej mocy chłodniczej dla partii A, B i C w latach 2006-2016 przedsta
wiono na rys . 4 .1. Dla tego rozwiązania klimatyzacji grupowej obliczona moc chłodnicza wy
nosi 3 MW, a od roku 2012 wydajność chłodniczą można ograniczyć do 2 MW. 

Do zabudowy agregatów chłodniczych i urządzeń pomocniczych przewiduje się pomiesz
czenie "zajezdni Scharf', wyrobiska położonego na poziomie 838 m w rejonie podszybi szy
bów I, II i III, przez które przepływa niezależny prąd powietrza. Wyparne chłodnice wody 
zostaną zlokalizowane w zbiorczym chodniku wentylacyjnym nr l, w prądzie powietrza zuży

tego na poziomie 838 m, kierującym się do szybu wentylacyjnego III. W rozwiązaniu tym 
zostanie zabudowanych pięć wyparnych chłodnic wody o mocy 890 kW każda. Rurociągi 
wody chłodzonej zostaną doprowadzone do dziesięciu chłodnic powietrza o mocy 290 kW 
każda rozmieszczonych w rejonach robót górniczych w partiach A, B i C. 
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Na rys. 4.2 przedstawiono rozmieszczenie rurociągów wody chłodzonej do partii A, B i C. 
Od agregatów chłodniczych krótki zbiorczy rurociąg zimnej wody prowadzi przez otwór do 
przekopu taśmowego północnego, gdzie nastąpi rozdział zimnej wody. Do partii A i B woda 
popłynie rurociągiem przez przekop taśmowy północny do przekopu taśmowego I zachodniego 
poziom 838 m. Na skrzyżowaniu przekopu taśmowego I zachodniego z przekopem taśmowym 
A nastąpi rozgałęzienie rurociągu zimnej wody: do wyrobisk partii A i B. Od rozgałęzienia na 
przekopie taśmowym północnym zimna woda do partii C zostanie skierowana na poziom 950 
m przekopem południowym, a dalej upadową taśmową do poz. 950 m. Przekopem taśmowym 
II zachodnim poziom 950 m rurociąg dostarczy zimną wodę do przekopu taśmowego C i do 
wyrobisk partii C. 
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Rys. 4.2. Schemat rozmieszczenia rurociągów wody chłodzonej wg przyjętego rozwiązania 
Fig. 4.2. Scheme o f localisation of cooled water pipeline according to acceptance solution 

322 



School of Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2005 

S. Klimatyzacja wyrobisk w KWK "Jas-Mos" 

W KWK "Jas-Mos" wydobycie węgla realizowane jest poprzez eksploatację pokładów wę
gla z poziomów wydobywczych -400 (660 m) i -600 (860 m). Według istniejących założeń 
wydobycie na tym poziomie utrzymywane będzie w kolejnych latach istnienia kopalni. Na 
poziomie -600 i -800 panują trudne warunki geotermiczne a możliwości poprawy cieplnych 
warunków pracy poprzez zwiększenie intensywności przewietrzania wyrobisk są ograniczone. 
Aktualnie, w celu utrzymania poprawnych warunków pracy kopalnia w trakcie eksploatacji 
niektórych ścian oraz przy drążeniu wyrobisk stosuje lokalne urządzenia chłodnicze. Na stan 
dzisiejszy moc lokalnych urządzeń chłodniczych będących w dyspozycji kopalni wynosi 4,8 
MW . Jednak dla utrzymania wydobycia na aktualnym poziomie w najbliższych Jatach ko
nieczna będzie zabudowa dodatkowych urządzeń chłodniczych w większości rejonów eksplo
atacyjnych oraz drążonych wyrobisk korytarzowych. Takie nagromadzenie urządzeń chłodni
czych spowoduje trudności w odprowadzeniu ciepła skraplania w wyparnych chłodnicach 
wody. Dlatego też w rejonach o dużej koncentracji wydobycia niezbędne jest zastosowanie 
odpowiedniego układu klimatyzacji, która charakteryzować się będzie wytwarzaniem mocy 
chłodniczej w wybranym wyrobisku i jej rozprowadzeniem do poszczególnych wyrobisk eks
ploatacyjnych i przygotowawczych. Natomiast ciepło skraplania może zostać odprowadzone 
do powietrza zużytego kierowanego wprost do szybu wentylacyjnego. Takie rozwiązan ie po
zwala na zapewnienie większej elastyczności w chłodzeniu powietrza oraz na zwiększenie 
skuteczności procesu chłodzenia. 

Średnie stopnie geotermiczne pomiędzy poziomami wynoszą odpowiednio: 
f(-400m- -600m) = 30,8 mfCC, 
f(-600m- -800m)= 32,8 mfCC. 
Zapotrzebowanie na moc chłodniczą kopalni w okresie do 2015 roku zmienia się od 4, O do 

blisko 6,5 MW (rysunek 5.1). Mając na uwadze, że będące w posiadaniu kopalni lokalne urzą
dzenia chłodnicze zapewnią pokrycie 3,5 MW mocy chłodniczej (z uwagi na ich stan tech
niczny), to w kopalni "Jas-Mos" wystąpi brak mocy chłodniczej na poziomie 3,0 MW. 

Mając na uwadze brak mocy chłodniczej na poziomie 3,0 MW opracowano koncepcję kli
matyzacji grupowej, która polegać ma na chłodzeniu powietrza w partiach W3 i C3. Powietrze 
dla ścian eksploatacyjnych i robót przygotowawczych w partiach W3 i C3 chłodzone będzie z wy
korzystaniem agregatu chłodniczego o sumarycznej mocy chłodniczej 3,0 MW. Agregaty 
chłodnicze będą zlokalizowane w komorze zajezdni lokomotyw spalinowych na poziomie -
600 m. Powietrze do pozostałych robót górniczych prowadzonych w kopalni chłodzone będzie 
przy pomocy lokalnych urządzeń chłodniczych będących w dyspozycji Kopalni. 

Rozwiązanie to przewiduje lokalizację dwóch wyparnych chłodnic wody o mocy 890 kW 
każda w chodniku wentylacyjnym na poziomie -585 m (do szybu Sz/W4Jas), a trzech wypar
nych chłodnic wody o mocy 890 kW każda, w przekopie zachodnim na poziomie -600 m za 
skrzyżowaniem z przekopem do pokładu 510/l-Z2 (do szybu Sz/W6Jas). Takie rozwiązanie 
z uwagi na korzystne parametry powietrza w chodniku wentylacyjnym -585 m (do szybu 
Sz/W4Jas) zapewni właściwe parametry pracy skraplacza agregatów chłodniczych. 

Rozprowadzenie rurociągów oraz lokalizacja agregatów chłodniczych oraz chłodnic po
wietrza i wyparnych chłodni wody zostało przedstawione na rysunku 5.2. 
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Rys. 5. 1. Całkowite zapotrzebowanie mocy chłodniczej dla robót eksploatacyjnych i przygotowawczych 
w KWK "Jas-Mos" 

Fig. 5.1. Total cooling power demand for miningand development workings 
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Rys. 5.2. Rozprowadzenie rurociągów oraz lokalizacja chłodnic powietrza, agregatu chłodniczego 
i wyparnych chłodnic wody. 

Fig. 5.2. Pipelines, air-coolers, refrigerating unit, and water chillers localisation 
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6. Podsumowanie 

Z uwagi na występujące zagrożenie temperaturowe w czterech kopalniach Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej stosuje się klimatyzację wyrobisk dołowych dla poprawy warunków pracy. 
W połowie roku 2000 uruchomiono w KWK "Pniówek" system centralnej klimatyzacji, nato
miast w maju 2004 r. uruchomiono w KWK "Zofiówka" grupowy system klimatyzacji wyro
bisk dołowych. Docelowo do roku 2006 grupowy system klimatyzacji wyrobisk dołowych 
zbudowany będzie w kopalniach "Borynia" i "Jas-Mos" . We wszystkich czterech kopalniach 
stosowany jest również system klimatyzacji lokalnej wyrobisk dołowych. Sumaryczna moc 
chłodnicza urzadzeń klimatyzacji lokalnej w chwili obecnej wynosi l l ,O MW. 

W warunkach kopalni "Pniówek" przyjęto system centralnej klimatyzacji z agregatami 
chłodniczymi na powierzchni i trójkomorową śluzą ciśnieniową typu Siemag na poziomie 830 
m. System ten stanowi skojarzony układ energetyczno-chłodniczy wytwarzający oprócz energii 
chłodniczej również energię elektryczną. Klimatyzacja centralna w KWK "Pniówek", zbudo
wana na bazie skojarzonego układu energetyczno-chłodniczego, wykorzystującego jako paliwo 
metan pochodzący z eksploatowanego złoża, jest rozwiązaniem unikatowym w skali światowej. 

Trigeneracyjny układ energetyczny (CHCP) w KWK Pniówek skonstruowany na potrzeby 
klimatyzacji wyrobisk górniczych osiąga zadowalające parametry pracy. W okresie letnim 
układ pracuje w obu blokach chłodziarek uzyskując moc chłodniczą 5,0 MW na poziomie 
trójkomorowego podajnika rurowego Siemag. Cały układ dwublokowy chłodzirek wody pra
cuje właściwie i uzyskiwać może wartość mocy chłodniczej przekraczającej zakładaną wartość 
5 MW, przy założeniu , że dostarczana woda z obiegu wtórnego posiadała będzie temperaturę 
J7- J8°C. 

Wyznaczony w referacie, zastępczy współczynnik wydajności chłodniczej bloku chłodzia
rek wody wykazuje, iż uzyskiwane w okresie letnim parametry pracy układu chłodziarek są 
korzystniejsze niż zakładane parametry projektowe. Jednostkowy współczynnik zużycia ener
gii paliwa wykazuje iż w bloku l chłodziarek uzyskiwano od 34 do 42 % strumienia energii 
chłodniczej z dostarczanego strumienia energii pierwotnej. 

Wprowadzenie klimatyzacji centralnej spowodowało znaczną poprawę warunków klima
tycznych w wyrobiskach eksploatacyjnych kopalni. Poza okresem letnim wydajności chłodnic 
powietrza są niższe od nominalnych z uwagi na wartości temperatury i wilgotności powietrza 
dolotowego. W niektórych klimatyzowanych ścianach zdarzają się przekroczenia temperatury 
28 oc. W związku z tym należy podjąć próbę zastosowania ścianowych chłodnic powietrza 
umieszczanych w miejscach przekroczenia podanej wartości temperatury. 

Uwzględniając zapotrzebowanie mocy chłodniczej dla ścian eksploatacyjnych i robót przy
gotowawczych w KWK "Zofiówka" wdrożono grupowy układ klimatyzacji o mocy chłodni
czej 3 MW. Z agregatów chłodniczych ciepło skraplania jest odprowadzane do wyparnych 
chłodnic wody zainstalowanych w wyrobisku z zużytym prądem powietrza przy szybie wen
tylacyjnym 5 na poziomie 705 m. Zimna woda została rozprowadzona izolowanymi rurocią
gami do wodnych chłodnic powietrza o mocy 290 kW każda zlokalizowanych w rejonach 
eksploatacyjnych. 

Wstępne pomiary uzyskanej mocy chłodniczej wykazały, że moc wytwarzana przez agre
gat KM 2000 zawiera się w przedziale od l ,2 do 2, l MW. Wielkość wytwarzanej mocy uza
leżniona jest od możliwości odbioru chłodu w rejonach eksploatacyjnych i robotach przygoto
wawczych. Po zabudowie w rejonach odpowiedniej ilości chłodnic powietrza można będzie 
uzyskać projektowaną moc chłodniczą agregatu. 
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Wdrożenie w KWK "Borynia" i "Jas-Mos" układów klimatyzacji grupowej zbudowanych 
na podobnej zasadzie jak w KWK "Zofiówka" przyczyni sie do poprawy warunków klima
tycznych również w tych kopalniach. 

Z analizy opracowanych koncepcji klimatzyacji grupowej wynika, że przyjęte do realizacji 
\ •arianty umożliwiają: 
- uzyskanie najniższych kosztów eksploatacyjnych, 
- większą elastyczność w dysponowaniu mocą chłodniczą (agregaty' chłodnicze zlokalizo-

wane w jednym miejscu umożliwiają dystrybucję mocy chłodniczej do odpowiednich partii 
złoża), 

- eksploatację agregatów chłodniczych, przy założonej mocy chłodniczej, do końca istnienia 
kopalni (bez konieczności zmiany lokalizacji tych agregatów), 

- zapewnienie właściwych parametrów termodynamicznych powietrza w wyrobisku z za
budowanymi chłodnicami wyparnymi, 

- zrzut ciepła skraplania z agregatów chłodniczych bezpośrednio do szybu wentylacyjnego z po
minięciem innych wyrobisk. 
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Air conditioning in underground excavations in Jastrzębie Coal Company 

Abstra et 

Recently in coal mines, which belong to Jastrzebie Coal Company, deterioration in thermal 
condition of work has been noticed. Due to the fact that conventional methods like ways of 
ventilation or appropriately selected systems of cutting and exploitation were not able to pro
vide proper climatic conditions, the most endangered coal mines ("Pniówek", "Borynia", "Jas
Mos", and "Zofiówka") were forced to introduce methods based on available !ocal cooling 
equipment and also the system of group or central air conditioning. 

The first system of central air conditioning in Poland was set in motion in "Pniówek" coal 
minc in the ycar 2000. It is based on association of power and heating stecring with cooling 
steering. 

The system of group air conditioning in underground excavations was started in May 2004 
in "Zofiówka" coal mine. Refrigerating equipment is built in at the level of 900 m and evapo
rative water chillers at the level of 705 m. Ali devices are connected by means of pipelines 
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through the shaft I. In the year 2005 and 2006 the system of group air conditioning m 
"Borynia" and ,,Jas-Mos" coal mines will be started. 

This report deals with the solution of already existing air conditioning systems in 
"Pniówek" and "Zofiówka" coal mines and also describes conceptions of air conditioning so
lution for "Borynia" and "Jas-Mos" coal mines. 

Recenzent: dr hab. inż. Marian B ranny 
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Klimatyzacja wyrobisk górniczych w warunkach głębokiego złoża rud 
miedzi 

Słowa kluczowe 

górnictwo rud miedzi- przewietrzanie i klimatyzacja - termoizolacja wyrobisk górniczych 

Streszczenie 

W referacie omówiono warunki geotermiczne i klimatyczne kopali'! KGHM "Polska Miedź" 
S.A. jak również przedstawiono dotychczasowe sposoby przeciwdziałania niekorzystnym wa· 
runkom klimatycznym. Scharakteryzowano budowany obecnie w kopalni "Rudna" system kli
matyzacyjny ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonej budowy powierzchniowej stacji 
klimatyzacyjnej zlokalizowanej przy szybie R-IX. Przedstawiono prognozę warunków klima
tycznych w planowanym do udostępnienia i eksploatacji obszarze górniczym "Głogów Głęboki 
-Przemysłowy". Na przykładzie wirtualnej kopalni "A" wykonano stosowne obliczenia i ana
lizy wentylacyjne, przedstawiając korzyści wynikające z zastosowania termoizolacji wyrobisk 
górniczych. 

l. Wprowadzenie 

Przewidywany rozwój eksploatacji złoża rud miedzi do głębokości 1400 m wymaga poszu
kiwania możliwie tanich rozwiązań w zakresie kształtowania właściwego mikroklimatu śro
dowiska pracy. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że ochładzanie powietrza jest sku
tecznym sposobem utrzymani.a odpowiednich warunków cieplnych w miejscu pracy. 

Znaczne koszty inwestycyjne i eksploatacyjne kondycjonowania powietrza wymuszają, dla 
zapewnienia opłacalności eksploatacji złoża rud miedzi, zastosowanie dodatkowych rozwiązań 
ograniczających obciążenie cieplne powietrza kopalnianego. Jednym z takich rozwiązań jest 
termiczne izolowanie powierzchni wyrobisk, transportujących świeże powietrze w rejony robót 
górniczych . Strumie1'1 cieplny przejmowany od skał przez powietrze kopalniane stanowi, obok 
autokompresji i energii od maszyn i urządze1'1, główny czynnik powodujący pogorszenie wa
runków klimatycznych w głębokiej kopalni. 

Przeprowadzone w pracy [8] badania wykazały, że w przedziale głębokości od 1300 do 
1400 m (czyli 1100 do 1250 m p.p.m.) zalegania złoża rud miedzi wskaźnik klimatyczny 
kształtować się będzie w przedziale K = 1,95-2,43. Natomiast średnia temperatura powietrza 
sucha i wilgotna wahać będzie się w granicach od t,= 33,2 do 43,5 oc przy odchyleniu standar
dowym S1 = 1,69 do 1,43, oraz odpowiednio temperatura wilgotna tw = 32,2 do 34,2 oc i S1 = 
l, 19 do 0,85. Stosownie do kryteriów oceny· zagrożenia cieplnego [6] konieczne będzie poszu
kiwanie rozwiązań zmierzających od ograniczenia nagrzewania się powietrza, po drodze jego 
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przepływu, jak również wprowadzenie sztucznego ochładzania powietrza celem zapewnienia 
właściwych warunków klimatycznych w miejscach pracy. Na rys. l. l przedstawiono rozmie
szczenie obszarów górniczych w rejonie zalegania złoża rud miedzi LGOM. ,--

' ' 

Rys. l .!. Szkic rozmieszczenia obszarów górniczych KGHM "Polska Miedź" S.A. 
Fig. 1.1. Mining areas of KGHM "Polska Miedź" SA 

Planowany do udostępnienia a w dalszej kolejności do eksploatacji obszar górniczy "Gło
gów Głęboki-Przemysłowy" bezpośrednio przylega do obszarów górniczych "Rudna" i "Sie
roszowice". Takie usytuowanie obszarów górniczych daje możliwość wykorzystania istniejącej 
infrastruktury wentylacyjnej kopalń "Polkowice-Sieroszowice" oraz "Rudna". Obecnie rozpa
truje się kilka wariantów przewietrzania wyrobisk górniczych wykonywanych w obszarze 
górniczym "Głogów Głęboki". Przewiduje się, że zczerpywanie zasobów z nowoudostępnio
nego rejonu zalegania złoża rud miedzi będzie uwarunkowane wielkością wydobycia w kopal
niach sąsiednich celem utrzymania określonego poziomu wydobycia rudy miedzi, a w szcze
gólności wielkości pozyskiwanego metalu. 
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2. Dotychczasowe sposoby zapewnienia właściwych warunków klimatycznych 

2.1. Sposoby wentylacyjne 

Ponad trzydziestoletnia eksploatacja w kopalniach rud miedzi skoncentrowana była w po
łudniowo-wschodniej części obszarów górniczych LGOM-u, w rejonach gdzie parametry 
geotermiczne skał były korzystniejsze dla zachowania właściwych warunków cieplnych miejsc 
pracy. Utrudnienia w utrzymaniu, stosownie do wymogów przepisów górniczych, warunków 
klimatycznych występowały w części robót chodnikowych o dużym wybiegu. W oddziałach 
eksploatacyjnych zagrożenie temperaturowe nasiliło się na głębokościach poniżej 1000 m w pół
nocno-zachodniej części obszaru złoża [7]. 

Podstawowym środkiem ograniczania niekorzystnych warunków klimatycznych były, w po
łudniowo-wschodniej części obszaru zalegania złoża rud miedzi, środki wentylacyjne. Do po
szczególnych kopalń KGHM "Polska Miedź" S.A. obecnie dostarczany jest strum i eń objętości 

powietrza w ilości od około 1167 m3/s do 3167 m3/s (70 tys. m3/min do 190 tys. m3/min). 
Wskaźnik ilości powietrza na wlocie do kopalni kształtuje się na poziomie od około 0,045 do 
0,065 m3/s na tonę dobowego wydobycia. Do oddziałów wydobywczych dostarczany jest 
strumie1'1 objętości powietrza, uzależniony od wielkości wydobycia, którego wskaźnik kształ
tuje się w granicach od l ,9 do ponad 3,0 m3/min na tonę dobowego wydobycia [2]. 

Do przewietrzania oddziałów wydobywczych i rejonów robót przygotowawczych w kopal
niach KGHM "Polska Miedź" S.A. wykorzystywane jest od około 68 % do około 87 % ogólnej 
ilości powietrza wlotowego. Pozostała ilość powietrza wykorzystywana jest do przewietrzania 
komór funkcyjnych oraz stanowi nieuniknione starty wewnętrzne. Szacuje się, że straty we
wnętrzne mogą wynosić- w niektórych przypadkach do 10 % ogólnej ilości powietrza dostar
czanego do wyrobisk dołowych [2]. 

Ograniczanie zagrożenia temperaturowego realizowane było głownie przez uintensywnie
nie przewietrzania rejonu robót górniczych Pożądane rezultaty, w tym zakresie, osiągnięto 
przez wprowadzanie do wyrobisk dołowych wentylatorów wolnostrumieniowych [7] . Wzrost 
głębokości eksploatacji złoża rud miedzi, przy równoczesnych niekorzystnych parametrach 
geotermicznych złoża, spowodował konieczność wprowadzenia sztucznego ochładzania po
wietrza przy wykorzystaniu maszyn i urządzeń klimatyzacyjnych. 

2.2. Ochładzanie powietrza 

Rozwój eksploatacji w północno-zachodnim rejonie obszaru górniczego "Rudna" wymagał 
podjęc i a nowego sposobu zapewnienia odpowiednich warunków cieplnych przez wprowadze
nie techniki klimatyzacyjnej . W wyniku przeprowadzonych prac studialnych i analitycznych 
przyjęto system centralnej klimatyzacji jako odpowiedni do warunków ruchowych kopalni 
Rudna. Od 200 l roku prowadzone są prace projektowe i inwestycyjne w tym zakresie. 

Stosownie do przyjętego modelu klimatyzowania wyrobisk górniczych kopalń KGHM 
"Polska Miedź" S.A. , ~· stosowanie klimatyzacji stanowiskowej oraz ochładzanie strumienia 
objętości powietrza na wlocie do rejonu robót górniczych do wartości poniżej 33 oc umożliwia 
prowadzenie robót górniczych do głębokości około 1200 m. W kopalni "Rudna" realizowany 
jest obecnie system klimatyzacji centralnej z następującymi głównymi elementami : 

- centralna stacja agregatów chłodniczych na powierzchni; 
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- trójkomorowy podajnik rurowy; 
- rurociągi szybowe oraz sieć rurociągów dołowych; 
- dołowe chłodnice powietrza. 

Powierzchniowa stacja urządzeń chłodniczych, zlokalizowana przy szybie R-IX, składa się 
z trzech równolegle działających bloków chłodniczych. W każdym bloku chłodniczym znaj
duje się absorpcyjny agregat chłodniczy typu YORK YIA IOE3 HW o wydajności nominalnej 
2470 kW oraz sprężarkowy amoniakalny agregat chłodniczy typu YORK PAC 283L o nomi
nalnej wydajności chłodniczej 3132 kW. Trójkomorowy podajnik rurowy, na podszybiu R-IX, 
przystosowany jest do przepływu wody w ilości 700 m3/h, z możliwością zwiększenia prze
pływu do 900 m3/h. Sieć rurociągów dołowych , izolowanych i nieizolowanych, zabudowana 
jest obecnie w wyrobiskach chodnikowych rejonu zachodniego kopalni. Nominalna wydajność 
chłodnicza brutto systemu klimatyzacji wynosi około 15 MW. Stacja chłodnicza na powierz
chni umożliwia przy tej wydajności ochłodzenie strumienia wody 700 m3/h (wielkość nomi
nalna) od temperatury 20 oc (woda dopływająca z dołu kopalni) do 1,5 oc (temperatura wody 
na odpływie z urządzeń chłodniczych na powierzchni). Konstrukcja i charakterystyka pracy 
zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemie klimatyzacji kopalni Rudna umożliwia 
osiągniecie wydajności chłodniczej na poziomie do 16,8 MW oraz zwiększenie strumienia 
ochłodzonej wody do 900 m3/h. W tych warunkach działania możliwe jest obniżenie tempera
tury wody o około 16,1 oc. W nominalnych warunkach pracy urządzeń chłodniczych, gdy tem
peratura ochłodzonej wody przed szybem wynosi 1,5 °C, woda kierowana z trójkomorowego 
podajnika rurowego do sieci rurociągów dołowych osiągnie temperaturę około 3,5 oc. Nato
miast na dopływie do poszczególnych chłodnic powietrza, zlokalizowanych w rejonach robót 
górniczych w obszarze kopalni Rudna, temperatura wody nie powinna być wyższa niż 7 oc. 
Straty nominalnej wydajności chłodniczej brutto systemu klimatyzacji szacowane są zatem na 
poziomie około 30%, w zależności od długości rurociągów dołowych oraz odległości od
działów i przodków robót chodnikowych od trójkomorowego podajnika rurowego. Przy nomi
nalnej wydajności chłodniczej stacji urządze!'1 chłodniczych powierzchniowych 15 MW i przy 
średniej wielkości strat wydajności wynoszącej około 30 %, wydajność nominalna netto syste
mu klimatyzacji, równoważna mocy chłodniczej chłodnic powietrza zabudowanych w rejonach 
robót górniczych, wyniesie około 10 MW. 

Harmonogram budowy i wykorzystania infrastruktury systemu klimatyzacji centralnej za
kłada, że zasięgiem działania systemu klimatyzacji zostaną objęte roboty górnicze w części 
północno-zachodniej kopalni, wykonane w rejonie szybu R-IX. Przewiduje się, że moc chłod
nicza netto l O MW chłodnic powietrza zostanie wykorzystana do ochładzania powietrza w nas
tępujących rejonach robót: 

w czterech oddziałach wydobywczych, zlokalizowanych na głębokościach pomiędzy 1100 
m do 1200 m. Zainstalowana moc chłodnicza chłodnic powietrza w każdym z oddziałów 
wyniesie około 1900 kW; 
w trzech rejonach robót chodnikowych, z których każdy prowadzi po trzy nitki wyrobisk o po
lu przekroju poprzecznego w zakresie 18-24 m2

• Do każdego przodka wiązki chodników 
doprowadzone będzie powietrze ochłodzone w chłodnicy powietrza o mocy 260 kW. 
System klimatyzacji centralnej w kopalni Rudna umożliwi zatem kształtowanie właściwych 

warunków cieplnych, w rejonach robót górniczych, na głębokościach pomiędzy 1100 m do 
1200 m. Przewiduje się, że uruchomienie stacji klimatyzacyjnej nastąpi pod koniec I kwartału 
2005 roku. Przeprowadzone obliczenia wykazały możliwość wykorzystania stacji klimatyza
cyjnej zabudowanej przy szybie R-IX w 0/ZG "Rudna" do klimatyzowania wyrobisk górni-
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czych, np. w obszarze górniczym "Głogów Głęboki-Przemysłowy". Graniczny zasięg wody 
zimnej w dołowych rurociągach zasilających wynosi 7,0 do 7,5 km, przy przyroście tempera
tury wody, L'-.t = 0,5 oc na l km rurociągu wody zimnej. 

3. Uwarunkowania cieplne eksploatacji złoża w obszarze górniczym "Głogów Głęboki
Przemysłowy" 

Przewidywany rozwój eksploatacji w obszarze górniczym "Głogów Głęboki" wymaga 
podjęcia działań dla wyboru ekonomicznie uzasadnionych sposobów eksploatacji i zapewnie
nia właściwych warunków klimatycznych. W przedmiotowym obszarze górniczym kształto
wanie się temperatury pierwotnej górotworu kwalifikuje tą cześć złoża do grupy 5, złoża bar
dzo gorące, wg 6 punktowej skali geotermicznej. Temperatura pierwotna górotworu w północ
nej części obszaru osiągnie wartość około 50 °C, a nawet i wyższą [I, 5]. Na rys . 3. I przedsta
wiono ksŻtałtowanie się temperatury pierwotnej skał w planowanym do eksploatacji obszarze 
górniczym. Eksploatacja w obszarze górniczym "Głogów Głęboki-Przemysłowy" będzie po
wiązaną z wielkością wydobycia kopalń "Rudna" oraz "Polkowice-Sieroszowice". Propozycje 
harmonogramu zczerpywania zasobów zakładają określony poziom wydobycia, który zapew
nia opłacalność pozyskania l tony miedzi z tzw. "kopalni zespolonej". Celem wykorzystania 
istniejącej struktury sieci wentylacyjnej kopalń sąsiednich wyznacza się wyrobiska górnicze, 
których istnienie gwarantuje wykorzystanie wyrobisk podstawowych do procesu przewietrza
nia wyrobisk dołowych w obszarze GGP. 
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Rys. 3.1. Temperatura pierwotna skał spągu cechsztynu w obszarze górniczym 
"Głogów Głęboki-Przemysłowy" 

Fig. 3. 1. Primary temperatures of the Zechstein botton layers within 
"Głogów Głęboki-Przemysłowy" area 

W obszarze zalegania złoża rud miedzi do głębokości 1400 m planuje się wydzielenie 
trzech rejonów wentylacyjno-eksploatacyjnych związanych odpowiednio z szybami R-XI, SW-
4 i GG-1, które pełnić będą funkcję szybów wdechowych. W pracach studialnych rozpatruje 
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się dwa okresy zczerpywania zasobów do głębokości 1400 m, a mianowicie, okres 2014 do 
2018 roku oraz po 2019 roku. 

W rozpatrywanych okresach przewiduje się wykorzystanie szybów R-III, R-IX oraz R-VII 
do dostarczania powietrza świeżego. Ponadto funkcję szybów wdechowych pełnić będą szyby 
SW-4 oraz GG-1. Po roku 2019 szyby R-XI, SW-4 i GG-1 będą szybami wdechowymi 
powietrza świeżego . Do odprowadzenia powietrza zużytego wykorzystane zostaną istniejące 
obecnie szyby R-IV, R-V, R-VII, R-X, SG-2. Szczegółowy rozpływ powietrza oraz planowane 
zmiany funkcji niektórych szybów jest obecnie analizowany i prognozowany w ramach pro
wadzonych prac studialnych. 

Planuje się, że w wariancie docelowym, po roku 2019, łącznie do wyrobisk górniczych ob
szaru GGP dopływać będzie strumień objętości powietrza świeżego w ilości około 3000 m3/s 
(180 tys . m1/min). Udostępnienie i eksploatacja złoża rud miedzi w obszarze GGP, w przed
stawionych okresach, związana jest wykonaniem w rozpatrywanym obszarze górniczym jed
nego szybu GG-1. 

Przeprowadzone obliczenia symulacyjne rozpływu powietrza umożliwiły wykonanie prog
nozy parametrów klimatycznych powietrza na wlocie do rejonu robót górniczych, a w konsek
wencji wyznaczenie niezbędnych mocy chłodniczych dla zapewnienia temperatury na pasach 
oddziałów eksploatacyjnych do 33 °C. Do prognozy warunków klimatycznych powietrza ko
palnianego wykorzystano trzy niezależne metody, tj. metodę klasyczną Vossa, empiryczną 
opartą na średnich gęstościach strumienia ciepła oraz metodę statystyczną. Do dalszych obli
cze!'! przyjęto wartości średnie wyznaczone wymienionymi metodami prognozy temperatury 
powietrza. 

Wartości temperatury suchej i wilgotnej na wlotach do oddziałów eksploatacyjnych zloka
lizowanych w poszczególnych rejonach, dla 2014 do 2018 roku, przedstawiająsię następująco 
[4]: 
- rejon szybu R-XI, temperatura sucha od 29,0 do 32,7 °C, wilgotna od 25,2 do 28,8 oc; 
- rejon szybu SW-4, temperatura sucha od 27,2 do 31,7 °C, wilgotna od 23,2 do 27,7 oc; 
- rejon szybu GG-1 , odpowiednio od 29,5 do 29,8 oc i od 25 ,9 do 26,2 oc. 

Dla okresu po 2019 roku prognozowane temperatury powietrza kształtować s ię będą nastę
pująco: 

- rejon szybu R-XI, temperatura sucha od 32,0 do 33,3 oe, wilgotna od 27,5 do 28,8 °C; 
- rejon szybu SW-4, odpowiednio od 27,7 do 35,5 °C, wilgotna od 23,0 do 31 ,O °C; 
- rejon szybu GG-1, jak wyżej od 29,9 do 37,4 oc oraz od 26,0 do 32,9 oc. 

Biorąc pod uwagę przyrost wartości temperatury powietrza wewnątrz oddziału wydo
bywczego w przodkach komór należy się liczyć z temperaturami znacznie wyższymi od 40 °C. 
Tak duże wartości temperatury powietrza kopalnianego wskazują na konieczność stosowania 
techniki klimatyzacyjnej. Obliczono, że dla rejonów eksploatacyjnych związanych z szybami 
R-XI, SW -4 oraz GG-1 konieczne będzie wybudowanie stacji klimatyzacyjnych, przy tych 
szybach, o wydajności od około 19,0 MW do 23,0 MW mocy chłodniczej dla zapewnienia na 
pasach oddziałów eksploatacyjnych temperatury powietrza do 33 oc. Natomiast w przypadku 
utrzymywania na pasach eksploatacyjnych temperatury powietrza do 31 °C, konieczna moc 
chłodnicza powinna kształtować się na poziomie od około 26,5 MW do 31 ,O MW w okresie 
eksploatacji po 2019 roku. Odpowiednio dla lat 2014 do 2018 niezbędna moc chłodnicza stacji 
klimatyzacyjnych powinna wynosić, dla zapewnieniu temperatury do 31 °C, od około 12,1 
MW do 26,4 MW. Dla przypadku utrzymania na pasach oddziałów eksploatacyjnych tempe
ratw·y suchej powietrza kopalnianego do wartości 33 °C, wydajność chłodnicza stacji klimaty-
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zacyjnych powinna wynosić od 9,3 MW do 18,0 MW. W powyższych obliczeniach wykazano, 
że dla robót chodnikowych potrzebna moc chłodnicza wynosi 4,0 MW. Na poszczególne od
działy eksploatacyjne niezbędna moc chłodnicza powinna wynosić od około 0,5 do 2,7 MW 
dla utrzymania temperatury powietrza na pasach do 33 °C, natomiast dla zapewnienia tempe
ratury do 31 a c niezbędna moc chłodnicza powinna wynosić od l ,5 do 3,5 MW [4]. 

Wyznaczone wielkości mocy chłodniczej koniecznej dla zapewnienia odpowiednich wa
runków cieplnych w miejscach pracy wskazują na potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań 
w technice górniczej dla ograniczenia przepływu ciepła do powietrza kopalnianego. Za uzasad
nione wydaje się zastosowanie niekonwencjonalnych metod ograniczania podgrzewania się 
powietrza na drodze jego przepływu. Ponadto zastosowanie systemów eksploatacji o małej 
powierzchni odsłoniętego górotworu, maszyn górniczych o niskiej emisji ciepła do powietrza 
kopalnianego winno znacznie przyczynić się do ograniczenia zapotrzebowania na wielkość 
chłodu. 

W dalszej części artykułu przedstawione zostaną wyniki rozważań teoretycznych w zakre
sie termoizolowania wyrobisk górniczych doprowadzających powietrz świeże do rejonu robót 
górniczych. 

4. Termoizolacja jako sposób zmniejszenia zapotrzebowania na moc chłodniczą [3] 

Dla przeprowadzonych w pracy [3] wariantowych rozważań teoretycznych na przykładzie 
wirtualnej kopalni "A" założono prowadzenie eksploatacji w trzech przedziałach głębokości. 
Zaproponowany model kopalni, odwzorowany schematem sieci wentylacyjnej, uwzględnia 
szereg parametrów technologicznych, które odpowiadają rzeczywistym lub bardzo zbliżonym 
do obecnych warunków ruchowych kopalń rud miedzi. 

W niniejszym artykule szczegółowo zostanie omówiony jeden z wariantów obliczeń odno
szący się do kopalni "A" zlokalizowanej w przedziale głębokości 1200-1300 m (1050 do 1150 
m p.p.m.). Do obliczeń przyjęto następujące założenia: 
- temperatura pierwotna górotworu kształtuje się na poziomie od 44 do 47 °C; 
- szyby: wdechowy i wydechowy o średnicy 7,5 m, zlokalizowane w odległości 4,5 km od 

siebie; 
- trzy oddziały wydobywcze zlokalizowane w odległości 3,0 km; 5,0 km oraz 7,0 km od 

szybu wdechowego; 
- trzy rejony robót chodnikowych, przodki wyrobisk chodnikowych o wybiegu około 500 m 

od poszczególnych oddziałów wydobywczych; 
- szyb wdechowy zgłębiony do głębokości 1300 m, kota wysokości z = -1150 m na podszy

biu; 
- odziały eksploatacyjne przewietrza strumiei'I objętości powietrza w ilości 125,0 m3/s (7 500 

m3/min); 
- do robót chodnikowych dopływa 50,0 m3/s (3 000 m3/min) powietrza świeżego ; 
- komory funkcyjne przewietrzane są strumieniem objętości powietrza świeżego na poziomie 

około 1000 m3/min (16,7 m3/s); 
- szybem wdechowym wpływa około642m3/s (38 500m3/min) powietrza; 
- przy szybie wydechowym zainstalowane są wentylatory głowoego przewietrzania o pa-

rametrach w punkcie pracy, wydajność V = 642 m3/s (38 500 m3min), spiętrzenie t.p" = 
6600 Pa. 
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Schemat przestrzenny przewietrzania kopalni "A" przedstawiono na rys. 4.1. W oblicze
niach wentylacyjnych założono, że nie wystąpią straty wewnętrzne, co dla celów analizy po
równawczej zastosowania termoizolacji wyrobisk górniczych jest do przyjęcia. Ponadto w ob
liczeniach założono: 

wyrobiska chodnikowe 3 i 4 nitkowe, pole przekroju porzecznego dla chodników F oraz 
upadowych A wynosi 24,0 m2

, pozostałe wyrobiska chodnikowego - pole przekroju po
przecznego wynoszące 20,0 m2

; 

na izolację ociosów i stropu zastosowany jest materiał izolacyjny o współczynniku przewo
dzenia ciepła 0,04 W/mK, na spąg nałożona jest warstwa materiału o współczynniku prze
wodzenia ciepła 0,1 W/mK; zastępczy ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła 
wynosi zatem 0,056 W/mK; 
grubość warstwy izolacyjnej wynosi 5 cm, I O cm i 15 cm (trzy warianty obliczeń); 
warstwę termoizolacyjną nakłada się bezpośrednio po wykonaniu wyrobiska; 
warstwę termoizolacyjną w wyrobiskach nakłada się wyłącznie poza strefą wpływu sezono
wych wahm'l temperatury powietrza atmosferycznego, której zasięg przyjęto do l 000 m od 
szybu wdechowego. 

P-3 ch. F-31111.3111 ----

A-1 

dt. J-'.J02 

----
rh. 1'·2łi0.2UI,2U2 ---

rh. F-10.11 12 ---

.; 

---- -w~ ruhiska z n~ lwnani\ 
izolacji\ termieZOil 

Rys. 4.1. Schemat przestrzenny przewietrzania kopaln i "A" 
Fig. 4.1. Spatial diagram of "A" mine ventilation 
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Korzystając z powyższych założeń oraz sprawdzonych w warunkach kopalń LGOM-u me
tod prognozowania temperatury powietrza, tj metodę Vossa, metodę statystyczną oraz metodę 
opartą na średnich gęstościach strumienia ciepła, wykonano stosowne obliczenia prognostycz
ne temperatury suchej i wilgotnej powietrza kopalnianego na wlotach do oddziałów eksploata
cyjnych oraz robót chodnikowych. Wykorzystując powyższe metody zaprognozowano również 
temperaturę powietrza w przypadku zastosowania cieplnego izolowania wyrobisk doprowa
dzających powietrze świeże. W przedmiotowych metodach wpływ zjawisk cieplnych, zacho
dzących w warstwie termoizolacyjnej, ujęto w sposób następujący: 

w metodzie klasycznej Vossa wyznaczono i wykorzystano w liczbie kryterialnej Biota, tzw. 
ekwiwalentny współczynnik wymiany ciepła, zależny od współczynnika przewodzenia cie
pła dla założonego materiału izolacyjnego i grubości warstwy; 
w metodzie statystycznej oraz metodzie empirycznej opartej na średnich gęstościach stru
mienia ciepła, wykorzystano stosunek strumienia ciepła z górotworu w wyrobisku z termo
izolacją do strumienia ciepła w przypadku wyrobiska nieizolowanego. Wartość tego sto
sunku strumieni ciepła wyznaczano jako zależność m. in. współczynnika przewodzenia 
ciepła materiału tei·moizolacyjnego oraz grubości warstwy termoizolacyjnej. 
Zestawienie prognozowanych wartości temperatury powietrza na wlotach do oddziałów 

wydobywczych i rejonów robót chodnikowych bez izolacji oraz dia różnych wariantów izolo
wania cieplnego wyrobisk zamieszczono w tabeli 4.1. 

Tabela 4.1. Zestawienie wartości temperatury powietrza i mocy chłodniczej w kopalni "A" przy różnych 
grubościach warstwy termoizolacyjne 

'" .N 
"O 
"O 
o 

G- I 
P-1 

G-2 
P-2 

G-3 
P-3 

Table 4.1. Air temperatures and cooling power in "A" minefor different thickness 
of thermo-insulating layer 

Wyrobisko- Wlot na Moc Wlot do rejonu 
Moc 

chłodnicza dla Warstwa Podszybie początek oddział chłodnicza robót 
robót izolacyjna izolacji eksploatacyjny dla oddziału chodnikowych 

chodnikowych 

t/tw l/l w tsflw kW t,! t" kW 

bez izolacji 25,7/21,4 27,5/23,0 30,2/25,5 1800 31,6/26,7 1220 

5,0 Clll 25 .7/21,4 27.5/23.0 29,3/24.7 1540 30,2/25,4 990 

IO,Ocm 25.7/21,4 27,5/23.0 28,9/24,2 1410 29,5/24,8 890 

15.0cm 25,7/21,4 27,5/23,0 28,6/24,1 1350 29,2/24,5 840 

bez izolacji 25,7/21,4 26,7/22,3 30,6/25,6 1890 32,0/26,8 1260 

S,Ocm 25,7/21,4 26,7/22,3 29,0/24,4 1460 30,0/25,2 960 

IO,Ocm 25,7/21,4 26,7/22,3 28,5/23,8 1290 29,2/24,4 830 

l5,0cm 25,7/21,4 26,7/22,3 28, l/23,6 1200 28,7/24, l 760 

bez izolacji 25,7/21,4 26,7/22,3 31,8/26,6 2230 32,9/27,6 1410 

5,0cm 25,7/2 1,4 26,7/22,3 29,9/25, l 1720 30,7/25,8 1070 

lO,Ocm 25,7/21,4 26,7/22,3 29,1/24,5 1500 29,7/25,0 920 

15,0 cm 25,7/21.4 26,7/22,3 28,7/24, l 1370 29.2/24,5 830 
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W wyniku przeprowadzonych oblicze!'! można stwierdzić, że temperatura sucha powietrza 
świeżego doprowadzanego wyrobiskami nieizolowanymi kształtuje się w zakresie: 
- od 30,2 oc do 31,8 oc na dopływie do oddziałów wydobywczych (w zależności od odległo

ści oddziałów od szybu wdechowego); 
- od 31,6 o c do 32,9 o c na dopływie do rejonów robót chodnikowych (w zależności od od

ległości przodków od szybu wdechowego). 
Nałożenie warstwy izolacyjnej o grubości 5 cm spowoduje obniżenie temperatury powie

trza w oddziałach o wartość 0,9 oc (w najbliżej położonym oddziale) oraz o 1,9 oc (w najbar
dziej odległym oddziale). W rejonie robót chodnikowych temperatura powietrza odpowiednio 
obniży się o wartość od 1,4 oc do 2,2 °C, także w zależności od odległości przodków od szybu 
wdechowego. 

Zwiększenie grubości warstwy iżolacyjnej do 15 cm umożliwi uzyskanie przed oddziałami 
temperatury powietrza obniżonej o 1,6 oc do 3,1 oc oraz przed przodkami temperatury powie
trza obniżonej o 2,4 oc do 3,7 °C. 

Na podstawie wyników uzyskanych z przeprowadzonych obliczeń i prognozy warunków 
klimatycznych, w różnych warunkach stosowania termoizolacji i dla różnych lokalizacji rejo
nów robót, można stwierdzić, że [3]: 
- w rejonach położonych na większych głębokościach kształtują się wyższe temperatury 

powietrza, zaś termoizolacja będzie skuteczniejszym sposobem ochrony powietrza kopal
nianego przed dopływem ciepła z górotworu, niż w przypadku płytkich kopah1; 

- w przypadku oddziałów położonych bliżej szybu wdechowego i krótszych odcinków wyro
bisk z termoizolacją, obniżenia temperatury powietrza na wlocie do rejonów robót są 
mniejsze, niż w przypadku oddziałów, do których powietrze dopływa dłuższymi odcinkami 
izolowanych wyrobisk; 
większe obniżenie temperatury powietrza na wlocie do rejonów robót, w przypadku 
stosowania warstwy termoizolacyjnej o określonej grubości, uzyskuje się przy większej 
głębokości położenia rejonów eksploatacyjnych. Ochrona powietrza świeżego wskutek na
łożenia warstwy termoizolacyjnej jest zatem efektywniejsza pod względem technicznym na 
większych głębokościach. 

Istotnym efektem zastosowania termoizolacyjnej ochrony wyrobisk górniczych jest możli
wość ograniczenia zapotrzebowania na moc chłodniczą. Pożądaną korzyściąjest również moż
liwość ograniczenia strat powietrza, wynikających z ucieczek powietrza poprzez nieszczelności 
w tamach pomiędzy prądem powietrza świeżego a zużytego. W warunkach kopah1 rud miedzi 
proces doprowadzania i odprowadzania powietrza realizowany jest w wiązce wyrobisk dwu-, 
trzy-, lub czteronitkowych. Ze względów technologicznych nitki wyrobisk chodnikowych 
połączone są przecinkami, w których z uwagi na wymogi wentylacyjne zabudowane są tamy 
oddzielające. Położenie warstwy izolacyjnej w wyrobisku i w części przecinki łącznie z tamą 
doszczelni tamę a tym samym zmniejszy się przenikanie powietrza między prądami powietrza. 
W przypadkach, kiedy wskutek zastosowania termoizolacji nastąpi obniżenie temperatury 
powietrza na wlocie do rejonów robót, ograniczona może również zostać moc chłodnicza urzą
dzel1 i instalacji ochładzającej powietrze, np . stacji klimatyzacyjnej . 

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że dla zapewnienia wymaganych warunków klima
tycznych niezbędne moce chłodnicze dla rozpatrywanych oddziałów wydobywczych w wirtu
alnej kopalni "A" kształtująsię na poziomie od 1800 kW do 2230 kW. 

W rezultacie zastosowania termoizolacyjnej ochrony powietrza kopalnianego i nałożenia 
warstwy izolacyjnej o grubości 5 cm możliwe jest ograniczenie zapotrzebowania na moc chłod
niczą dla oddziałów w zakresie od 9 do 23 %, Zastosowanie warstwy termoizolacyjnej o gru-
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bości 15 cm umożliwi natomiast zmniejszenie zapotrzebowania na moc chłodniczą w zakresie 
od 13 do 39 o/o [3 ]. 

Wstępną ocenę ekonomiczną zastosowania termoizolacji wyrobisk górniczych przeprowa
dzono poprzez porównanie kosztów nałożenia warstwy izolacyjnej z wielkością oszczędności 
nakładów finansowych, które można uzyskać wskutek budowy systemu klimatyzacji o mniej
szej wydajności. 

Przy określaniu kosztów termoizolacji założono pięć wariantów wartości tych kosztów, 
w odniesieniu do kosztu wykonania l mb wyrobiska o przekroju poprzecznym 24 m2

• Założo
no z tego tytułu zwiększenie kosztu wykonania l mb chodnika z izolacją o l O %, 20 %, 30 %, 
40 o/o i 50 o/o w stosunku do kosztu chodnika bez izolacji. Koszt wykonania l mb chodnika 
przyjęto w wysokości 3000 zł. 

Jednostkowe nakłady inwestycyjne przypadające na l MW mocy chłodniczej brutto syste
mu klimatyzacji centralnej przyjęto stosownie do rzeczywiście poniesionych kosztów inwesty
cji klimatyzacji centralnej w kopalni Rudna. Wyniki obliczeń ekonomicznych przedstawiono 
w tabeli 4.2. 

Tabela 4.2. Oszczędności nakładów finansowych na klimatyzację w zależności od grubości warstwy 
tennoizolacyjnej -....v kopalni HA." 

Koszt wykonania 
wars twy 

termoizolacyjnej 
o/ci 

lO 

20 

30 

40 

50 

Table 4.2. Reduction of air-conditioning costs depending on thickness 
o f thermo-insu lating layer in "A" mine 

Grubość warstwy 5,0 cm Grubość warstwy 10,0 cm Grubość warstwy 15.0 cm 

Koszt Oszczędność Koszt Oszczędność 

wykonania nakładów wykonania nakładów 
Koszt Koszt 

izolacji finansowych izolacji finansowych 
wykonania wykonania 

tys. zł tys. zł. tys. :d tys. zł. 
izolacji izolacji 

5 190 12 611 s 190 18 094 s 190 21 079 

lO 380 12 611 lO 380 18 094 lO 380 21 079 

15 570 12 611 15 570 18 094 15 570 21 079 

20 760 12 611 20 760 18 094 20 760 21 079 

25 950 12 611 25 950 18094 25 950 21 079 

Uzyskane wyniki pokazują, że w przypadku, kiedy koszt wykonania warstwy izolacyjnej 
nie przekracza około 20-22 o/o kosztu wykonania wyrobiska bez izolacji, nakłady finansowe 
nałożenia warstwy termoizolacyjnej są mniejsze niż ograniczenie nakładów finansowych na 
budowę systemu klimatyzacji. Termoizolacja w takich przypadkach jest efektywna ekono
micznie. Przykładowo, w kopalni o głębokości 1300 m zastosowanie warstwy termoizolacyjnej 
o grubości l O cm i przy jednostkowym koszcie nałożenia 600 zł na l mb wyrobiska (tj. 20 o/o 
kosztu wykonania wyrobiska bez izolacji) możliwe jest osiągnięc ie dodatniego wyniku finan
sowego w wysokości około 7.700.000 zł. Powyższa kwota może zostać przeznaczona na wy
konanie, np. dodatkowo około 2,5 km wyrobisk chodnikowych. Przy jednostkowym koszcie 
wynoszącym 900 zł/l mb termoizolacja jest opłacalna przy grubościach warstwy około 7-7,5 
cm. Natomiast przy kosztach jednostkowych termoizolacji powyżej 1260 zł/mb, tj . około 42 o/o 
kosztu wykonania wyrobiska, koszt izo lacji przewyższa możliwe ograniczenie nakładów inwe-
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stycyjnych na system klimatyzacji. W tych warunkach izolowanie termiczne nie jest przedsię
wzięciem opłacalnym ekonomicznie. 

Przedstawione powyżej wyniki w zakresie efektywności technicznej i ekonomicznej ter
moizolacji wyrobisk górniczych odnoszą się wyłącznie do przypadku przyjętej kopalni "A". 
Jednakże zbliżone warunki tej kopalni do warunków rzeczywistych kopalń KGHM "Polska 
Miedź" S.A. upoważniają do stwierdzenia, że termoizolacja na dużych głębokościach w kopal
niach rud miedzi będzie efektywnym rozwiązaniem technicznym w ograniczeniu zapotrzebo
wania na wielkość mocy chłodniczej i przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne. 

S. Podsumowanie i wnioski 

Uruchomienie pod koniec I kwartału 2005 roku stacji klimatyzacyjnej zlokalizowanej przy 
szybie R-IX kopalni Rudna stanowić będzie pierwszy etap działań profilaktycznych w ograni
czaniu zagrożenia temperaturowego w wyrobiskach górniczych prowadzonych na głębokości 
do 1200 m przy wykorzystaniu techniki klimatyzacyjnej . Zebrane doświadczenia pozwolą na 
właściwe przygotowanie techniczno-organizacyjne do prowadzenia eksploatacj i złoża rud 
miedzi na większych głębokościach, tj. do 1400 m. Przedstawione w niniejszym artykule obli
czenia wykazują, że dla umożliwienia eksploatacji w obszarze "Głogów Głęboki-Przemysło
wy" zapotrzebowan ie na moc chłodniczą wyniesie od kilkunastu do kilkudziesięciu MW. Tak 
duże wydajności chłodnicze stacji klimatyzacyjnych można zmniejszyć przez zastosowanie 
między innymi termoizolacji wyrobisk górniczych doprowadzających powietrze świeże do 
rejonu robót górniczych. Przedstawione wstępne obliczenia korzyści ekonomicznych upoważ
niają do stwierdzenia, że zasadne jest poszukiwanie rozwiązań ekonomicznie opłacalnych w tym 
zakresie. Za uzasadnione jest prowadzenie prac studialnych i doświadczalnych w aspekcie 
wyboru optymalnych rozwiązań materiałowych i technologicznych w cieplnym izolowaniu 
wyrobisk górniczych. 
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Air-conditioning of mine workings in deep cooper mine 

Abstract 

The paper discusses the geothermal and climate conditions of KGHM Polska Miedź SA 
mines. Moreover the previous methods of controlling the unfavorable climate conditions are 
presented. New ventilation system currently constructed in the "Rudna" mine is characterized 
taking the construction of surface air-conditioning plant located at R-IX shaft into special con
sideration. The forecast of the climate conditions in the future mining area of "Głogów Głęboki 
Przemysłowy" is also presented. On the example of virtual "A" mine, the necessary calcula
tions and ventilation analyses were made, with presenting the advantages of using the thermal 
insulation o{ the min e workings . 

Recenzent: prof dr hab. inż. JózefWacławik 
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Nowa generacja przewoźnych ognioszczelnych stacji 
transformatorowych 

Streszczenie 

Artykuł niniejszy prezentuje przewoźne ognioszczelne stacje transformatorowe 
produkcji ELGÓR+HANSEN Sp. z o. o. oraz zalety jakie stwarza ich zastosowanie 
w podziemnych zakładach górn iczych. 

1. Wstęp 

Firma ELGÓR+HANSEN Sp. z o.o. w Chorzowie związana jest z górnictwem. 
W chwili obecnej jesteśmy sprawdzonym i tradycyjnym dostawcą aparatury elektrycz
nej dla tej gałęzi przemysłu . Firma jest producentem przewoźnych ognioszczelnych 
stacj i transformatorowych wykonanych w odmiennej konwencji od powszechnie sto
sowanych w polskich kopalniach oraz całej gamy stacj i kompaktowych, małych wy
łączn ików ognioszczelnych, szerokiej palety rozruszników tyrystorowych różnych wiel
kości , nowoczesnego układu automatyzacji odstawy [7] . 

Podstawowym elementem służącym do zasilania urządzeń w górnictwie jest stacja 
transformatorowa. Mając na wzg lędzie dążenie do ograniczenia kosztów pozyskania 
urobku coraz częściej n iezbędne staje się wykorzystywanie nowych technologii w ukła
dach zasilania i sterowania u rządzeń w górnictwie węglowym. Niezbędnym warunkiem 
do tego jest zastosowanie w najwy:Zszym stopniu niezawodnych u rządzeń . 

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom firma ELGÓR+HANSEN z pełną konse
kwencją wprowadza na rynek p rzewoźne ognioszczelne stacje transformatorowe, 
które spełn iają wysokie wymagania technologiczne, gwarantują niezawodność ru
chową oraz zdecydowanie popraw i ają komfort oraz bezpieczeństwo pracy służb tech
nicznych kopalń . Zastosowane w naszych stacjach transformatorowych podzespoły 
gwarantują pełny monitoring, wizual izację oraz zdalny nadzór nad stanem pracy u rzą
dzeń . Oferta firmy obejmuje typoszereg przewoźnych ognioszczelnych stacj i transfor
matorowych o mocach do 2 MV A i przekładn iach 6000/1 050 V oraz 6000/3300 V. 
Dzięki odmiennej filozofi i wykonania komory GN znacznie rozszerzono zakres zasto
sowania stacji transformatorowych w kopalnianej sieci rozdzielczej . 

W komorach DN stacj i zastosowaliśmy własne innowacyjne rozwiązania, umożli
wiające przeniesienie całej mocy stacji transformatorowej (praca równo l egła trzech lub 
czterech odpływowych przewodów oponowych lub kabli) na wspólne przyłącze apa
ratury manewrowej. 

Kon ieczność instalowania na dole kopa l ń odbiorów wysokomocowych stawia sieci 
rozdzielczej wysokie wymagania, a w konsekwencji wymusza podejmowanie odpo-
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wiedn ich działań zapewniających n iezawodność zasi lania i bezp ieczeństwa [1]. Pod
stawowym parametrem ograniczającym właściwe zasilanie odbiorów o dużych mo
cach jest stosunkowo mała wartość mocy zwarciowej występującej na szynach roz
dzielń zasilających . Najprostszym rozwiązan iem technicznym byłoby zaprojektowanie 
i wykonanie nowej sieci wyposażonej w odpowiednie zabezpieczenia, ale jest to kosz
towne. 

2. Przewoźne ognioszczelne stacje transformatorowe typu EH-1250/6/1/3 oraz 
typu EH-1400/6/1/4. 

Przewoźna ognioszczelna stacja transformatorowa typu EH-1250/6/1 /3 otworzyła 
całą paletę tego typu urządzeń w ofercie firmy. Dwa lata później do produkcji wchodzi 
kolejna stacja transformatorowa typu EH-1400/6/1 /4. 

Wyposażenie komory górnego napięcia w małogabarytowy łącznik z izolacją z SF6 

o prądzie znamionowym 400 A, na który dz iałają wszystkie zabezpiecżen ia stacj i 
oprócz zalet, o których powiedzieliśmy wcześniej zapewnia łagodny przebieg procesu 
gaszenia łuku bez niebezpieczeństwa wystąpienia przepięć oraz dużą trwałość stycz
nika [3] . 

... -y 
"" l - .... 

Rys. 1 Ogniosżczelna przewoźna stacja transformatorowa typu EH-1250/6/1 /3 

Stacje transformatorowe składają s ię z trzech bezpośredn i o połączonych ze sobą 
zasadniczych segmentów, które zapewniają prawidłowe działanie w układzie stacji 
transformatorowej [3], [4] : 
- komory górnego napięcia, składającej się : 

• z komory przyłączowej, zamykanej pokrywą mocowaną śrubami , wyposażonej 
we wpusty kablowe, 

• _ z komory odłącznikowej, zamykanej pokrywą mocowaną śrubami, wyposażona 
w odłącznik 6 kV z zewnętrznym napędem i uziemnikiem, 

• z komory aparaturowej górnego nap i ęcia, zamykanej pokrywą z zamkn ięciem 
specjalnym, zabezpieczającym otwarcie komory wyłącznika przy załączonym 
odłączniku oraz wyposażoną w łącznik główny i aparatu rę zabezpieczającą, 

- komory transformatora głównego , posiadającej konstrukcję zapewniającą: 
• odprowadzenie ciepła w stan ie pracy ciągłej, 
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• dostęp do zaczepów transformatora i regulację napięcia po stronie GN w zakre
sie ±5 % , 

- komory dolnego napięcia , składającej się : 

• z komory przyłączeniowej dolnego napięcia, zamykanej pokrywą mocowaną 
śrubami oraz wyposażoną we wpusty kablowe, 

• z komory zabezpieczeń dolnego napięcia, zamykanej pokrywą mocowaną śru
bami wyposażoną w zabezpieczenia upływowe centralno-blokujące i ziemno
zwarciowe oraz nadmiarowo-prądowe, a także elementy układu sterowania i kon
troli ciągłości uziemienia. 

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

Zastosowane w stacji blokady mechaniczne i elektromechaniczne zapewniają wy
soki poziom bezpieczeństwa obsługi i eksploatacji stacji. Stację transformatorową 
wyposażono w iskrobezpieczny układ zdalnego wyłączania stycznika górnego napię
cia. 

Każda stacja transformatorowa [3] [4] wyposażona jest w [3] [4] : 
- przekaźnik sterowniczy i kontroli ciągłośc i uziemienia, 
- przekaźnik separujący (współpracujący z blokadą zewnętrzną np.: metanometrią), 
- zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe po stronie górnego i dolnego napięcia, 
- zabezpieczenia upływowe centralno-blokujące. 

W pokrywach komory głównej 6 kV umieszczone są wzierniki do obserwowania 
wyświetlaczy sygnalizujących funkcje łączeniowe i działania zabezpieczeń . 

Rys. 2.2. Ognioszczelna przewoźna stacja transformatorowa typu EH-1400/6/1/4 

Stacje transformatorowe typu EH-1250/6/1/3 z komorą DN z trzema odpływami 
oraz typu EH-1400/6/1 z komorą ON czteroodpływową przeznaczone są do zasilania 
urządzeń kompleksów ścianowych, urządzeń dróg odstawy i innych napędów na na
pięcie 1000 V. 

Zabezpieczenia od skutków zwarć działają na stycznik w komorze GN natomiast 
zabezpieczenia od przeciążeń i asymetrii działają na styczniki w komorze DN. 
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Rys. 2.3. Schemat ideowy stacji EH-1250/6/1/3 

Rys. 2.4. Schemat ideowy stacji EH-1400/6/1/4 

Przygotowana jest także aplikacja stacji transformatorowej zintegrowanej ze stacją 
kompaktową. Jest to stacja transformatorowo-kompaktowa typu EH-1250/6/1 /7. 

Komora DN tej stacji jest wyposażona w: 
- 9 styczników 400 A (6-do zasilania w układzie rewersyjnym trzech silników na bie

gu wolnym i 3 do zasilania trzech silników na biegu szybkim), 
7 odpływów (6 do zasilania trzech silników dwubiegowych o maksymalnej mocy do 
105/315 kW i jeden do zasilania dodatkowego wyłącznika lub stacji kompaktowej 
w przypadku silników mniejszej mocy). Każdy odpływ wyposażony jest w zabezpie
czenie zintegrowane, 
centralno-blokujące zabezpieczenie upływowe, które działa na stycznik w komorze 
górnego napięcia. 

-- -
----- - _.Q ____ _ _ . rr 

, l 
) 

Rys. 2.5. Schemat ideowy stacji EH-1250/6/1/7 
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Oferta firmy obejmuje także stacje transformatorowe o napięciu dolnym 1140 V. 

3. Przewoźne ognioszczelne stacje transformatorowe do zasilania kompleksów 
na napięcie 3,3 kV. 

Sztandarowym rozwiązaniem firmy jest opracowanie od podstaw i wdrożenie do 
produkcji aparatury łączeniowej i zasilającej na napięcie 3,3 kV w tym przewoźnych 
ognioszczelnych stacji transformatorowych do zasilania urządzeń wysokowydajnych 
kompleksów ścianowych na to napięcie [8] . W roku 2001 zaprojektowano i wyprodu
kowano wyłącznik manewrowy typu EH-dG3-3,3 oraz przewoźną ognioszczelną sta
cję transformatorową typu EH-1500 kVA/6/3,3. Urządzenia te zostały opracowane 
w oparciu o zdobyte doświadczenia przy wdrażaniu urządzeń zasilających i na bazie 
najnowocześniejszych istniejących na rynku podzespołów. Spełnienie wysokich wy
magań polskich norm, zmusiło nas również do skonstruowania we własnym zakresie 
kilku podzespołów zupełnie dotychczas nie produkowanych lub nie stosowanych w kraju 
jak: 
- zespół zabezp ieczeń upływowych i ziemnozwarciowych kontrolujących odpływy na 

napięcie znamionowe 3,3 kV, 
- odłącznik z uziemnikiem na nap ięcie znamionowe 6 kV, 
- moduł testu kontroli izolacji kabla odpływowego przed podaniem napięcia, 
- moduł kontroli ekranu zewnętrznego . 

Stacja transformatorowa typu EH-1500/6/3,3 jest wykonana zgodnie z tą samą fi
lozofią co stacje transformatorowe o napięciu dolnym 1 kV [6]. Jest to stacja trans
formatorowa górnicza z transformatorem suchym wyposażona w komorę górnego 
napięcia z zabudowanym małogabarytowym łącznikiem z izolacją z SF6 i kompletem 
zabezp ieczeń oraz niskonapięciową komorę z dwoma kompletnie zabezpieczonymi 
odpływami. 

Zastosowane zabezpieczenia elektroenergetyczne oraz przyjęty system sterowa
nia i współpracy z blokadami technologicznymi oraz wykorzystanie obwOdów iskro
bezpiecznych pozwala na zasilanie odbiorników zainstalowanych w pomieszczeniach 
"a", "b" i "c" zagrożenia wybuchem metanu. 

W roku 2004 zaprojektowano i wyprodukowano kolejną przewoźną stację trans
formatorową 6/3,3 kV o mocy 1750 kVA, która już znalazła swoich nabywców. 

4. Przewoźne ognioszczelne stacje transformatorowe typu EH-900/6/1/0,5/4 
oraz typu EH-6_30/6/0,5/3 

W układach przodków chodnikowych najczęściej występuje konieczność prowa
dzenia dwóch napięć do zasilania urządzeń tam zabudowanych . Wiele z tych urzą
dzeń ze względów ekonomicznych jeszcze przez lata będzie zasilane z sieci 500 V 
dlatego też prowadzony przez firmę ciągły monitoring potrzeb kopa l ń w tym zakresie 
zaowocował koniecznością zaprojektowania i wprowadzenia do naszej oferty prze
woźnej ognioszczelnej stacji transformatorowej z dwoma napięciami dolnymi - 1 kV 
oraz 500 V. W ten sposób nasza oferta w tym roku wzbogaciła się o kolejną stację 
transformatorową typu EH-900/6/1/0,5/4. Jest to pierwsza oferowana na polskim rynku 
taka stacja transformatorowa. Układ elektryczny stacji jest identyczny z dotychczas 
oferowanymi stacjami. Tutaj także zabudowany małogabarytowy łącznik z i zo lacją 
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z SFs w komorze GN , na który działają zabezpieczenia zabudowane w komorze ON 
oraz GN. 

Transformator główny jest transformatorem trójuzwojeniowym z rewingową izola
cją żywiczną [5]. Podział uzwojeń jest następujący: 
- 600 kV A z przekładnią 6/1 kV z dwoma kompletnie zabezpieczonymi odpływami, 
- 300 kVA z przekładnią 6/0,5 kV i dwoma zabezpieczonymi odpływami. 

Rys. 4.1. Schemat ideowy stacji EH-900/6/1 /0,5/4 

W roku 2004 nasza oferta rozszerzyła się o dwuodpływową przewoźną stację trans
formatorową typu EH-630/6/0,5/3. 

5. Podsumowanie 

Produkowane przez ELGÓR+HANSEN przewoźne stacje transformatorowe ce
chują się doskonałymi właściwościami ruchowymi, o których z uznaniem wypowiadają 
się ich użytkownicy. To także jednolita konfiguracja urządzeń niezależnie od rodzaju 
napięcia zasilającego. Klient korzystając z naszych wyrobów uzyskuje pełen komfort 
korzystania z kompletu urządzeń jednego producenta, wykonanych na bazie znanych 
i sprawdzonych podzespołów. Zastosowanie stacji produkcji ELGÓR+HANSEN zde
cydowanie wpływa na poprawę warunków pracy, gdyż duża moc stacji ogranicza ilość 
urządzeń w pociągach aparaturowych. Także wymiary gabarytowe stacji transforma
torowych poprawiają warunki i komfort pracy służb technicznych kopalń w częstokroć 
ograniczonych wyrobiskach podziemnych. Istotnym elementem jest możliwość zdal
nego pełnego nadzoru nad pracą stacji transformatorowych i wizualizacja ich pracy na 
powierzchni kopalni. 
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Rys. 5.1. Wymiary stacji transformatorowych EH-1250/6/1 /3, 
EH-900/6/1 /0,5/4 oraz EH-630/6/1 /0,5 

Rys. 5.2. Wymiary stacji transformatorowych EH-1400/6/1 /4, 
EH-1500/6/3,3 oraz EH-1750/6/3,3 
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Słowa kluczowe 

budowa składowisk odpadów -zagospodarowanie hałd 

Streszczenie 

Ochrona wód podziemnych przy budowie (a następnie eksploatacji) składowisk odpadów 
jest jednym z najważniejszych zadmi do rozwiązania w trakcie prac bac..lawczu-prujekluwych 
jak i samej budowy składowiska. W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania zastosowane 
w Austrii, gdzie rozwinięto tzw. "wielobarierowy system zabezpieczenia składowisk odpa
dów". Wymogi stawiane utworom geologicznym, aby spełniały właściwie rolę "barier geolo
gicznych" dla planowanych składowisk odpadów są bardzo rzadko spełniane. Szczelne utwory 
geologiczne, które teoretycznie winny spełniać rolę bariery geologicznej, są bardzo często 
wymieszane z utworami wodoprzepuszczalnymi (np. żyły i soczewki piasku, żwiru).W takiej 
sytuacji niezmiernie trudno jest zagwarantować i skontrolować stan wodoszczelności (wodo
przepuszczalności) tych warstw. Częste występowanie takich sytuacji z jednej strony oraz chęć 
(konieczność) wykorzystania wyeksploatowanych wyrobisk górniczych (kamieniołomy, ko
palnie odkrywkowe, żwirownie, piaskownie itp.) z drugiej strony spowodowało, że coraz częś
ciej w miejsce barier geologicznych z powodzeniem wprowadza się bariery techniczne bądź 
kombinacje obydwu tych barier. 

l. Wprowadzenie 

Ochrona wód podziemnych przy budowie (a następnie eksploatacji) składowisk odpadów 
jest jednym z najważniejszych zadat1 do rozwiązania w trakcie prac badawczo-projektowych 
jak i samej budowy składowiska. Bardzo dobrze problem ten rozwiązano w niektórych krajach 
Europy Zachodniej. W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania zastosowane w Austrii, 
gdzie rozwinięto tzw. "wielobarierowy system zabezpieczenia składowisk odpadów": 
- właściwa lokalizacja składowiska uwzględniająca jego przydatność z uwagi na takie pa

rametry jak: hydrogeologia, geologia i geotechnika podłoża, 
- bariery techniczne w skład których wchodzą warstwy mineralne uszczelniające podłoże 

(dno) składowiska, systemy drenaży skażonych wód (elnatów) i gazów (głównie CH.t) oraz 
szczelna warstwa przykrywająca składowisko, 

- technika przygotowania odpadów do składowania oraz samo składowanie gwarantujące w spo
sób kontrolowany doprowadzenie po pewnym okresie czasu tychże odpadów do stanu inert
nego. 
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Wymogi stawiane utworom geologicznym, aby spełniały właściwie rolę "barier geologicz
nych" dla planowanych składowisk odpadów są bardzo rzadko spełniane . Szczelne utwory 
geologiczne, które teoretycznie winny spełniać rolę bariery geologicznej, są bardzo często 
wymieszane z utworami wodoprzepuszczalnymi (np. żyły i soczewki piasku, żwiru).W takiej 
sytuacji niezmiernie trudno jest zagwarantować i skontrolować stan wodoszczelności (wodo
przepuszczalności) tych warstw. Częste występowanie takich sytuacji z jednej strony oraz chęć 
(konieczność) wykorzystania wyeksploatowanych wyrobisk górniczych (kamieniołomy, ko
palnie odkrywkowe, żwirownie, piaskownie itp.) z drugiej strony spowodowało, że coraz 
częściej w miejsce barier geologicznych z powodzeniem wprowadza się bariery techniczne 
bądź kombinacje obydwu tych barier. 

2. Podstawowe wymogi stawiane barierom geologicznym i technicznym przy budowie 
składowisk odpadów w Austrii 

2.1. Bariery geologiczne 

Wymogi stawiane przez prawo austriackie (zbiór 1992) dotyczące warunków geologicz
nych, hydrogeologicznych i geotechnicznych przy wyborze lokalizacji pod budowę składowisk 
odpadów są następujące : 
- dla warstwy podłoża o grubości d~ 5m wartość k ~ 1·1 o-7 misek, 
- dla warstwy podłoża o grubości d~ 3m wartość k ~ 1·1 o-8m/sek, 
- wymienione warstwy winny charakteryzować się wysokimi własnościami adsorpcyjnymi. 

2.2. Bariery techniczne 

Przy wyborze miejsca lokalizacji składowiska odpadów, kryterium bariery geologicznej 
(z racji omówionych wcześniej mankamentów) nie jest już kryterium pierwszoplanowym. W os
tatnim okresie coraz częściej stosuje się bariery techniczne. W przypadku lokalizowania 
składowisk na terenach po górniczych lub zdegradowanych w inny sposób (np. byłe poligony 
wojskowe), bariery techniczne stosuje się w 100 o/o (Horn 1994). 

Do wykonania bariery technicznych stosuje się ułożone w warstwy i zagęszczone: gliny, 
iły, bentonitopiaski, asfaltobeton, w połączeniu z wodoszczelnymi foliami z tworzyw sztucz
nych w niektórych przypadkach stosuje się warstwę drenażową (żwiry i rury drenażowe) do 
ujęcia skażonej w składowisku wody (Rodatz 1994). 
Dobrze wykonane bariery techniczne gwarantują: 
- szczelność (praktycznie eliminując nawet migrację kapilarną), 

ujęcie skażonych wód z obrębu składowiska (system drenów), i gazów (CH4), 
- stały monitoring stanu technicznego i funkcjonalnego poszczególnych elementów tych 

barier. 

2.2.1. Dodatkowe kryteria dotyczące lokalizacji składowisk odpadów 

Oprócz pokonania oporu lokalnych społeczności, przy lokalizacji składowiska odpadów 
winny m.in. być brane pod uwagę następujące zagadnienia: 
l) koszty wykupu terenu pod budowę składowiska( lawinowo rosnące), 
2) minimalizacja kosztów transportu odpadów na składowisko, 
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3) zapewnien ie bezawaryjnej pracy składowiska, 
4) w niektórych przypadkach konieczność zagospodarowania zdegradowanych terenów 

(wyrobiska pogórnicze, byłe poligony wojskowe itp.). 
Zagadnienia z pkt. 4, według niektórych ekspertów, stanowią ogromną szansę na komplek

sowe rozwiązanie problemu składowania odpadów w powiązaniu z rekultywacją terenów zde
gradowanych działalnością człowieka . Spektakularnym przykładem tego typu działalności jest 
realizacja budowy składowiska odpadów komunalnych na terenach objętych działalnością 
górniczą kopalni rud żelaza " Eisenerz" w Austrii (Barchm'lski 2004). 

3. Składowisko odpadów komunalnych na terenie kopalni rud żelaza "Eisenerz" 

Kopalnia rudy żelaza "Eisenerz"(głębinowa i odkrywkowa) leży około 30 km na północ od 
uniwersyteckiego miasta Leoben w Austrii (rys. 3.1) (Barchal'lski 1970). 

Od kilkunastu lat ze względów ekonomicznych ruda jest eksploatowana tylko metodą od
krywkową. Prowadzona od kilkuset lat eksploatacja oraz produkty odpadowe z procesów prze
róbczych i hutniczych rudy żelaza, spowodowały znaczne zdegradowanie terenów wchodzą
cych w obszar górniczy kopalni (hałdy, usuwiska, karczowanie lasów). Stosowne przepisy 
o ochronie środowiska, presja opinii publicznej oraz świadomość dyrekcji kopalni, że po zam
knięciu kopalni (ok. roku 2020), zdegradowane tereny po działalności górniczej i hutniczej 
muszą być na koszt kopalni przywrócone społeczeństwu w formie akceptowalnej (zalesienie, 
tereny rekreacyjne itp.) spowodowały że coraz intensywniej prowadzi się prace badawcze 
projektowe i "in situ' w tym zakresie (Barchm'lski 2004). 

Na przełomie lat 1991192 rozpoczęto badania nad możliwością wykorzystania części hałd 
(utworzonych ze skały płonnej odpadów wzbogacania i przetwarzania rudy) na składowisko 
odpadów komunalnych (Hohl 1994). 

3.1. Ogólna charakterystyka składowiska odpadów komunalnych 

Teren o nazwie ,.Paulisturz",gdzie zdecydowano się zlokalizować składowisko leży około 
1300 m npm. (rys. 3.2, 3.3 i 3.4). Powierzchnia tej części hałd kopalnianych wynosi ok. 85 000 
m2 (450 x 90·m). Objętość projektowanego składowiska (rys. 3.3) wynosi 1,43 mln m3

. W zre
alizowanym pierwszym etapie budowy składowiska zagospodarowano ok. 30 000 m2

, co dało 
możliwość składowania ok. 300 000 m3 odpadów. Docelowa wysokość składowiska (łącznie 
z warstwą rekultywacyjną, na której ma być posadzony las) będzie wynosiła 38 m. 

355 



Barchańsk i B.: Budowa składowiska odpadów na terenie hałdy kopalni " Eisenerz"- Austria 

Rys. 3.1. Lokalizacja kopalni "Eisenerz" w Austrii (l] 
Fig. 3.1. Localization of "Eisenerz" mine in Austria (l) 

Rys. 3.2. Fragment kopalni "Eisenerz" (2] 
Fig. 3.2. Fragment of "Eisenerz" mine (2) 
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Rys. 3.3. Widok ogólny fragmentu kopalni żelaza "Eisenerz" oraz wykaz tirm partycypujących 
w składowaniu odpadów [3] 

l -hałda skały płonnej, 2- "strop" hałdy skały płonnej, a zarazem spąg składowiska odpadów, 3- warstwa odpadów 
komunalnych, 4- ostateczna warstwa uszczelniająca składowisko odpadów, 5- tymczasowa warstwa (folia) 

uniemożliwiająca dopływ wody (deszcz, śnieg) do odpadów, 6- warstwa kontaktowa (opony samochodowe) "odpady 
- boĆzna ściana składowiska, 7- stacja utylizacji sk ażonych wód (cluatów) oraz pomp odzyskujących szkodliwe gazy 

z odpadów (CH,) 
Fig. 3.3. General view on the fragment of "Eisenerz" iron rnine and register of compani es participating in 

waste deposition [3] 
l - wastc rock tip, 2- "root" o f t he was te rock tip, as wcll as bottom o f t he waste dispasał s i te, 3- layer o f mu nicipal 
wastcs, 4- finallaycr sealing the dispasał site. 5- temporury layer (foil) preventing from water innow (rai n, snow) to 
wastes, 6- eontael layer (car tyres) , wastes- s ide face o f Lhe di sposu ł sile, 7- utilization treatment plant o f polluted 

groundwaters (leakages) and also o f pumps recovering hurmful gases from wastes (CH,) 
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3.1.1. Parametty gómiczo-geoteclmiczne składmviska 

Powstanie hałd 
Fragment terenu kopalni, przedstawiony na rys. 3.2 i 3.3 do roku 1970 był pokryty lasami. 

W latach 1970-1984 po wykarczowaniu lasów rozpoczęto tam usypywanie hałd. Maksymalna 
miąższość hałd w tym rejonie wynosi do 100m (rys. 3.4). 

Rys. 3.4. Przekrój (A-A) przez fragment kopalni "Eisenerz" oraz składowisko odpadów [2) 
Fig. 3.4. Section (A-A) through the fragment of "Eisenerz" mine and waste disposuJ site [2] 

3.1.2. Stosunki geologiczne i hydrogeologiczne panujące w hałdach 

Hałdy zostały usypane z gruzu skalnego (skała nadkładowa) w postaci bloków i frakcji 
gruboziarnistych. Przeważnie są to utwory węglanowe oraz iłołupki. Lokalnie występują mie
szaniny gliny i piasku. Wodoprzepuszczalność tej partii hałd jest znaczna (k =S · 10·1 misek) 
(Leditzky 1992). 

3.2. Bariery techniczne składowiska 

Przed przystąpieniem do realizacji projektu budowy składowiska na hałdach przeprowa
dzono badania, które wykluczyły możliwość wystąpienia osunięć bądź osiadania tego frag
mentu hałd (Horn 1991). 

Po zakol'lczeniu kompleksowych badal'l podstawowych wykazujących przydatność hałd ko
palni "Eisenerz" jako terenu pod składowisko odpadów oraz uzyskanie zezwolei'l kompetent
nych Urzędów (Urząd Górniczy, Ochrona Środowiska, Lokalna Społeczność itp.), po ok. 17 
miesiącach przystąpiono w lutym 1993 r. do budowy (l etap) składowiska odpadów komunal
nych na terenie hałd kopalni "Eisenerz" (rys. 3 .2 i 3.3). 

3.2.1. System barier technicznych 

W związku z brakiem jakichkolwiek barier geologicznych w miejscu planowanej budowy 
składowiska, przystąpiono w lutym 1993 r. do budowy systemu wymaganych barier technicz-
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nych. Poszczególne elementy tego systemu składająsię z: 
a) uporządkowanego teren u hałdy (ok. 35 000 m2

)- gruboziarniste frakcje, bloki skalne (500 
mm i więcej) lokaln ie uzupełniono drobnoziarnistymi frakcjami, które zostały przy użyciu 
ciężkich maszyn budowlanych wyrównane i zagęszczone (ubite); 

b) warstwy wyrównawczej (ok. 20 cm) wykonanej z naturalnego materiału o cechach wiążą
cych . Z powodu braku w tym rejonie glin i iłów postanowiono wykorzystać skałę płonną 
z hałdy . Wykorzystując przewoźną kruszarkę dającą uziarnienie od O do 60 mm, uzyskano 
ok. 16 % kruszywa frakcji mniejszej od 0,063 mm. Podstawowe parametry tej warstwy 
wynosiły: 

- gęstość 2,20 (pomiar Proctora) przy zawartości wody 6,5 %, 
- wartość k ~ 1,0 · IO.c, m/s ; 

c) uszczelnienia z trzech warstw naturalnych tworzyw mineralnych. Dobór naturalnych 
składników warstw wodoszczelnych rozpoczęto od prób mających na celu wykorzystanie 
odpadów produkcji górniczej i hutniczej kopalni "Eisenerz"(muły ze stawów osadowych, 
sz lam magnezytowy, iło~upki, piaski itp.) . Ze względów ekonomicznych zdecydowano się 
jednak na sprowadzenie (60 km) naturalnych glin i bentonitów, z których wykonano 3 za
gęszczone wodoszczelne warstwy (każdą oddzielnie- 3 x 25 cm). Pomiar wodoszczelności 
tych warstw wykazał, że spełniono zadane wymogi(k ~ 1,0 · 10·9 m/s). Uziarnienie składni
ków stanowiących wodoszczelne warstwy przedstawiono na rysunku 3.5, pomiary zagęsz
czania tych warstw (metoda Proctora) zostały przedstawione na rysunku 3.6, natomiast pro
centowy udział frakcji < 2 ~Lm przedstawiono na rysunku 3.7. Pomiar wodoszczelności "in 
si tu" przeprowadzono za pomocą aparatury przedstawionej na rysunku 3.8; 

d) warstwy z wodoszczelnej folii (ca 2 mm) wykonanej z tworzywa sztucznego; 
e) warstwy ochronnej wykonanej z mocnego, odpomego na uszkodzenia mechaniczne włókna; 
f) warstwy wodoprzepuszczalnych żwirów (50 mm, 16/32 mm) z posadowioną u dołu 

perforowaną rurą drenażową o średnicy 0 225 mm; 
g) tkaniny filtracyjnej z włókna sztucznego; 
h) warstw y gruboziarnistego (zhomogenizowanego) odpadu(~ lm). 
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Rys. 3.5. Skład ziarnowy uszczelnienia mineralnego [4] 
Fig. 3.5. Granulometrie composition of the minerał cleavage (4] 
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Rys. 3.6. Krzywa zagęszczenia naturalnych tworzyw 
wodoszczelnych (metoda Proctora) !4] 

Rys. 3.7 . Analiza składu 
mineralnego gliny (Uziarnienie< 

2 ~lm) wchodzącej w skład 
naturalnych tworzyw 
uszczelniających [4) 

Fig. 3 .6. Condensation curve of natura! waterproof material s 
(Proctor method) [4) 

Fig. 3.7 . Analysis of minera! 
composition of clay (graining < 

2 ~un) being part of natura! 
cleavage materials [4) 

l - wycinek badanej powierzchni, 
2- żwir, 

3 - uszczelnienie, 
4- powierzchnia badanej warstwy, 
5 - krzyżulec, 

6- metalowy pierścień nasadkowy, 
7- pierścień ochronny, 
8- rura obsadowa (komora), 
9 - obciążenie. 

Rys. 3.8. Polowy przyrząd do badania przepuszczalności warstw podłoża [4] 
Fig. 3.8. Field grOUJld layer permeability measuring instrument [4) 
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Na tak przygotowany system szczelnych barier technicznych (rys. 3.9) warstwami układa 
się odpady. które są zagęszczane oraz sukcesywnie nakrywane wodoszczelnymi foliami, aby 
zminimalizować dopływ wody atmosferycznej do składowiska (deszcz, śnieg). 

3.2.2. Odprowadzanie wód ze składowiska odpadów 

Podobnie jak w innych powierzchniowych składowiskach odpadów również w kopalni 
"Eisenerz" funkcjonują 2 systemy odprowadzania wód. 

Odprowadzanie wód skażonych ( eluatów) 
Odpady składowane w "Eisenrz" są zaliczane do grupy III. Ten typ odpadów (komunalne 

oraz przemysłowe o zbliżonym charakterze) zawiera pewną ilość substancji toksycznych. Sub
stancje te są wymywane z odpadów przez migrującą wodę. Woda wnikająca do wnętrza skła
dowiska pochodzi z trzech źródeł: 

wilgotność własna odpadów, 
- opady atmosferyczne (deszcz oraz bardzo intensywne w tym rejonie opady śniegu), 
- skraplające się mgły, które często występują w tym górskim rejonie. 
Skażona woda jest ujmowana systemem rur drenażowych 0 225 mm (rys. 3.9) i rurociągiem 

zbiorczym połączonym ze stacją uzdatniania (oczyszczenia) skażonych wód (rys. 3.10 i rys. 3.3). 

2 

1- hałda (uziarnienie)~ 500 mm), 
2- zagęszczone drobnoziarniste frakcje 

1,0 m 
skały płonnej z hałdy, 

3- wodoszczelne warstwy z naturalnych 
tworzyw mineralnych (zagęszczone), 

4- warstwa z folii wodoszczelnej, 
5 - warstwa ochronna z mocnego (odpornego 

2:50 cm na mechaniczne uszkodzenia) tworzywa, 
6- rura drenażowa z tworzywa sztucznego 

0 225 mm (perforacja na 2/3 obwodu), 
~ 2,0mm 7- warstwa wodoprzepuszczalnych żwirów 

(0 16/32), 

a ~25 cm 
8 - tkanina filtracyjna z włókna sztucznego, 
9- drobnoziarnisty odpad, 
10- odpady specjalne. 

20 cm 

Rys. 3.9. Przekrój przez system barier technicznych (warstw uszczelniających) [2] 
Fig. 3.9. Section through a technical ban·ier system (of c leavage layers) [2] 

l - waste-Lip (graining::; 500 mm), 2- condensed fine-grained fractions o f waste rock tip, 3- waterproof layers of 
natura l minera l material s (condensed), 4 -layer o f waterproof foi l, S - protective layer o f strong (resistant lo 

mechanical damages) material s, 6- plastic drainage pipe 0 25 mm (perforation o f 2/3 of cicuit), 7- layer o f water
permea b Ie gravel s, 8- fi lter fabric of woven plastic Filamen ts, 9- fine-grained waste,IO- special wastes 
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Stacja ta posiada 3 stopnie oczyszczania zanieczyszczonych (skażonych) wód: 
sedymentacja zanieczyszczeń stałych, 
oczyszczanie biologiczne, 
odwrócona osmoza. 
Po przepłynięciu przez w/w 3 stopnie oczyszczan ia woda pochodząca z eluatów (odcieków) 

posiada parametry zezwalające na jej zrzucanie do otwartych cieków wodnych rejonu kopalni 
"Eisenerz". 

Ferdlnand - Sturz 

Rys. 3.1 O. Lokalizacja systemu ujmowania skal'.onych w<ld (eluatÓ\\ ) pochodzących ze składowiska 
odpadów komunalnych (schemat) [21 

l -droga dojazdowa do składowiska, 2- stacja odzyskiwania metanu ze składowiska odpadów, 3- strefa 
bezpieczelistwa wokół v.'w stacji odmetanowania, 4- stacja oczyszczania (uzdatniania) skażonych wód (eluatów), 
5- zbiornik wód skażonych (ełuatów), 6- zbiornik czystych wód (deszcz, śnieg) , 7- zbiornik rezerwowy w/w wód 
z pkl. 6, ~-droga dojazdowa do składowiska. 9- podpora wylotu rur drenażowych. łO- rury drenażowe z tworzyw 

sztucznych (0 225 mm, perforacja na 2/3 obwodu) odprowadzające wod~ skażoną (ełuaty) ze składow i ska 

Fig. 3.1 O. Localization o f the contaminated \• a ter tapping system (leakages) deriving from t hemunicipal 
landfili site (scheme) [2] 

l - access road to t he disposal sile, 2- station o f recovering fire-damp from the waste disposuł sit e, 3 - protected zone 
around thc aforcmentioncd demethanising station, 4- contaminatcd w a ter treatment plant (o f Jeakagcs), 

5- contaminated watcr reservoir (of Jeakagcs), 6- clean water rcscrvoir (rai n, snow), 7- rescrvc eontainer o f the 
mentioned above waters from point 6, 8- access road to t he disposal s i te, 9- damming o f the drainage pipes outflow, 
l O- plastic drainage pipes (0 250 mm, pcrforation o f 2/3 o f cicuit) discharging contaminated water (lcakages) from 

the environment 
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Folia ta powoduje odcięcie dopływu wody (deszcz, śnieg, skroplona mgła) do niżej leżącej 
warstwy odpadów komunalnych . Tymczasowo włożone rurociągi z PCV umożliwiają zrzut tej 
wody do lokalnych cieków wodnych . Podobnie dzieje się z wodą gromadzącą się w ostatecznej 
warstwie uszczelniającej od góry składowisko odpadów (rys . 3.11) po jego zamknięciu lub na
łożonej na boczną powierzchnię danej warstwy odpadów (rys. 3.3). 

Woda wnikająca do warstwy odwadniającej (żwir)- rysunek 3.11) jest odprowadzana ru
rociągami zbiorczymi bezpośredn i o do lokalnych cieków wodnych (Schippinger 1994). 

3.2.3. Odprowadzanie gazów ze składowiska odpadów 

W trakcie składowania odpadów komunalnych zawierających substancje organiczne ·pod 
wpływem beztlenowego (anaerobowego) procesu mikrobiologicznego wydzielają się gazy 
głównie CH4 i C02. Głowicę studni odgazowującej przedstawiono na rysunku 3.12. Pozyskany 
gaz (CH4) może być wykorzystany gospodarczo do wytwarzania prądu elektrycznego i ciepła 
bądź utylizowany przez wolne spalanie. W przypadku składowiska "Eisenerz" ilość wydziela
jącego się metanu jest zbyt mała i stąd jest on utylizowany przez wolne spalanie (Barchański 
2004). 

OK III 

2 

3 

5 

l -warstwa rekultywacyjna, 
2- warstwa wodoprzepuszczalna (żwir) z rurami drenażowymi z PCV 

odprowadzającymi wodę pochodzącą z opadów atmosferycznych, 
3- warstwa z folii wodoszczelnej+ warstwa tkaniny odpornej na uszkodzenia 

mechaniczne, 
4- wodoszczelna warstwa z naturalnych tworzyw mineralnych (np. gliny). 
5 - warstwa wyrównawcza, w której posadowione są rurociągi z PCV 

(perforacja na 2/3 obwodu), którymi odsysa się gaz (CH4) pochodzący z 
rozkładu substancji organicznych odpadów komunalnych, 

6- odpady komunalne. 

Rys. 3.11. Wodoszczelna warstwa przykrywająca składowisko odpadów (grupa III) po jego zamknięciu 
(schemat) [8] 

Fig. 3.11. Waterproof layer sealing the disposal site (group III) after its closure (scheme) [8] 
l - rcclamation layer, 2- water-permeable layer (gra vel) with PCV drainagc pipcs discharging wmcr dcriving from 

rainfall, 3- layer o f waterproof f o ił+ layer o f fabric resistant to mechanical damages, 4- waterproof layer o f nuturai 
minerał material s (c.g. clay), 5- levclling layer, 6- mu nicipal wastes 
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Rys. 3. 12. Głowica studni odgazowującej składowisko odpadów komunalnych [2] 
l -rury z PCV łączące głowicę studni ze stacją odmetanowania składowiska, 2- warstwa wodoprzepuszczalna 

(żwir) z rurami drenażowymi z PCY odprowadzającymi wodę pochodzącą z opadów atmosferycznych, 
3- warstwa z folii wodoszczelnej+ warstwa tkaniny odpornej na uszkodzenia mechaniczne, 4- wodoszczelna 

warstwa z naturalnych tworzyw mineralnych (np. gliny), S- warstwa wyrównawcza, 6- rura z PCV (pełna), 
7- odpady komunalne, 8- warstwa żwiru, 9- rura drenażowa z tworzyw sztucznych (perforowana), 

lO- warstwa rekultywacyjna 

Fig. 3.12. Head of the well degassing the municipallandfill site [2] 
l - PCY pipes linking the well-head with the demethanising station o f the disposal, 2- water-permeable layer (gravel) 

with PCV drainage pipes discharging water deriving from rai n fali, 3 -layer of waterproof foil + layer of fabric 
resistant to mechanical damages, 4- waterproof layer o f natura! minerał material s (e.g. cłay), S- levelling layer, 

6- PCY pipe (fuli). 7- municipal wasles, 8- gravellayer, 9- plastic drainage pipe (perforated), 10- reclamalion 
layer 

4. Podsumowanie i wnioski końcowe 

Podsumowując informacje zawarte w niniejszym artykule można pokusić się o następujące 
wnioski: 
4.1. Przy wzajemnym poszanowaniu stanowisk stron sporu o budowę o budowę składowiska 

odpadów komunalnych na terenie kopalni "Eisenerz", jak: 
a) bardzo silne "antylobby" obywatelskie ochroniarzy środowiska, z definicji będące 

przeciwnikiem budowy w Eisenerz składowiska odpadów, 
b) stosowne urzędy wydające odpowiednie zezwolenia od szczebla gminy po władze 

centralne Landu, 
c) kopalnia "Eisenerz" jako inwestor, 
d) specjalistyczne firmy budowlane i eksploatujące składowiska (9-ciu partnerów). 
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Udało się fazę uzgodnień prawnych i prac badawczo-projektowych zrealizować 

w ciągu 17 miesięcy (sierpieó 1991- styczeń 1993), zaś budowy pierwszego etapu skła
dowiska zrealizować w ciągu 10 miesięcy (luty 1993- grudzień 1993). 

4.2. Zaprojektowane i zbudowane składowisko odpadów komunalnych jest spektakularnym 
przykładem kompleksowego rozwiązywania problemów, związanych z : 
a) zagospodarowaniem (rekultywacją) zdegradowanych terenów pogórniczych kopalni 

rudy żelaza, 
b) składowaniem odpadów komunalnych. 

4.3. Bezspornie wykazano, że przy budowie składowisk odpadów komunalnych tylko bariery 
techniczne spełniają ostre wymogi stawiane przez odnośne przepisy. Porównując wady i za
lety barier geologicznych i barier technicznych można stwierdzić, że: 
a) bariery geologiczne: 

rzadko zalegają regularnie i zachowują jednakowe parametry na całym obszarze 
planowanego składowiska, 
kontrola jakości barier geologicznych jest bardzo trudna, a niektóre metody (np. 
wiercenia kontrolne) mogą nawet pogorszyć jakość tych barier (np. wodoszczel
ność) , 

determinują lokalizację składowiska, co nie zawsze idzie w parze z minimaliza
cją kosztów transportu odpadów. 

b) bariery techniczne: 
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są wykonywane z tworzyw o gwarantowanej jakości , 

zadane parametry jakościowe są kontrolowane zarówno w trakcie budowy 
składowiska jak i jego eksploatacji (monitoring). Szczególnie istotnym jest wła
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Building the landfili site on the area of the "Eisenerz" mine - Austria 
waste-tip 

Abstra et 

Groundwater conservation while building (and next exploiting) landfili sites is one of the 
most important tasks to be solved during research-designing works and also during the con
struction of the landfili s i te itself. In the present article chasen solutions applied in Austria have 
been presented, where a so-called "multi-barrier dumping site protection system" has been 
deve loped. 

The requirements needed to obtain geological sediments to be able to meet the proper role 
of a "geological barrier" for the planned dumping sites are very rarely fulfilled. Tight geologi
cal sedimentations, which theoretically should play the role of a geological barrier, are very 
often mixed with water-permeable sediments (e.g. sand lens and veins, gravel). In such situa
tion i t is extremely difficult to guarantee and eontroi the state of waterproofness (water perme
ability) of these layers . Common occurrence of such situations on the one hand and also the 
desire (necessity) of using exploited workings (quarries, opencast mines, gravel-pits , sandpits 
etc.) on the other hand resulted in the fact that technical barriers or combinations of both types 
of barriers are put in place of only geological barriers . 

Recenzent: prof dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki 

Niniejszy artykuł został napisany w ramach prac finansowanych przez KBN, grant 18.25.100.923 . 
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Kopalnia Węgla Kamiennego "JAS-MOS"- koncepcje budowy poziomu 
-800 m i perspektywy funkcjonowania kopalni po jego uruchomieniu 

Słowa kluczowe 

węgiel kamienny- rozbudowa kopalń 

Streszczenie 

Artykuł przedstawia proces projektowania rozcięcia poz.-800m w KWK "JAS-MOS" 
\ sposób umożliwiający najbezpieczn iejsze i ekonomicznie uzasadnione wykorzystanie zaso
bów węgla kamiennego poniżej poziomu -600 m. Podjęcie wydobycia z tego poziomu umoż
liwia wydłużenie ży> •otności kopalni o ok. 5 lat i wydobycie ponad 12 mln ton węgla oraz 
włączenie kopalni "JAS-MOS" po 20 I 3 r. do wieJowariantowego projektu technicznej i orga
nizacyjnej integracji kopaló: "Borynia", "JAS-MOS" i "Zofiówka" w ramach Kopalni Zespo
lonej . 

l. Wstęp 

Złoże kopalni "JAS-MOS" zostało już w znacznym stopniu sczerpane, a przewidywana 
żywotność kopalni jest szacowana na l 0- I 2 lat przy poziomie wydobycia rzędu l O 000 t/dobę. 
Koóczące się zasoby na poz. -400 m i eksploatowane na poz. -600 m wymagają sięgnięcia do 
zasobów znajdujących się na poziomie -800 m. Zasoby te można byłoby w jakiejś części wy
brać podpoziomowo z poziomu -600 m, jednak poz. -800 m jest udostępniony szybami I oraz 
II i stosunkowo niedużymi nakładami kosztów można udostępnić dodatkowo zasoby w pokła
dach 502/J. 505/1, 5 I 0/1 i 5 I 0/2• 

Ponieważ szyb II jest zgłębiony tylko do poziomu -800 m bez rząpia, przedłużenie urzą
dzenia wyciągowego skipowego wiązałoby się z dużymi nakładami (pogłębienie szybu o około 
70 m, budowa urządzenia załadowczego, budowa wyrobisk obiegu załadowczego). W takim 
układzie poziom -800m służyć będzie jedynie dla transportu ludzi, dostarczania materiałów, 
powietrza, a urobek ze ścian transportowany będ-zie na poziom -600 m. 

W roku I 997 przystąpiono do opracowywania konkretnych projektów. Poniżej scharakte
ryzowano i przedstawiono graficznie kolejne warianty planów eksploatacji partii głębokiej 
(poniżej poziomu -600 m) złoża KWK "JAS-MOS". 
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2. Koncepcje eksploatacji zasobów poziomu -800 m 

2.1. Koncepcja 1997 r.- wariant I 

W roku 1997 opracowując Założenia Techniczno-Ekonomiczne, analizując stan istniejący 
oraz zasoby operatywne i możliwe do eksploatacji zasoby podpoziomowe poniżej poz. -800 m 
określono, że na tym poziomie eksploatacja możliwa będzie w partiach W3, C3 i Z3. Dla udo
stępnienia tych partii przewidziano wykonanie wytycznej północnej wraz z równoległą, a z 
niej przekopów do poszczególnych partii. Pokłady leżące nad poziomem -800 m miały być 
udostępnione krótkimi przekopami oddziałowymi prowadzonymi po wzniosie. 
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Rys. 2.1. Projektowany układ wyrobisk udostępniających w I wariancie 
Fig_ 2 . 1. Layout of headings in the second variant 
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Jak widać z powyższego, projektowany poziom-800m nie miał być poziomem wydobyw
czym z wszystkim wiążącymi się z tym funkcjami, a jedynie poziomem pomocniczym, umoż
liwiającym eksploatację znajdujących się na nim zasobów. Głównym poziomem wydobyw
czym pozostawał do zakończenia eksploatacji kopalni poziom -600 m, na którym znajdują się 
wszystkie niezbędne wyrobiska, systemy odstawy, komory funkcyjne oraz główne odwadnia
nie i zasilanie. Odstawa urobku miała być prowadzona na poziom -600 m do istniejących taś
mociągów i urządzenia załadowczo- skipowego. 

Budowa podszybi szybów I i II na poziomie -800 m miała być ograniczona do wykonania 
niezbędnych wyrobisk wykorzystując maksymalnie już istniejące. Przewidywano wykonanie 
stacji przeładunkowej z wozów na zestawy podwieszane wraz z klatkowym obiegiem wozów. 
Dla obsługi i postoju zestawów podwieszanych materiałowych i osobowych miały być wyko
rzystane istniejące wyrobiska łączące szyby. 

Na podszybiu poziomu -800m nie ma możliwości zapewnienia niezależnej wentylacji 
wymaganej dla rozdzielni głównej i głównej komory pomp. Ze względu na ograniczony zakres 
funkcji poziomu oraz niewielki dopływ wody (około lm/min.) nie wystąpiła potrzeba wyko
nania wyrobisk głównego odwadniania i rozdzielni głównej. Przewidywano wykorzystanie 
istniejącej stacji pomp wyposażonej w 2 pompy. Konieczne było wykonanie chodników wod
nych ze studzienką (w zakresie minimalnym) oraz rozdzielni . Woda z poziomu -800m od
prowadzana miała być do wyrobisk głównego odwadniania na poziomie -600 m. Po przeanali
zowaniu dopływów na poziomy -600 m i -800m nie stwierdzono potrzeby rozbudowy od
wadniania na poziomie -600 m. 

W przedmiotowym ZTE na poziomie -600 m przewidziano jedynie wykonanie przekopów 
oddziałowych do partii C3, W3 i Z3 w celu połączenia z przeznaczonymi do eksploatacji na 
poziomie -800 m pokładami. 

Całość projektu wymagałaby wykonania ok. 7 300 mb wyrobisk kamiennych i koszt tego 
przedsięwzięcia określona na ok. 75 600 000 zł według cen z 1997 r. 

2.2. Koncepcja 1999 r. - wariant II 

Pogarszająca się sytuacja górnictwa i niskie ceny zbytu węgla wymagały aktualizacji po
przednich zało_żeń - całość przewidywanych inwestycji zestawiono w jednym zadaniu "Bu
dowa poziomu -800m". W zadaniu tym przedstawiono aktualizację rozwiązań technicznych 
dotyczących: 

- rozcinki poziomu, jego wentylacji i klimatyzacji; 
- uzupełnienia budowy podszybia szybów I i II; 
- transportu pomocniczego. 

W pozostałych zagadnieniach ujętych w poprzednim opracowaniu ZTE nie przewidziano 
żadnych zmian w stanie istniejącym. 

Stwierdzono, że projektowany poziom -800m nie będzie poziomem wydobywczym z wszyst
kimi wiążącymi się z tym funkcjami, a jedynie poziomem pomocniczym, umożliwiającym 
eksploatację znajdujących się na nim zasobów. Na podstawie przeprowadzonej analizy zaso
bów i możliwości ich eksploatacji określono, że eksploatacja prowadzona będzie w partiach 
W3 i C3. Dla udostępnienia ww . partii przewidziano wykonanie wytycznej północnej wraz 
z równoległą (skróconą w stosunku do 1-szej wersji), a z niej przekopów do poszczególnych 
partii pokładów. Partie pokładów leżące powyżej poziomu -800 m projektowano udostępnić 
przekopami z poziomu -600 m. 
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Rys. 2.2. Projektowany układ wyrobisk udostępni ających w II wariancie 
Fig. 2.2. Layout of headings in the second II variant 

Projektowano, że poziom -800 m udostępniając zasoby w pokładacp 502/1, 505/1 i 5!0/1 

będzie pełnił funkcje: poziomu wentylacyjnego i poziomu transportowego służącego do trans
portu materiałów, maszyn i urządzeń oraz załogi . 

Założon<J, że podszybie szybów I i II na poziomie -800 m ograniczy się do wykonania nie
zbędnych wyrobisk wykorzystując maksymalnie już istniejące . Dla umożliwienia rozpoczęcia 
robót udostępniających na poziomie-800m, tj. uzyskania obiegu wentylacyjnego oraz odpro
wadzenia ciepła z poziomu na szyb IV Jas, niezbędne będzie wykonanie połączenia wentyla
cyjnego do poziomu -600 m (lunety wentylacyjnej do szybu Sz/U 2 Jas) z wykorzystaniem do 
tego celu części rury szybowej szybu Sz/U 2 Jas od poziomu -800m do około -697 m. Prze
widywano wykonanie objazdu południowego i poczekaln i, niezbędnych w okresie wykonywa-
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nia robót górniczych na poziomie-800m oraz zbrojenia ścian z tego poziomu. 
Całość projektu wymagałaby wykonania ok. 5 470 mb wyrobisk kamiennych i koszt tego 

przedsięwzięcia określona na ok. 50 253 000 zł. 

2.3. Koncepcja 2000 r.- wariant III eksploatacja podpoziomowa 

Wariant III został opracowany w lutym 2000 r. i był odpowiedzią na stale spadające ceny 
węgla oraz nienajlepszą sytuację ekonomiczną przemysłu węglowego. Założono że: 
- istnieje potrzeba utrzymania zdolności wydobywczych kopalni od 2005 roku; 
- udostępnienie zasobów złoża poniżej poziomu -600 m jest możliwe do wykonania i poz-

woli na częściowe ich wykorzystanie; 
- ma miejsce brak możliwości finansowania zadania pt: "Budowa poziomu -800 m" oraz 

brak pewności co do zasobów na poziomie-800m". 
Kopalnia przeprowadziła analizę możliwych sposobów udostępnienia zasobów poniżej po

ziomu -600 m z tego poziomu. Wariant III jest alternatywą dla wcześniej powstałych opraco
wań wymagających budowy poziomu -800m. 

Ze względu na uwarunkowania klimatyczne- wentylacyjne j edyną alternatywą dla udo
stępnienia partii pokładów poniżej poziomu -600 m jest prowadzenie robót rozc inkowych 
podwójnymi wyrobiskami, umożliwiającymi tworzenie prądów przepływowych i skracanie 
wentylacji lutn iowej na etapie robót przygotowawczych oraz oddzielenie powietrza zużytego 
od świeżego oraz odwadnianie poszczególnych partii w trakcie ich eksploatacji. 

Kopalnia rozważyła również zakres robót oraz wielkość zasobów możliwych do wyeksplo
atowania wyłącznie podpoziomowo, bez nawiązania wentylacyjnego do poziomu -800. Z ana
li zy uwarunkowm1 wentylacyjno-klimatycznych wynika, że w partiach C3 i W3 można zejść 
z eksploatacją do poziomu -750 m. Wynikiem tego byłaby całkowita rezygnacja z eksploatacji 
pokładu 510/1 oraz ze znacznej części zasobów pokł . 505/1 w w/w partiach. 

W ogólnym bilansie można by wydobyć niewiele ponad 4 200 tys. ton co stanowi zaledwie 
40 cyo zasobów pod poziomem -600 m. 

2.4. Koncepcja 2000 r. -wariant IV 

Uzyskane w ostatnich latach doświadczenia ruchowe, szczególnie w przewietrzaniu wyro
bisk korytarzowych o dużych wybiegach zbliżonych do projektowanej wytycznej północn ej 

skłoniły do ponownej oceny możliwości udostępnienia złoża poziomem -800 m. 
Rozwiązano problem dostarczenia odpowiedniej ilości powietrza dla zapewnienia: 

- wymaganej przepisami prędkości powietrza w wyrobiskach z wentylacją odrębną; 
- nie dopuszczenia do przekroczenia 0,5 % CH4 w czole przodka (z uwagi na urabianie MW 

skalnym); 
- ograniczenia zagrożenia temperaturowego; 
- odpowiedniej ilośc i powietrza za względu na liczbę zatrudnionej załogi. 

W wyniku przeprowadzonej analizy dostępnej bazy zasobowej kopalnia zaprojektowała 
kilka sposobów udostępnienia zasobów poniżej poziomu -600 m. Wynikiem weryfikacji tych 
projektów jest opracowane w maju 2000 r. ZTE, będące alternatywą dla wcześniej powstałych 
opracowm1. W projekcie tym ogran iczono do minimum ilość wyrobisk kamiennych zarówno 
na poziomie -600 m jak i na poziomie -800 m. 
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Rys. 2.3. Projektowany układ wyrobisk udostępniających w IV wariancie 
Fig. 2.3. Layout of headings in the fourth IV variant 

Ze względu na uwarunkowania klimatyczno-wentylacyjne, roboty rozcinkowe o większych 
wybiegach w poszczególnych pokładach poniżej udostępnionych poziomów wentylacyjnych, 
prowadzone będą podwójnymi wyrobiskami, umożliwiającymi tworzenie prądów przepływo
wych i skracanie wentylacji lutniowej na etapie robót przygotowawczych oraz oddzielenie 
powietrza zużytego od świeżego. Zapewni to również odwadnianie poszczególnych partii na 
etapie eksploatacji. 

Jako możliwe do rozcięcia i zagospodarowania kopalnia uznała partie C3 i W3 w pokła
dach 505/1 i 510/1 oraz partię Z3 w pokładzie 510/1• 

Całość projektu wymagałaby wykonania ok. 3 820 mb wyrobisk kamiennych i koszt tego 
przedsięwzięcia określona na ok. 39 000 000 zł. 
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3. Analiza problemu podjęcia decyzj i udostępnienia poziomu -800 m 

Dla określenia ekonomicznej efektywności programu inwestycyjnego kopaln i posłużono 
się wskaźnikiem wartości kapitałowej inwestycji - Wk. Z uwagi na to, że kopalnia "JAS
MOS" nie jest samodzielnym podmiotem gospodarczym, a jedynie zakładem wydobywczym 
w strukturze JSW S. A. nie zastosowano pełnej metody NPV. 

Wartość kapitałowa inwestycji określa wartość sumy zaktualizowanych wydatków i wpły
wów (zysków) w okresie realizacji i eksploatacji inwestycji przy przyjęciu stopy procento
wej "r". 

Pos tać matematyczna wskaźnika wartości kapitałowej inwestycji- Wk przedstawia się na
stępująco: 

T 
wk = ICPt -Nt -Kl +At)·(l+r)-l 

t=l 

gdzie: 
P1 - wartość produkcji w roku t; 
N1 - nakłady inwestycyjne w roku t; 
K1 - koszty produkcji w roku t; 
A1 - amortyzacja w roku t; 
r- stopa procentowa (przyjęta do oblicze1'1 na poziomie 12 o/o); 
t- kolejny rok; 
T- okres analizy równy 8 lat (lata 2000-2007). 
Warunkiem ekonomicznej efektywności inwestycji jest aby była spełniona zależność : 

(3.1) 

(3.2) 

Przeprowadzono analizę kształtowania się wskaźnika wartości kapitałowej dla programu 
inwestycyjnego KWK "JAS-MOS" w latach 2001-2007: wskaźnik Wk osiąga wartość 

85 115,5 tys. zł, co świadczy o ekonomicznej efektywności programu inwestycyjnego kopalni 
"JAS-MOS". 

Naturalnie, podstawą dla podjęcia decyzji o realizacji inwestycji powinna być analiza eko
nomicznej efektywności planowanej inwestycji. Jako wskaźnik oceny najczęściej przyjmuje 
się wartość kapitałową lub wewnętrzną stopę procentową. Wartości większości elementów 
rachunku oceny, przy zastosowaniujednego z tych wskaźników, nie są znane a priori w sposób 
pewny -są one obarczone pewną niepewnością. Stwierdzenie to ma szczególne uzasadnienie w 
odniesieniu do projektów inwestycji górniczych, gdzie rzeczywiste charakterystyki złóż, wa
runki rynkowe działalności kopalń i wielkości innych parametrów nie dają się przewidzieć w spo
sób pewny. Można wyróżnić czynniki, które mogą spowodować różnice w szacunku i rze
czywistej wartości uzyskanej efektywności inwestycji. Nazywa się je czynnikami ryzyka i można 
je podzielić na dwie grupy: 
- czynniki wewnętrzne ryzyka, do których można zaliczyć : warunki naturalne złoża, które 

z kolei wpływają na koszt własny wydobycia, cykl realizacji inwestycji ; jakość węgla w zło
żu, która wpływa na cenę zbytu węgla; 

- czynniki zewnętrzne ryzyka, do których można zaliczyć : poziom cen towarów i usług , 

który z kolei wpływa na wielkość nakładów inwestycyjnych i koszt własny wydobycia; 
poziom cen zbytu węgla na rynku. 
Dlatego przeprowadzono analizę kształtowania się wartości wskaźnika Wk w latach 2000-
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2007 przy założeniu niekorzystnych zmian wartości podstawowych wskaźników ekonomicz
nych, takich jak: 

średnia cena zbytu węgla; 
koszt sprzedanego węgla; 
poziom nakładów inwestycyjnych. 
W analizie problemów produkcyjnych uwzględniono i to, że w obszarze KWK "JAS

MOS" zalegają pokłady wysokiej jakości węgla koksującego typu 35 .2A i 35.28, na który jest 
zapotrzebowanie i za który uzyskuje się najwyższą cenę . 

Ostatecznie do realizacji zatwierdzona IV wariant, umożliwiający podjęcie eksploatacji już 
w początkowym etapie. 

inne roboty górnicze- 1.1 % 

drąi.cnie wyroni sk 
57.7% 

Rys. 3.1. Plan wydatków inwestycyjnych w poszczególnych grupach 
Fig. 3.1. A schedule of expenditures for particular groups 

4. Zaawansowanie robót 

Do momentu oddania artykułu do druku wykonano ponad l 700 m wytycznej północnej na 
poz. -800. Uzyskano obiegową wentylację z poziomem -600 m poprzez pochylnię odstawczą 
C3 oraz przekop oddziałowy odstawczy do pokładu 510/1 C3. Pierwsza z zaprojektowanych 
ścian poniżej poz. -600 m - śc . 22 w pokł. 510/1 przewietrzana jest już z wykorzystaniem 
obiegu powietrza z poz. -800 m. 

Trwają dalsze prace z drążeniem wytycznej północnej w celu udostępnienia partii W3 i na
stępnych ścian. Według założeń w 2008 r. uruchomiona zostanie na poz. -800m odstawa, 
którą urobek transportowany będzie poprzez pochylnię odstawczą C3 oraz przekop oddzia
łowy odstawczy do pokładu 510/1 C3 na poz. -600 m. 

Całość robót udostępniających prowadzona jest przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
"INTERGW AREX" z Jastrzębia-Zdroju, wyłonione do wykonywania tych prac w drodze prze
targu. 
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5. Perspektywy kopalni "JAS-MOS" po uruchomieniu wydobycia z poziomu -800m 

Istniejąca koniunktura na rynku węgla koksowego i koksu oraz wieloletnie prognozy w za
kresie możliwości zbytu węgla stwarzają podstawy do podjęcia przez Jastrzębską Spółkę Wę
glową S.A. działań związanych z utrzymaniem pozycji rynkowej firmy i stworzeniem stabil
nych perspektyw jej funkcjonowania w perspektywie wieloletniej [Jarno i in. 2004]. 

Wzrost głębokości eksploatacji oraz sukcesywne sczerpywanie zasobów w poszczególnych 
partiach eksploatacyjnych złóż kopah1 Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. rzutować będą na 
spadek ich zdolności produkcyjnych. Z tego też względu, biorąc pod uwagę bezpośrednie 
sąsiedztwo kopalń : "Borynia", "JAS-MOS" i "Zofiówka" opracowano wieJowariantowy pro
jekt technicznej i organizacyjnej integracji przedmiotowych kopalń w ramach Kopalni Zespo
lonej. 

Przeprowadzone analizy studialne wskazują, iż etapowa integracja trzech sąsiadujących 
kopalń, uwzględniając wsparcie aspektu technicznego racjonalną strukturą organizacyjną, 

winna przynieść wymierne efekty ekonomiczne związane z: 
- poprawą efektywności wykorzystania zasobów, w tym poprzez stworzenie możliwości 

eksploatacji zasobów w filarach ochronnych i granicznych; 
- ograniczeniem kosztów produkcji poprzez dostosowanie zdolności technologicznych po

szczególnych ogniw procesu produkcji (w szczególności transportu pionowego i przeróbki 
mechanicznej urobku) do malejącej z czasem zdolności wydobywczej; 

- uproszczeniem struktury organizacyjnej; 
optymalizacją wykorzystania zasobów ludzkich i środków technicznych; 
rozłożeniem w czasie procesu likwidacji infrastruktury dołowej i powierzchniowej po
szczególnych kopalń/rejonów . 

Techniczny aspekt procesu integracji kopalń wiązałby się z wykonaniem w latach 2005-
2007 przekopu o długości 2 400 m wraz z zabudową układów transportu urobku, łączącego 
poziom "950 m" w kopalni "Borynia" z poziomem "900 m" w KWK "Zofiówka" przy jedno
czesnym zwiększeniu do 17 000 t/d netto zdolności technologicznych transp01tu pionowego i prze
róbki mechanicznej urobku w KWK ,Zofiówka". 

Realizacja przedmiotowych przedsięwzięć umożliwi skierowanie urobku wydobywanego 
w południowej części złoża rejonu "Borynia" na szyb wydobywczy i zakład przeróbki mecha
nicznej rejonu "Zofiowka", zintegrowanych od 2008 roku w strukturze Kopalni Zespolonej. 
Jednocześnie ograniczony zostanie transport pionowy i przeróbka mechaniczna urobku w rejo
nie "Borynia", aż do ich całkowitego wstrzymania w miarę malejących zdolności wydobyw
czych. 

Drugim etapem procesu integracji kopah'I byłoby włączenie w strukturę Kopalni Zespolo
nej od 2013 roku kopalni "JAS-MOS", po wykonaniu w latach 2011-2012 wyrobiska o długo
ści 450 m. łączącego systemy transportu urobku na poziomie "-600 m" w kopalni "JAS-MOS" 
i "900 m" w rejonie "Zofiówka". Wyrobisko to umożliwi skierowanie początkowo części, a doce
lowo całości urobku wydobywanego w rejonie "JAS-MOS" na szyb wydobywczy i zakład 
przeróbczy rejonu "Zofiówka". 

Oparcie docelowego modelu funkcjonowania Kopalni Zespolonej na infrastrukturze rejonu 
"Zofiówka", posiadającej zdolności technologiczne w zakresie transportu pionowego i prze
róbki mechanicznej urobku w wysokości 17 000 t/d netto stwarza możliwości realizacji strate
gicznego celu Spółki w zakresie udostępnienia i rozpoczęcia eksploatacji zasobów zalegają
cych w polu rezerwowym "Bzie-Dębina". 
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Potencjalną rezerwę zasobów węgla koksowego w rejonie Jastrzębia stanowią: 
- złoże "Pawłowice" o powierzchni dokumentowania 21,7 km2

, położne bezpośrednio w są
siedztwie obszaru górniczego czynnej kopalni "Pniówek"; 

- złoże "Bzie-Dębina" o powierzchni dokumentowania 49,7 km2
, położone na południe od 

obszaru górniczego czynnej kopalni "Zofiówka"; 
- złoże "Gołkowice" położone na południe od obszaru górniczego KWK "JAS-MOS". 

W złożach tych udokumentowano łącznie l 244,1 mln ton zasobów przemysłowych węgla 
koksowego, w tym : 292,5 mln ton węgla w złożu "Pawłowice" oraz 95 l ,6 mln ton węgla w zło
żu "Bzie-Dębina". 

Z uwagi na korzystną lokalizację złóż rezerwowych prace związane z ich udostępnieniem i ba
daniem mogłoby zostać rozpoczęte w oparciu o infrastrukturę techniczną kopah'l czynnych : 
- kopalni "Pniówek" w przypadku złoża "Pawłowice"; 
- kopalni Zespolonej- rejon "Zofiówka" w przypadku złoża "Bzie-Dębina". 

Przyjęcie takiej koncepcji udostępnienia złóż rezerwowych pozwala uzyskać informacje o wa
runkach geologiczno-górniczych i rozpocząć roboty górnicze w złożu przy zminimalizowaniu 
nakładów inwestycyjnych. Etapowość procesu udostępniania i eksploatacji złóż rezerwowych 
jest również korzystna z punktu widzenia minimalizacji ryzyka inwestycyjnego oraz optymali
zacji rozłożenia nakładów inwestycyjnych. 

Etap I obejmowałby roboty udostępniająco-badawcze wraz z rozpoczęciem eksploatacji 
udostępnionych pokładów w oparciu o infrastrukturę kopalń sąsiednich. 

Etap II to kontynuacja eksploatacji oraz robót udostępniających i badawczych pod kątem 
określenia parametrów złoża przed podjęciem wiążących decyzji inwestycyjnych w zakresie 
udostępnienia pionowego (zgłębienie szybów) i budowy infrastruktury powierzchniowej , w tym 
zakładu mechanicznej przeróbki węgla. 

W przypadku stwierdzenia ekonomicznej efektywności przedsięwzięcia w zakresie eksplo
atacji zasobów złoża rezerwowego reali zowany byłby etap III, obejmujący wykonanie docelo
wego szkieletu kamiennego wyrobisk na poziomach wraz z osiągnięciem przez kopalnie 
optymalnych zdolności wydobywczych oraz budowy technicznej infrastruktury powierzch
niowej . 

Tym samym w perspektywie 2020 roku w rejonie Jastrzębia Zdroju funkcjonowałyby dwa 
zakłady górnicze: Kopalnia Zespolona "Bzie-Dębina" oraz "Pniówek-Pawłowice", których łącz
na produkcja zabezpieczałaby zapotrzebowanie krajowego przemysłu koksowniczego pod 
względem ilości i jakości węgla koksowego. 

Na tle tych planów niezmiernie ważnym było podjęcie decyzji o udostępnieniu poz. -800 m. 
Podjęcie tam eksploatacji wydłuży żywotność kopalni "JAS-MOS" o ok. 5 lata, a to właśnie 
pozwala włączyć ją do projektu utworzenia Kopalni Zespolonej opisywanej powyżej. 

Udostępnienie nowych złóż wymaga zaangażowania znacznego kapitału oraz wiąże się z du
żym ryzykiem inwestycyjnym. W kopalni "JAS-MOS" prowadzi się bardzo zaawansowane 
analizy zasobów w parcelach nieregularnych, o niewielkich zasobach, zalegających w filarach 
ochronnych, uwarunkowanych wpływami na powierzchnię i obiekty powierzchniowe pod 
kontem przeprowadzenia efektywnej ich eksploatacji. Zakłada się możliwość ich eksploatacji 
krótką ścianą na "L" i systemem chodników równoległych (sieć chodników) w obudowie ko
twiowej lub kotwiowo-podporowej . 
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6. Wnioski 

l. Od szeregu lat opracowywane były projekty udostępn i enia zasobów na poziomie -800 m, 
jednak brak środków finansowych uniemożliwił podjęcie decyzji rozpoczęcia tej inwesty
cji. Szukano rozwiązań (wariantów) minimalizujących te koszty, przy zapewnieniu odpo
wiedniego bezpieczeństwa i warunków prowadzenia eksploatacji górniczej. Spośród wielu 
wariantów opracowany przez KWK "JAS-MOS" w maju 2000 roku spełnia wszystkie te 
warunki. 

2. Z uwagi na złożoną budowę geologiczną złoża decyzja inwestycyjna obarczona jest dużym 
ryzykiem geologicznym i górniczym. Dla jego zmniejszenia i zwiększenia efektywności 
inwestycji ponad planowaną, zaproponowano rozpoznanie złoża robotami geologicznymi 
i górniczymi , przy wykorzystaniu aktualnie prowadzonych prac rozcinkowych w pokładzie 
502/1• W ten sposób poziom ryzyka może zostać obniżony z wysokości 50 o/o do około 20 %. 

3. Istnienie kopalni "JAS-MOS" jest uzasadnione wysokąjakością eksploatowanego złoża, 
a w konsekwencji wysoką ceną sprzedaży, niskimi kosztami wytwarzania, dodatnimi wyni
kami ekonomicznymi. Za trwaniem i rozwojem tej kopalni przemawiają również względy 
społeczne- miejsca pracy i źródło dochodów dla znaczącej liczby osób oraz wykorzystanie 
wysokiej jakości złoża, w znacznej części udostępnionego. 

4. Podstawowym źródłem finansowania programu inwestycyjnego będzie fundusz amortyza
cyjny kopalni, który pozwala na pełne pokrycie potrzeb inwestycyjnych. 

S. Przeprowadzona w 2000 r. analiza ekonomicznej efektywności inwestycji, na bazie prog
nozy wyników finansowych, pozwoliła stwierdzić, że program inwestycyjny KWK "JAS
MOS" na lata 2001-2007 jest ekonomicznie uzasadniony. Wskaźnik wartości kapitałowej 
Wk osiąga wartość 85 115,5 tys. zł, co świadczy o pozytywnym ekonomicznym efekcie re
alizacji programu inwestycyjnego kopalni "JAS-MOS". 
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"JAS-MOS" Coal Mine- projects of structures concerning -800 Ievel and 
perspectives o f min e' s fu tu re development after activation o f this level 

Abstra et 

This article presents the process of formation -800 level in "JAS-MOS" coal minę which 
will mąkę possible to use the coal resources below the -600 level in a safe and economical 
way. The extraction of coal from this level allows to prolong the utilization of the minę for 
about S years and perm i ts to minę over 12 min ton s o f coal. After 2013 thanks to this venture 
the minę can be included to the mines integration program which unitę: Coal Minę .,Borynia" . 
.. JAS-MOS" and "Zofiówka". 

Recenzent: dr inż. Marek Cała 
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Dotychczasowe doświadczenia eksploatacji zasobów węgla 
zlikwidowanych kopalń na przykładzie ZG "Siltech" 

Słowa kluczowe 

racjonalna gospodarka złożem- filary ochronne- systemy eksploatacji chodnikowe 
i ubierkowe 

Streszczenie 

W referacie podkreślono potrzebę maksymalnego wykorzystania zasobów złóż węgla ka
miennego poprzez eksploatację filarów ochronnych równi·eż zlikwidowanych kopalń. Przykła
dem racjonalnej gospodarki złożem jest zlikwidowana kopalnia "Pstrowski' i Zakład Górniczy 
"Siltech". 

l. Wprowadzenie 

Racjonalna gospodarka zasobami węgla kamiennego to taka ich eksploatacja, by przy za
chowaniu rentowności produkcji górniczej, wykorzystanie tych zasobów było maksymalne. 

W rozumieniu zapisu Ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska " ... ochrona złoża 
polega na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu 
kopalin, w tym również kopalin towarzyszących ... ". 

Przeprowadzone, jak również biegnące aktualnie procesy likwidacyjne wykazały, że w każ
dym likwidowanym zakładzie górniczym pozostają niewybrane zasoby węgla. Zasoby te 
naszym zdaniem mogą być w przyszłości przedmiotem zainteresowania górnictwa. 

Ochrona niewybranych partii złoża w likwidowanych zakładach górniczych może być re
alizowana poprzez: 
- powołanie nowego podmiotu gospodarczego na bazie majątku kopalni likwidowanej, któ

rego zadaniem jest wybranie reszty udostępnionych zasobów przemysłowych np. w filarach 
ochronnych szybów czy terenu przemysłowego likwidowanego zakładu górniczego itd., 

- przekazanie zasobów sąsiedniej kopalni, 
- opracowanie pełnej dokumentacji pozostawionych zasobów i pozostawienie ich w ewiden-

cji zasobów. 
Przemysł węgla kamiennego od 1990 roku poddawany jest stałemu procesowi napraw

czemu. Początkowo była to głównie rekonstrukcja kopalń, by w ostatnich latach nabrać 
charakteru totalnego, mającego na celu w możliwie krótkim czasie doprowadzenie do rentow
nej produkcji węgla kamiennego. 
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Od dwóch lat mamy do czynienia z nagłym wzrostem cen węgla na rynkach światowych, 
co w sposób zasadniczy zmieniło lub zmienić powinno pogląd na znaczenie poszczególnych 
elementów dalszej restrukturyzacji górnictwa. Przyjmując , że dalej aktualne są: 
- likwidacja kopali'! o km1czących się zasobach i trwale nierentownych, 
- maksymalne upraszczanie modelu i struktury kopalń z minimalizacją kosztów stałych, 
- rezygnacja z majątku nieprodukcyjnego, 
- kompleksowa weryfikacja bazy zasobowej prowadząca do selektywnej eksploatacji złoża, 
należałoby zrobić wszystko, aby utrzymać aktualny poziom zdolności produkcij przynajmniej 
na kilkanaście lat, bo tyle potrzeba, aby rozwinęły się alternatywne technologie w energetyce 
i hutnictwie. 

Do podstawowych kierunków działań technologicznych stojących przed górnictwem uważa się: 
l) pogłębienie szybów i budowa nowych poziomów wydobywczych, 
2) rozwój eksploatacji filarów ochronnych, 
3) wykorzystanie resztek zasobów zalegających głównie w filarach ochronnych szybów 

zlikwidowanych kopalń. 
Potencjalne możliwości wysokoefektywnych frontów wybierania tkwią w zasobach pokła

dów położonych w rejonach filarów ochronnych szybów, w szczególności tych , które ulegają 
likwidacji lub zmieniają swoje przeznaczenie w wyniku restrukturyzacji kopalni. 

Poniżej przedstawiono doświadczenia autorów w dwóch ostatnich kierunkach działm1 

w aspekcie dwuletniej działalności Zakładu Górniczego "Siltech" Sp. z o.o. 
ZG "Siltech" jest wynikiem km1cowego procesu restrukturyzacji byłej kopalni "Pstrowski", 

gdzie przy wykorzystaniu infras truktury i obiektów podstawowych Zakładu Odwadniania jest 
możliwe wybranie resztkowych zasobów filara ochronnego szybów głównych. 

2. Doświadczenia w zakresie eksploatacji filarów ochronnych 

Przemysł węglowy posiada ogromny dorobek naukowy i praktyczny w zakresie eksploata
cji filarów ochronnych z ostatnich kilkudziesięciu lat, przedstawiany w publikacjach i refera
tach. Większość dotyczy jednak eksploatacji systemem podsadzkowym. Jednoznaczne odejście 
od systemów podsadzkowych skłoniło autorów do przedstawienia doświadczeń praktycznych 
kopalni "Pstrowski", ZWSM "Jadwiga" dotyczących eksploatacji filarów ochronnych syste
mami zawałowymi. Proces łączenia i likwidacji KWK "Pstrowski" przedstawia rys . 2.1. 

Do największych osiągnięć kopalni "Pstrowski" zaliczyć można pierwszą w przemyśle wę
glowym eksploatację zawałową z przecięciem rury szybowej w filarze ochronnym szybu "Pu
łaski" . 

W 1996 r., na bazie byłej kopalni "Pstrowski", powstała kopalnia "Jadwiga", w której 
opracowano projekt eksploatacji pokładów 620 oraz 508 i 509 w rejonie szybów głównych. 
Projekt ten był przedmiotem obrad Komisji do Spraw Ochrony Powierzchni w czerwcu 1999 r. 
Po pozytywnej opinii Komisji w ramach tego projektu prowadzono eksploatację do 30.06.2000 
r., kiedy kopalnia "Jadwiga" uległa likwidacji. W wyniku tej eksploatacji wybrana została 
jedynie część ściany w pokładzie 620. Wcześniej prowadzona była eksploatacja pokładu 620 
na podsadzkę suchą i zawałem stropu w filarze ochronnym szybu "Władysław" i Koksowni Z-l, 
z bardzo złożoną zabudową powierzchni i wysokimi kominami. Prowadzono również eks
ploatację w filarach ochronnych szybów "Jan" i "Bolesław", w filarze szybu "Barbara" KWK 
"Bobrek" i w filarze ochronnym szybu "Tadeusz", w każdym przypadku systemem ścianowym 
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z zawałem stropu. Wycinki map wyrobisk górniczych pokładu 620 eksploatowanego w filarze 
ochronnym przedstawia rys. 2.2. 

Rys. 2.1. Proces łączenia i likwidacji KWK "Pstrowski 
Fig. 2.1. Processof merging and abandoning of "Pstrowski" coal Mine 

2. l. Eksploatacja pokładu 620 w filarze ochronnym szybu "Barbara" 

Szyb "Barbara" był szybem wentylacyjnym (wdechowym), wyposażonym w skipoklatkę. 
Zbrojenie szybu stanowiły stalowe dźwigary oraz rurociągi i kable. Szyb posiadał przekrój 
kołowy o średnicy 4,5 m z obudową murową o grubości 0,5 m. Głębokość szybu 330 m. 
W zasięgu wpływów eksploatacji w pokładzie 620 znajdowało się kilkadziesiąt obiektów. 
Obiekty te, na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zaliczono do 2, 3 i 4 kategorii od
porności. Do ważniejszych obiektów zaliczono: wieżę wyciągową z budynkiem nadszybia i ma
szyny wyciągowej, budynek wentylatorów i sortowni przebudowanej obecnie na halę spor
tową, oraz część obiektów huty "Bobrek" takich jak parowozownia, osadniki, 4 suwnice i szlak 
kolejowy PKP. 

W przedmiotowym filarze (przed rozpoczęciem eksploatacji w pokładzie 620) przeprowa
dzono częściowąeksploatację w pokładach 418,501,504,507 (w latach 1926-34) oraz w bez
pośrednim sąsiedztwie filara w pokładach 418, 501, 504, 507, 509, 510, 620 (w latach 1924-
81). Generalnie eksploatację prowadzono z podsadzką hydrauliczną. 
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Rys. 2.2. Przykłady eksploatacji filarów ochronnych 
Fig. 2.2. Examples of protective pillars exploitation 

Zgodnie z opracowaniami kopalni i specjalistów GIG zaplanowana została eksploatacja 
pokładu 620 z zawałem stropu pojedynczymi ścianami z zachodu na wschód po zachodniej 
stronie uskoku oraz z północy na południe po wschodniej stronie uskoku oraz w strefie zrębu 
tektonicznego. 

Eksploatację w filarze rozpoczęto w kwietniu 1983 roku, a zakończono w 1987 roku 
w zachodniej części filara . Roboty badawcze prowadzone we wschodniej części filara wyka
zały bowiem jego wycienienie oraz zanik. Pokład 620 wybrano również na północ od granicy 
filara ochronnego. 
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W związku z tym, że prognozowane deformacje powierzchni nie przekraczały dopuszczal
nych dla II kategorii ochrony, więc były one mniejsze od dopuszczalnych deformacji dla 
obiektów zlokalizowanych w tym rejonie, nie przewidziano profilaktycznego zabezpieczenia 
obiektów powierzchniowych . 

Pęknięcia ścian nadszybia usunięto przed rozpoczęciem eksploatacji w filarze . Nie przewi
dziano również zabezpieczenia obudowy i uzbrojenia szybu, ponieważ prognozowane defor
macje nie miały przekroczyć dopuszczalnych dla I kategorii ochrony, a szyb zaliczono do 2 
kategorii odporności. 

W granicach filara ochronnego dla szybu "Barbara" wybrano około 50% zasobów. Obser
wacje terenów i obiektów zlokalizowanych w zasięgu wpływów dokonanej eksploatacji w 
pokładzie 620 w filarze ochronnym nie stwierdziły występowania szkód górniczych. Zaobser
wowane maksymalne obniżenia wyniosły : dla powierzchni 11 O cm, dla wyrobisk przyszybo
wych i szybu 21 cm. 

Eksploatacja nie spowodowała zakłóceń w normalnym użytkowaniu obiektów i urządzeń 
zlokalizowanych w filarze ochronnym dla szybu "Barbara". 

2.2. Eksploatacja pokładu 620 w filarze ochronnym szybu "Tadeusz" 

Szyb "Tadeusz" był szybem zjazdowo-materiałowym, posiadał dwa przedziały wyposażone 
w cztery klatki prowadzone czołowo wzdłuż drewnianych prowadników. Przekrój szybu był 
beczkowy 5, l x 6,25 m do głębokości 217 m i 6,65 x 6,4 m na pozostałym odcinku. Zbrojenie 
szybu stanowiły dźwigary stalowe, rurociągi i kable. Obudowa szybu na całej głębokości była 
murowa o grubości 0,5-0, 7 m. Szyb posiadał połączenie z poziomami 126 m, 217 m, 305 m, 
430 m, 575 m. 

W zasięgu wpływów eksploatacj i w pokładzie 620 znajdowało się około 80 obiektów po
wierzchniowych. Obiekty te na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zaliczono do 2, 3 i 4 
kategorii odporności. Do ważniejszych obiektów zaliczono budynki nadszybia, maszyny wy
ciągowej, kompresorów, kotłowni, linie kolejowe PKP oraz GKPiKTG, komin kotłowni oraz 
drogę szybkiego ruchu. 

W filarze (przed rozpoczęciem eksploatacji w pokładzie 620) przeprowadzono w latach 
1928-45 częściową eksploatację w pokładzie 507 i S l O, natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie 
filara w latach 1875-1973 eksploatacje w pokładach 502, 503, 504, 507, 508, 509, SiO, 620. 
Generalnie eksploatację prowadzono z podsadzką hydrauliczną. 

Pokład 620 w filarze ochronnym posiadał miąższość l ,4 m do l ,8 m, zalegał na głębokości 
720 m, tj. około 120m poniżej dna szybu. 

W związku z tym, że prognozowane deformacje powierzchni nie przekraczały dopuszczal
nych dla II kategorii ochrony, a dla szybu I kategorii nie przewidziano zabezpieczeń obiektów 
powierzchniowych i szybu. W trakcie prowadzenia eksploatacji górniczej prowadzono 
kompleksowe obserwacje geodezyjne. 

Eksploatacja górnicza ścianami zawałowymi l i 2 na wysokość l ,4 m i l ,8 m nie spowo
dowała uszkodzeń w szybie "Tadeusz" oraz w obiektach powierzchniowych przedmiotowego 
filara, jak również nie była przyczyną przerw w procesie produkcji . 

2.3 . Eksploatacja pokładu 620 w rejonie szybów głównych ZWSM "Jadwiga" 

ZWSM "Jadwiga" powstała dla docelowego sczerpania zasobów byłej kopalni "Pstrowski", 
na bazie jej majątku, infrastruktury wyrobisk i obiektów podstawowych. 
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Fragmentem złoża o potencjalnie korzystnych uwarunkowaniach geologiczno-górniczych 
i techniczno-ekonomicznych był rejon szybów głównych. 

Dotychczasowe pozytywne doświadczenia KWK "Pstrowski" wskazywały na możliwość 
podjęcia realizacji eksploatacji pokładu 620 w tym rejonie. Pokład 620 w rejonie filara ochron
nego, dla szybów i zabudowal'l zaliczony jest do III stopnia zagrożenia tąpaniami, I (II) stopnia 
zagrożenia wodnego i zalega średnio na głębokości około 700 m. Przedmiotowa partia pokładu 
usytuowana jest na południowym skłonie Niecki Bytomskiej. Nachylenie warstw jest zmienne 
i wynosi 6° w części południowej do około 30° w części północnej, a nawet lokalnie może prze
kroczyć 30°. Grubość pokładu 620 jest zmienna i wynosi od 1,4 do 1,7 m, przy typie węgla 34. 

Wypracowano szereg wariantów prowadzenia eksploatacji pokładu spełniających wymaga
nia niezawodności technologicznej i bezpieczeństwa obiektów powierzchniowych. Za najbar
dziej racjonalny uznano wariant IV i dla niego opracowano projekt techniczny eksploatacji 
pokładu 620 ścianą 246. Ściana ta o długości 160 m i wybiegu 1450 m prowadzona miała być 
początkowo po rozciągłości pokładu 620 w kierunku wschodnim, następnie po załamaniu 
chodników przyścianowych w kierunku północnym poprzecznie po upadzie, oraz po kolejnym 
załamaniu, w kierunku zachodnim po rozciągłości pokładu. 

Ze względów ekonomicznych działalność górniczą ZWSM "Jadwiga" zakm'lczono w czerw
cu 2000 roku. 

Eksploatacja ściany 246 została z tego względu w sposób oczywisty przerwana 
i ograniczona do okresu 06.01.2000-30.06.2000 r. (rys. 2.2). Nie spowodowała ona istotnych 
uszkoclzeó powierzchniowych i szybów. 

W trakcie eksploatacji górniczej prowadzono kompleksowe obserwacje geodezyjne zasad
niczo jedynie na powierzchni . Umożliwiły one, oprócz bieżącej kontroli procesu deformacji 
powierzchni, również kontrolę zanikających wpływów po jej zaprzestaniu. 

Prowadzona eksploatacja górnicza nie spowodowała przerw technologicznych w prowadze
niu ruchu zakładu górniczego, jak również istotnych uszkodzeń obiektów powierzchniowych. 

3. Charakterystyka ZG "Siltech" 

3.1. Podstawy prawne działalności górniczej 

ZG "Siltech" jest wynikiem końcowego procesu restrukturyzacji byłej kopalni "Pstrowski", 
gdzie na bazie infrastruktury i obiektów podstawowych Zakładu Odwadniania jest możliwe 
wykorzystanie resztkowych zasobów filara ochronnego szybów głównych. 

ZG "Siltech" jest przedmiotem działalności firmy "Siltech" Sp. z o. o. powstałej w 2000 r. 
Z ważniejszych umów, koncesji i innych dokumentacji które posiada można wymienić : 

- umowa o ustanowienie użytkowania górniczego w celu wydobywania węgla kamiennego 
ze złoża "Jadwiga 2" zawarta ze Skarbem Pm1stwa RP i koncesja nr 16/200 l Ministra Śro
dowiska na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Jadwiga 2" uzyskana w grudniu 
2002 r. na 7 lat, 

- zatwierdzone dokumentacja geologiczna złoża "Jadwiga 2" i projekt zagospodarowania 
złoża, 

- Plan Ruchu Zakładu Górniczego na lata 2002-2003 i 2004-2006, 
umowa dzierżawy zawarta w dniu 07.03.2002 r. z Bytomską Spółką Restrukturyzacji Ko
pall'l Sp. z o. o. na oddanie do użytkowania i pobierania pożytków z przedmiotu dzierżawy 
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obejmującego: grunty, budynki, budowle oraz maszyny i urządzenia niezbędne do prowa
dzenia działalności w zakresie wydobycia węgla kamiennego, wg uzgodnonego planu, 

- umowa o współpracy i świadczeniu usług ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. 
w Katowicach, Oddział w Czeladzi, "Centralny Zakład Odwadniania Kopalń" oraz umowa 
dzierżawy zawarta ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach, Oddział w 
Czeladzi, "Centralny Zakład Odwadniania Kopalń" na dzierżawę obejmującą: grunty, bu
dynki, budowle oraz maszyny i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności w zakre
sie wydobycia węgla kamiennego, 

- Uchwała Komisji ds. Ochrony Powierzchni przy WUG pozytywnie opiniująca projekto
waną eksploatację pod względem ochrony powierzchni i szybów, 

- Uchwała Komisji ds. Tąpań przy WUG pozytywnie opiniująca projektowaną eksploatację 
pod względem tąpań. 

3.2. Charakterystyka warunków powierzchniowych i geologiczno-górniczych 

Zakład Górniczy "Siltech" Sp. z o.o. położony jest w północno-zachodniej części Górno
śląskiego Zagłębia Węglowego na Wyżynie Śląskiej. Administracyjnie położony jest na terenie 
województwa śląskiego. Obejmuje swym zasięgiem część miasta Zabrze- dzielnicę Rokitnica. 

Pod względem morfologicznym powierzchnia terenu w rejonie szybów głównych ZG "Sil
tech" jest mało zróżnicowana. Natomiast znacznie zróżnicowana jest zabudowa tego terenu, 
gdyż obok obiektów podstawowych zakładu górniczego znajdują się tam między innymi : wia
dukt, bocznica kolejowa, obiekty użyteczności publicznej, budynki administracyjne kopalni 
oraz budynki mieszkaniowe. Oprócz obiektów kubaturowych znajduje się tam znaczna ilość 
sieci uzbrojenia podziemnego. 

Z przeprowadzonej inwentaryzacji wszystkich obiektów budowlanych na terenie objętym 
przewidywanymi wpływami projektowanej eksploatacji górniczej i ich odporności, wynika że 
stan techniczny obiektów mieszkalnych i socjalnych jest generalnie dobry, obiektów przemy
słowych bardzo zróżnicowany (obiekty aktualnie użytkowane , z uwagi na wymagania przepi
sów ruchu, są w dobrym i zadowalającym stanie), sieci uzbrojenia podziemnego zadowalający 
(poza częścią sieci wodociągowej), a wiadukt drogowy w ul. Szybowej (nad bocznicą kolejową 
kopalni), z uwagi na zły stan techniczny jest wyłączonyz ruchu. 

Do obiektów wymagających szczególnej ochrony zalicza się szyby "Gigant" i "Staszic". 
Szyb "Gigant" ma głębokość 873,64 m. Obudowa szybu na całej jego głębokości jest wy

konana z cegły na zaprawie cementowej. Od zrębu do dna szyb posiada przekrój okrągły 
o średnicy 8,0 m. Grubość obudowy murowej jest zróżnicowana i wynosi około 0,7 m. 

Szyb "Gigant" sąsiaduje : 

- z wykonanym w odległości 370 m na wschód szybem "Staszic" z poziomem 575 m, 
- z położonym w odległości 650 m w kierunku na południe szybem wentylacyjnym "Mikołaj" . 

Znaczne wymiary gabarytowe rury szybowej pozwoliły na urządzenie w szybie dwóch 
przedziałów wydobywczych -północnego i południowego. 

Na całej głębokości szybu w odstępach co 3,0 m zabudowano po stronie wschodniej i po 
stronie zachodniej dźwigary główne zbrojeniowe w postaci dwuteowników 340. Dodatkowo od 
strony ociosów dźwigary zbrojeniowe wyposażono w rozpory środkowe, zabudowane w osi -szybu 
oraz w rozpory typu "Y" zabudowane z obydwu stron przedziałów wydobywczych szybu. 
Dźwigary główne są obustronnie wpuszczone do obudowy na wymaganą głębokość i zamuro
wane. Stan techniczny szybu i jego uzbrojenie oceniono jako dobry. 
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Szyb "Staszic" położony w części wschodniej O.G. "Gigant" jest zgłębiony do 598,78 m. 
Obudowa wyrobiska na odcinku od głębokości 5,0 m do głębokości 65,0 m jest wykonana jako 
tubingowa. Na pozostałych odcinkach, tj. od poziomu zrębu do głębokości 5,0 m i od głęboko
ści 65 ,0 m do dna szybu obudowę wyrobiska szybm ·ego stanowi mur z cegły na zaprawie 
cementowej. Od poziomu zrębu do dna szyb posiada przekrój okrągły, z tym, że średnica rury 
szybowej od powierzchni do poz. 270,62 m wynosi 4,0 m, a poniżej szyb wykonano o średnicy 
S,Om. 

Szyb "Staszic" sąsi aduje z wykonanym w odległości 370,0 m na zachód szybem "Gigant" 
o głębokości do poz. 825 m. 

Na całej głębokości szybu w odstępach co 3,0 m zabudowano po stronie północnej 
i południowej główne dźwigary zbrojeniowe, których wielkość w stosunku do wymaganej 
wytrzymałości jest uzależn iona od średnicy przekroju szybowego. 

Stan techniczny szybu i jego uzbrojenie uznano za zadawalający . Brak zastrzeżeń do stanu 
technicznego wieży szybowej i urządzeń wyciągowych . 

Szyb "Gigant" posiada wykonane w obudowie wkładki drewniane na głębokościach 180 m 
i 208m o grubości 0,1 m a na głębokości234m o grubości 0,2 m, wykonane z podkładów. 

Większej uwagi wymagać będzie szyb "Staszic", z powodu większego zużycia technicz
nego obmurza szybu i nieco większych prognozowanych deformacji . Jednak i w nim oprócz 
zabezpieczenia wlotów szybów, w szczególności poprzez przykotwienie, nie przewiduje się 
dodatkowych zabezpieczeń przed wpływami eksploatacji górniczej. Możliwe uszkodzenia obu
dowy w postaci złuszczeń oraz uszkodzenia uzbrojenia szybu będą likwidowane na b ieżąco . 

Monitoring deformacji szybów w postaci obserwacji geodezyjnych i wizualnych umożliwi 
wcześniejsze przygotowanie się do bieżących napraw. 

Zakład Górniczy "Siltech" Sp. z o.o. zgodnie z posiadaną koncesją zamierza eksploatować 
resztkowe złoże węgla kamiennego udokumentowane w pięciu pokładach grupy siodłowej, tj .: 
w pokładzie 50111, 504, 507, 508 i 509 zlokalizowane w fi larze ochronnym szybów głównych. 

Stratygrafia i litologia 
W budowie geologicznej złoża węgla kamiennego "Jadwiga 2" do głębokości 

udokumentowania zasobów, tj. do stropu pokładu S 10 biorą udział następujące utwory czwar
torzędu, triasu i karbonu górnego zbudowanego z warstw dolnorudzkich i siodłowych. 

Nadkład warstw karbońskich, którego grubość wynosi od 82,2 m w szybie "Mikołaj" do 
116,0 m w szybie "Gigant", zbudowany jest z czwartorzędu i triasu. Zalega niezgodn ie na 
warstwach karbonu produktywnego (rys. 3.1). 

Serię złożową budują utwory karbonu górnego. W OG "Gigant" do stropu pokładu 510 
występują warstwy : rudzkie i siodłowe . W złożu udokumentowano pokłady 50111, 504, 506, 
507, 508 i 509. 

Tektonika 
Strukturalnie OG "Gigant" położony jest w zachodniej częśc i Niecki Bytomskiej . Przed

miotowy obszar jest położony na południowym skrzydle niecki i stanowi jej część monokli
nalną. Nachylenie warstw wynosi od około 6° do około 25° na NNW. Tektonika nieciągła jest 
reprezentowana poprzez system uskoków o przebiegu generalnie południkowym . 
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Rys. 3. l. Charakterystyczny przekrój geologiczny ZG "Siltech" 
Fig. 3.1. Characteristic soi! profile o f Mining Company "Siltech" 
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Na obszarze górniczym "Gigant" wyróżnia się trzy piętra wodonośne, które łączy się z utwo
rami czwartorzędowymi i triasowymi tworzącymi nadkład oraz karbońskimi. 

Baza zasobowa 
W złożu "Jadwiga 2" ZG "Siltech" występuje wyłącznie węgiel kamienny energetyczny 

typu 32 o dobrej jakości . 

Udokumentowane zasoby węgla kamiennego w złożu "Jadwiga 2" bilansowe to około 
4 mln. ton, a przemysłowe operatywne 2 mln. ton . 

Całość zasobów zawartajest w filarach ochronnych dla szybów i obiektów powierzchniowych. 

3.3. Model i struktura ZG "Siltech" 

Pokłady węgla udostępnione są trzema szybami: "Gigant", "Staszic" i "Mikołaj". 
Szyb "Gigant" zgłębiony jest do głębokości 864 m. Udostępnia poziomy 575 m i 825 m, 

które utrzymywane są do kontroli zawodnienia i odwadniania górotworu byłej kopalni ZWSM 
"Jadwiga" i KWK "Pstrowski". Na głębokości około360m wykonane są wloty szybowe. Szyb 
pełni funkcję szybu wdechowego i jest własnością Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń 
z siedzibą w Czeladzi. Szyb ten nie ma połączenia z wyrobiskami zakładu górniczego "Siltech" 
Sp. z o. o. od strony dopływu świeżego powietrza. 

Szyb "Staszic" zgłębiony jest do głębokości 598,7 m. Udostępnia poziomy 248 m, 380m 
i 575 m. Pełni funkcję szybu wdechowego i wydobywczo-zjazdowo-materiałowego . 

Szyb "Mikołaj" zgłęb iony jest do głębokości 429,7 m. Udostępnia poziomy 298 m i 410 m. 
Jest szybem wentylacyjnym dla wyrobisk funkcyjnych i komór zlokalizowanych w rejonie 
szybów "Gigant" i "Staszic". 
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Udostępnienie poziome pokładów węgla stanowią poziome i pochyłe wyrobiska węglowe 
i kamienne: przekop północny i kierunkowy I poz. 380 m, przekop wznoszący do pokładu 
5061 l, pochyły przekop podsadzkowy łączący powierzchHię z poziomem 380 m, chodnik 
główny zachód w pokładzie 506/1, przekop kierunkowy oraz przekop wentylacyjny do szybu 
"Mikołaj". W dalszej perspektywie planowane jest połączenie (krótką około 30 m lunetą) ma
gistrali transportowej w pokładzie 509 z szybem "Gigant" na poziomie 360 m dla celów wen
tylacji. 

Model i strukturę ZG "Siltech" obrazuje rysunek przedstawiający przestrzenny schemat 
przewietrzania (rys. 3.2) . 

Rys. 3.2. Przestrzenny schemat przewietrzania 
Fig. 4. Spatial scheme of ventilation 

3.4. Koncepcja wybierania filara ochronnego 

"S I L T E C H" Sp. z o.o. 

Przystępując do opracowania koncepcji wybrania złoża ZG "Siltech" przeprowadzono sze
reg analiz: 
- doboru optymalnych rozmiarów chodników eksploatacyjnych i ubiere~ (krótkich ścian), 
- ograniczenia zakresu eksploatacji w filarze, głównie z punktu widzenia minimalizacji wpły-

wów eksploatacji górniczej na szyby, 
- dopuszc~lnej jakości podsadzanego materiału. 

W ich wyniku powstał projekt eksploatacji filara szybów głównych byłej kopalni "Pstrowski" 
zaopiniowany przez Komisje do spraw Ochrony Powierzchni i Komisja do spraw Tapań. 

Eksploatację rejonu szybów głównych ZG "Siltech" Sp. z o. o. zamierzała przeprowadzić 
w trzech fazach (opóźnienia l-21atjuż wystapiły) : 

Faza I- lata 2004-2005, eksploatacja pokładu 509 systemem ubierkowym z podsadzką 
hydrauliczną, uzupełniona wyrobiskami korytarzowymi, rozcinkowymi i eksplo
atacyjnymi z podsadzką hydrauliczną (rys. 3.3), 
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Faza II- lata 2006-2007, eksploatacja pokładu 508 (i druga warstwa 509) systemem 
ubierkowym z podsadzką hydrauliczną oraz eksploatacja połączonych pokładów 
systemem chodnikowym z podsadzką hydrauliczną z pasami filarowymi, 

Faza III - po roku 2007, poza aktualnym planem ruchu, eksploatacja resztek złoża 

w pokładach 508/509 i pozostałych pokładach przemysłowych systemami wy
pracowanymi w latach 2004-2007. 

Rys. 3.3. Projekt eksploatacji pokładu 509 
Fig. 3.3 . Design for bed 509 exploitation 

Prognozy wpływów wykonane zostały zgodnie z założeniami dla ustalonych parametrów 
teorii ruchów górotworu S . Knothego, przy wykorzystaniu programów komputerowych EDN 
prof. J. Białka (rys. 3.4 ). 

Z uwagi na znaczny udział systemu ścianowego (ubierkowego) z podsadzką hydrauliczną 
w części północnej i wschodniej obszaru górniczego, docelowe obniżenia osiągną wartość 0,5-
1,0 m, a w pozostałej części nie przekroczą 0,5 m. W rejonie zagospodarowanym deformacje 
powierzchni nie przekroczą generalnie I kategorii wpływów . W zasadzie nie będą one większe 
od kategorii odporności obiektów powierzchniowych. 

Należy się liczyć z aktywacją eksploatacji dokonanej pozafilarowej, które to zjawisko spo
woduje wzrost obniżeń powierzchni. Z dotychczasowych doświadczeń przemysłu węglowego 
aktywacja eksploatacji dokonanej pozafilarowej, prowadzonej na średnich głębokościach (200-
400 m), powoduje obniżenia na większym obszarze od aktualnie prowadzonej eksploatacji, 
łagodząc deformacje powierzchni. 

Dotychczasowe rozeznanie teoretyczne i praktyczne okresu lat 2002-2004 wykazuje, 
że w trakcie eksploatacji pokładów 508 i 509 nie powinny wystąpić wstrząsy pochodzenia 
górniczego. Potencjalnie możliwe zagrożenie wstrząsami pochodzenia górniczego określone na 
poziomie 6xl04 J wskazuje, że ewentualne przyśpieszenia z tych maksymalnych wstrząsów 
teoretycznie będą niskie. Należy również stwierdzić, że mogą wystąpić odczuwalne wstrząsy 
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wysokoenergetyczne z dalszych rejonów kopalń sąsiednich: "Bielszowice", "Halemby" 
i "Bytom III"- bez szkodliwego ich oddziaływania. 

Rys. 3.4. Mapa prognozowanych deformacji powierzchni powodowanych eksploatacją 
pokładów 509 i 508 

Fig. 3.4. Map of predicted surface deformations caused by exploitation o f beds 509 and 508 

3.5. Systemy eksploatacji i rodzaje obudowy 

W partii zachodniej i wschodniej złoża warunki zalegania pokładów 508 i 509 są stosun
kowo korzystne, złoże jest w miarę czyste z małą ilością zaszłości i drobnych uskoków 
o niewielkich zrzutach. Stąd przyjęto koncepcję wybierania tych części pokładów systemem 
ubierkowym w odmianie poprzecznej z podsadzką hydrauliczną (rys. 3.5b). Taki sposób wy
bierania spełni wymogi bezpieczeństwa, a także przyjęte kryteria techniczne i ekonomiczne. 
Ubierki prowadzone będą po wzniosie pokładu. Ich wybiegi od 120-260 m, długość 40-50 m, 
wysokość do 2,5 m (w rozdzielonych pokładach 508 i 509) lub do 3,0 m w warstwach pokładu 
509. 

W partii centralnej zaszłości eksploatacyjne nie uzasadniają wybierania przyspągowej warstwy 
pokładu509. W tej partii prowadzone obecnie chodniki badawcze wskazują, że gabaryty niektórych 
z podsadzonych yrobisk sięgają także stropu pokładu 509. Stąd wybieranie warstwy przystropo
wej pokładu 509 systemem ubierkowym byłoby technicznie utrudnione i nieopłacalne, a towarzy
szące frontom ubierkowym ciśnienie eksploatacyjne potęgowałoby zagrożenie zawałowe. 

Biorąc pod uwagę dotychczasowe pozytywne doświadczenia uzyskane przy drążeniu chodni
ków- warstwę przystropowąpokładu 509 zaplanowano wybrać systemem tzw. chodników eksplo
atacyjnych likwidowanych przez wypełnienie podsadzką hydrauliczną. Założono, że chodniki drą
żone będą równolegle do siebie w kierunku upadu pokładu w czterech wydzielonych parcelach 
partii centralnej. 

Chodniki eksploatacyjne mają wybiegi 60-190 m, wysokość do 4,0 m, szerokość 5,0 m. Pomiędzy 
kolejnymi chodnikami pozostawiony jest pas (płot) węglowy o szerokości 4-5 m (rys. 3.5a). 
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Rys. 3.5. Sposoby drążenia chodników eksploatacyjnych (a) i eksploatacji ubierkami (b) 
Fig. 3.5. Methods of hollowing exploitation headings (a) and exploitation using open-end system (b) 

4. Dotychczasowe doświadczenia "Siltech" Sp. z o. o. w prowadzeniu działalności górniczej 

"Siltech" Sp. z o. o. działalność górniczą rozpoczął praktycznie w czerwcu 2002 roku, w po
kładzie 509 na poziomie 380 m. Od początku działalności do końca 2004 r. wydrążono blisko 9 
tys. mb wyrobisk korytarzowych badawczych i przygotowawczych. W tym czasie wydobyto 
blisko 200 tys. ton węgla. Docelowe wydobycie około 800 t/d. W listopadzie 2004 roku 
uruchomiono do eksploatacji ubierkę 912 w pokładzie 509. 

Zatrudnienie na koniec 2004 roku wynosiło 103 osoby załogi dołowej i 31 osób pracowni
ków powierzchni. Docelowe zatrudnienie około 200 osób. 

W dotychczasowej działalności górniczej nie ma istotnych trudności przy przechodzeniu fron
tem robót górniczych starych, zlikwidowanych przez podsadzenie wyrobisk, z lat dwudziestych do 
pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Nie obserwuje się również wpływu krawędzi eksploatacyjnych 
pokładów wyżej i niżej zalegających na roboty górnicze prowadzone w pokładzie 509. 

"Siltech" Sp. z o. o. finansuje całą swoją działalność górniczą (robocizna, opłaty, usługi, 
itp.), jak również inwestycje z wpływów z bieżącej produkcji . Nie dysponuje dofinansowaniem 
z budżetu państwa, czy też z innych źródeł. Rok finansowy 2003 firma "Siltech" Sp. z o. o. za
kończyła zyskiem w wysokości 343 tys. zł . Również udanym dla przedsiębiorstwa będzie rok 
2004. 

5. Wnioski 

l. Działalność górnicza ZG "Siltech" oprócz istotnych aspektów społecznych i ekonomicznych 
spełnia warunek racjonalnej eksploatacji złóż węgla kamiennego- maksymalnego wykorzy
stania ich zasobów. Wpływ tego zakładu na środowisko będzie minimalny, a w zakresie 
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uciążliwości dla użytkowników powierzchni znacznie ograniczony. Korzystny dla środowi
ska jest fakt wspólnego wykorzystywania obiektów i struktury wyrobisk górniczych Za
kładu Odwadniania "Pstrowski-Jadwiga", którego istnienie jest konieczne dla ochrony przed 
zagrożeniem wodnym czynnych kopali'! Niecki Bytomskiej . 

2. Dodatni wynik finansowy dwuletniej działalności górniczej oraz pozytywne doświadczenia 
techniczno-technologiczne eksploatacji złoża ZG "Siltech" systemami chodnikowym i ubier
kowym, udowadniają sensowność i opłacalność wybierania resztęk złoża likwidowanych 
kopalń przez małe zakłady górnicze. 

3. Potencjalne możliwości kontynuowania działalności górniczej "Siltech" Sp. z o. o. tkwią 
w możliwości przystąpienia do eksploatacji: 
- rejonu filara szybu "Władysław" z zasobami przemysłowymi na poziomie 3 mln. ton, 
- rejonu szybu "Ludwik" z zasobami przemysłowymi na poziomie 2 mln. ton, 
- rejonu szybów głównych byłej kopalni "Miechowice", 
- rejonów położonych na północ, dotychczas nierozpoznanych. 

4. Autorom znane są doświadczenia ostatnich lat w zakresie eksploatacji resztek złoża, między 
innymi w kopalniach: "Marcel", "Staszic", a wcześniej "Barbara-Chorzów" (lata 70-te), 
krótkimi frontami i chodnikami. Eksploatacja ta była jednak prowadzona równolegle z ty~ 
pową eksploatacją, w odróżnieniu od ZG "Siltech", dla którego są to systemy podstawowe. 
Stąd jego sukcesy techniczno-ekonomiczne powinny być inspiracją do naśladownictwa. 

S. Doświadczenia zlikwidowanej kopalni "Pstrowski' w eksploatacji filarów ochronnych 
systemem zawałowym powinny być szerzej wykorzystane w innych kopalniach przemysłu 
węglowego. 

Experiences, which have been gathered so far, in the scope of exploitation of 
coal resources from the abandoned coal mines, on the example of ZG "Siltech" 

Abstract 

In the presented paper, there was emphasized the necessity of maximai usage of resources 
of hard coal deposits by means of exploitation of protective pillars of abandoned coal mines as 
well. The abandoned coal mines: "Pstrowski" and Mining Company "Siltech" are the examples 
of rational management of deposit 
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Opcje realne - nowe możliwości w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych 
w górnictwie 

Słowa kluczowe 

projekt inwestycyjny- opcja realna- drzewo dwumianowe 

Streszczenie 

W pracy przedstawiono wycenę górniczego projektu .inwestycyjnego metodologią opcji re
alnej . Zastosowano model dyskretny, który w przeciwieństwie do modelu ciągłego, bardziej 
obrazowo pokazuje wycenę elastyczności pojawiających w projekcie. W szczególności wyce
niono możliwość odroczenia projektu w czasie oraz możliwość rozszerzenia skali produkcji . 

l. Wprowadzenie 

Opcje realne (nazywane również opcjami rzeczywistymi, rzeczowymi lub opcjami na akty
wach) są coraz częściej stosowane jako narzędzia oceny rentowności inwestycji w warunkach 
niepewności [Saługa i in. 2002]. Mimo wielu fundamentalnych problemów, chociażby z wy
ceną i brakiem możliwości replikacji instrumentu bazowego, opcje realne stają się ważnym 
narzędziem podejmowania decyzji inwestycyjnych w trakcie prowadzenia działalności gospo
darczej. Również górnicze projekty inwestycyjne są coraz częściej analizowane metodologią 
zapożyczoną ze świata rynków finansowych [W anielista i in. 2002]. 

Stosowanie klasycznej metody zdyskontowanych przepływów gotówkowych DCF w pro
cesie wyceny nie uwzględnia elastyczności decyzyjnej zarządzających, co w konsekwencji 
prowadzi do zaniżania wartości projektów inwestycyjnych. Taka sytuacja ma szczególne zna
czenie, gdy mamy do czynienia z projektami nieopłacalnymi lub znajdującymi się na granicy 
opłacalności [Dixit i Pindyck 1994]. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie metody wyceny górniczego projektu inwestycyj
nego w modelu dyskretnym. Rozważania będą oparte na analizie stosunkowo prostego przy
kładu (kopalni cynku), przy wielu założeniach upraszczających (między innymi założymy, że 
wszystkie przepływy gotówkowe są w walucie krajowej, aby dodatkowo nie uwzględniać ry
zyka kursowego). Możliwości pojawiające się w trf}kcie posiadania koncesji złoża będą wyce
nione drzewem dwumianowym [Dzieża 2002]. 
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2. Wycena projektu metodą zdyskontowanych przepływów gotówkowych 

Rozważania nasze rozpoczniemy od prostego przykładu. Pokażemy, w jaki sposób można 
wycenić elastyczność pojawiającą się w działalności górniczej. Rozważmy górniczy projekt 
inwestycyjny, który zakłada budowę kopalni cynku. 

Złoże może być eksploatowane (koncesja jest wykupiona) przez 8 lat. W rzeczywistości są 
to znacznie dłuższe okresy eksploatacji złoża, jednak dla ustalenia uwagi, skupimy się na sto-
sunkowo krótkim horyzoncie inwestycyjnym. · · 

Załóżmy, dla uproszczenia, że koszt budowy kopalni wynosi 10 = 610 mln zł i jest pono
szony na początku inwestycji. Zakładamy, że wszystkie wielkości podawane są w walucie 
polskiej, aby dodatkowo uniknąć ryzyka kursowego. Kopalnia może dawać 100 tys. ton rudy 
cynku rocznie. Załóżmy, że w procesie produkcji z l tony rudy cynku możemy ·uzyskać do
kładnie l tonę cynku. Koszt wydobycia i przetworzenia wynosi 2000 zł za tonę rudy cynku. 

Obecnie cena cynku kształtuje się na poziomie 3500 zł za tonę. Załóżmy, że koszt kapitału 
takiego projektu wynosi 20 % w skali roku oraz dodatkowo, że powyższe parametry się nie 
zmienią przez okres eksploatacji złoża, czyli w ciągu 8 lat. Załóżmy, że wpływy ze sprzedaży 
cynku oraz koszty prowadzenia działalności mamy na końcu każdego roku. Zatem w ciągu 
roku jesteśmy stanie wygenerować przepływy gotówko~e w wysokości 

0,1 x (3500- 2000) = 150 mln zł 

Załóżmy, że koszt kapitału dla rozważanego projektu wynosi 20% w skali roku. Jeśli teraz 
zdyskontujemy kosztem kapitału wszystkie przepływy gotówkowe na dzień dzisiejszy to uzy
skamy wartość V0 tego projektu inwestycyjnego 

V0 =I 150 
. = 575,57 mln zł 

(l +0,2) 1 

Zakładając, że koszt inwestycji /0 = 6l0 mln zł, to zaktualizowana wartość netto NPV ta
kiego projektu wynosi 

NPV = V0 - 10 = 575,57-610,00 = -34,43 mln zł 

Z racji ujemnego NPV projekt ten należałoby odrzucić. 

Zobaczmy jednak jak zmieni się wycena projektu, jeśli zarządzający projektem będą mieć 
dodatkowe możliwości. Na początek niech to będzie możliwość odroczenia inwestycji w cza
sie. Nasze rozważania będziemy prowadzić dalej w modelu dyskretnym. 

3. Możliwość odroczenia projektu w czasie 

Załóżmy, że cena cynku może się zmieniać w ciągu 8 lat eksploatowania złoża. W każdym 
roku cena może wzrosnąć o wskaźnik u = l ,2 z prawdopodobieństwem p = 0,5, bądź spaść 
o wskaźnik d= 0,8 z prawdopodobieństwem 1-p = 0,5. Na początku pierwszego roku cena l 
tony cynku na rynku wynosi Uak poprzednio) 3500 zł. Załóżmy dodatkowo, że stopa wolna od 
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ryzyka wynosi 6 % w skali roku. Zmiany cen cynku na rynku możemy modelować drzewem 
dwumianowym. 
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Rys. 3.1. Modelowanie zmian cen cynku na rynku drzewem dwumianowym 
Fig. 3.1. Binomiallattice in madeling changes of zi nc prices 
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Wartość możliwości odroczenia rozpoczęcia działalnośc i możemy obliczyć stosując tech
nikę wyceny opcji kupna w modelu dwumianowym. Musimy wycenić długą pozycję w opcji 
kupna. Zatem musimy stworzyć portfel replikujący nasz projekt, czyli musimy zaj ąć krótką 
pozycję w "bliźniaczym projekcie" oraz długą w instrumencie wolnym od ryzyka w odpo
wiednich proporcjach. Taka konstrukcja spowoduje, że wypłata z naszego projektu jest pozba
wiona ryzyka, co w konsekwencji umożliwi nam dyskontowanie przepływów stopą wolną od 
ryzyka. To klasyczne rozumowanie można znaleźć w dowolnym podręczniku z podstaw arbi
trażowej wyceny instrumentów pochodnych lCapiński i Zastawniak 2003]. 

Zauważmy, że na koniec 8 roku wartość naszego projektu wynosi O, bez względu na to, 
jaka jest cena cynku na rynku. Rok wcześniej, czyli na koniec 7 roku, wartość naszego projektu 
wyniesie tyle, ile wygeneruje netto nasza kopalnia. Przykładowo, jeśli na rynku zostanie zreali
zowany naj bardziej optymistyczny scenariusz, to cena cynku będzie wynosić 12541 zł. Zatem 
nasz projekt wygeneruje 

0,1 x (12541- 2000) = 1054 mln zł 

Czyli na początku siódmego roku projekt inwestycyjny będzie wart 

1054 
= 994 mln zł 

(l +0,06) 
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Dla wcześniejszych wierzchołków drzewa obliczenia będą się nieznacznie różniły. Otóż, na 
koniec 6 roku, wartość projektu będzie sumą przepływów netto 6 roku oraz wartości oczeki
wanej przepływów w roku przyszłym względem miary martyngałowej czyli prawdopodobień
stwa neutralizującego ryzyko q. W naszym przypadku wartość miary martygałowej 

q = l+ r- d = l + 0,06- 0,8 = 0,65 
u -d 1,2-0,8 

Jeśli chcemy znać wartość projektu na początku6 roku to musimy całe to wyrażenie zdys
kontować stopą wolną od ryzyka r. Oczywiście w wierzchołkach , w których wmtość projektu 
jest ujemna nie eksploatujemy złoża (na rys . 3.2 to węzły o wartości równej 0). 
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Rys. 3.2. Modelowanie zmian wartości projektu drzewem dwumianowym 
Fig. 3.2. Binomiallattice in madeling changes of project valuation 

Stosując rekurencję wsteczną uzyskujemy dzisiejszą wartość naszego projektu inwestycyj-
nego, która wynosi 1403 mln zł. Możliwość odłożenia w czasie rozpoczęcia projektu inwesty-
cyjnego zdecydowanie podnosi jego wartość. 

4. Możliwość zwiększenia skali projektu 

Załóżmy teraz, że w zależności od cen na rynku cynku możemy zwiększyć wielkość wydo
bycia rudy. Niech możliwość zwiększenia wielkości produkcji wynosi 40 o/o do 140 tys. ton 
rocznie. Jednak rozszerzenie działalności wymaga poniesieniajednorazowych nakładów w wy
sokości I = 270 mln zł . Również jednostkowe koszty prowadzenia działalności w razie 
zwiększenia skali projektu rosną do 2350 zł na każdą tonę. Załóżmy również, że po podjęciu 
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dodatkowej inwestycji na początku danego roku możemy prowadzić ją do zakoóczenia konce
sji złoża . 

Możliwość rozszerzenia skali produkcji policzymy techniką podobną do wcześn i ej przed
stawionej . Otóż liczymy najpierw, jaka jest wartość projektu, gdy mamy produkcję na pozio
mie 140 tys. ton rocznie oraz koszty jednostkowe wynoszące 2350 zł za tonę, dokładnie w taki 
sam sposób jak w przypadku, gdy mamy możliwość odroczenia w czasie projektu. 

Czas w latach 
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Rys. 4.1 . Modelowanie zmian wartośc i rozszerzonego projektu drzewem 
dwumianowym bez początkowych kosztów inwestycyjnych 
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Fig. 4.1. B inomial lattice in madeling changes o f project valuation without initial investment costs 
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W dniu dzisiejszym wartość naszej koncesji wynosi 1669 mln zł . Jednak drzewko nie 
uwzględnia kosztów inwestycyjnych w wysokości 270 mln zł, co powoduje, że wartość dzi
siejsza projektu wynosi 1669-270 = 1399 mln zł. 

Ten wynik jest nieznacznie gorszy od sytuacji, gdy nie rozszerzamy skali działalności 

(wtedy wartość dzisiejsza projektu wynosiła 1403 mln zł) . Zobaczmy jednak, co się dzieje dla 
innych wierzchołków drzewa, gdy zmienia się cena cynku na rynku. Otóż porównajmy warto
ści w wierzchołkach dwóch drzewek: 
i) gdy nie ma możliwości rozszerzenia produkcji (rys. 3.2), 
i i) gdy możemy rozszerzyć produkcję o 40 %, jednocześnie koszty jednostkowe rosną do 2350 

zł za tonę (dodatkowo w każdym wierzchołku pomniejszamy wartość projektu o koszt in
westycji I= 270 mln zł) (drzewo dwumianowe na rys. 4.1 pomniejszone w każdym wierz
chołku o koszty inwestycji l). 

Nowe drzewo dwumianowe (rys . 4.2) będzie miało w każdym z wierzchołków wartość 
większą z dwóch powyższych przypadków i) oraz i i). 
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Rys. 4.2. Modelowanie zmian wartości rozszerzonego projektu drzewem dwumianowym 
z uwzględnieniem początkowych kosztów inwestycyjnych 

Fig. 4.2. Binomiallattice in madeling changes of project valuation with initial investment costs 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

8 

Pogrubione wierzchołki drzewa na rys. 4.2 to te, w których warto podjąć dodatkową 
inwestycję i zwiększyć produkcję. 

5. Podsumowanie i wnioski 

Przedstawiliśmy kilka klasycznych sytuacji pojawiających się w procesie inwestycyjnym 
przemysłu górniczego. Możliwości odroczenia/rozszerzenia działalności przeanalizowaliśmy 
stosując metodologię opcji realnych. Model dyskretny, zastosowany do analizy przypadków, 
w przeciwieństwie do modelu ciągłego, lepiej pokazuje wycenę elastyczności projektów. Do
datkowo model dyskretny można łatwo porównać z metodą drzew decyzyjnych. 
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Real Options - new possibilities in mining investment decision making 

Abstra et 

In the paper valuation of mining investment project is presented using real option method
ology. The discrete model is applied. In centrary to continuous model, discrete model better 
describe elasticity occurring in investment project. In particular, option to defer and option to 
expand were presented and valued. 
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Inwestycje techniczne i ekologiczne gwarancją dalszego rozwoju 
KWK "Szczygłowice" 

Słowa kluczowe 

węgiel kamienny- złoże węgla kamiennego - rynek węgla koksowego 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono eksploatację złoża w Kopalni Węgla Kamiennego "Szczyglo
wice" w aspekcie możliwości wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla koksowego. Pers
pektywy rozwoju kopalni wiążą się ze stabilizacją możliwości wydobywczych. Oparte są na 
pozytywnej prognozie wyników ekonomicznych. 

l. Prezentacja kopalni 

1.1 . Położenie geograficzne i administracyjne kopalni oraz uwarunkowania prawne 

Kopalnia Węgla Kamiennego "Szczygłowice" położona jest na terenie Górnego Śląska, 
w zachodniej części Wyżyny Śląskiej i w zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglo
wego. 

Obszar Górniczy "Szczygłowice" znajduje się w obrębie województwa śląskiego . Jego pół
nocna część należy do powiatu gliwickiego i położonajest na terenie miasta Knurów w obrębie 
dzielnic Krywałd i Szczygłowice oraz miejscowości Wilcza zlokalizowanej we wschodniej 
części gminy Pilchowice. Południowa część obszaru Kopalni znajduje się w granicach powiatu 
rybnickiego i obejmuje miejscowość Książenice i dzielnicę Czuchów, które należą do gminy 
Czerwionka-Leszczyny. W zagospodarowaniu powierzchni terenu [l] dominującym elemen
tem są pola uprawne i łąki (52%) . Duży udział mają lasy (20 %) oraz tereny zabudowane in
frastrukturą miejską (15 %) i przemysłową (8 %). Lasy w zwartych kompleksach występują we 
wschodniej i północnej części O.G. Część obszaru górniczego na zachód od rzeki Bierawki 
znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 
Wielkich". Na terenach zabudowanych dominuje zabudowa jedno i dwukondygnacyjna z bu
dynkami wolnostojącymi, usytuowanymi wzdłuż dróg. Zabudowa zwarta, wielokondygna
cyjna, ogranicza się do przykopalnianego osiedla mieszkaniowego w Szczygłowicach . 

Kopalnia "Szczygłowice" prowadzi eksploatację w oparciu o koncesję nr 29/94 z dnia 
08.04.1994 r. na wydobywanie węgla kamiennego, ważną do 31.03.2020 r. Koncesja ta została 
uzupełniona decyzją MOŚZNiL z dnia 27.01.1997 r. dotyczącą ustanowienia terenu górni
czego. Minister Środowiska decyzją z dnia 14.03.2003 r. potwierdził przejście praw i obowiąz
ków wynikających z koncesji nr 29/94 z Gliwickiej Spółki Węglowej S.A., na którą ta konce-
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sja była wydana, na Kompanię Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach . Kopalnia wchodzi 
w jej skład i podlega Gliwickiemu Urzędowi Górniczemu. 

1.2. Położenie geologiczno-górnicze i granice złoża 

Złoże węgla kamiennego "Szczygłowice" położone jest w zachodniej części Górnoślą
skiego Zagłębia Węglowego, na zachodnim skłonie Niecki Głównej GZW [l], w rejonie przy
legającym do zaburzenia orłowsko-boguszowickiego zwanego tu, ze względu na swój charak
ter, nasunięciem "Orłowskim". 

Powierzchnia obszaru górniczego (O.G.) "Szczygłowice" określonego w koncesji, wynosi 
21,3 km2

• Graniczy on od północy i północnego wschodu z O.G. "Knurów", od południowego 
wschodu z O.G. "Dębieńsko", od południa z rejonem udokumentowanym "Paruszowiec", od 
zachodu i północnego zachodu z rejonem udokumentowanym "Pilchowice". 

Granica terenu górniczego "Szczygłowice" o powierzchni 24,7 km2 wchodzi na rejony 
"Pilchowice" i "Paruszowiec" na odległość do 900 m. 

1.3. Złoże 

Zasięg złoża węgla kamiennego "Szczygłowice" zaznaczają naturalne geologiczne struk
tury tektoniczne (rys. 1.1 ), mianowicie: 
- na północnym wschodzie oś synkliny fałdu "Knurowskiego" o amplitudzie ok. 170 m i strefa 

uskoku "Szczy głowickiego II" o zrzucie 3-1 O m, 
na południu uskok "Bełski" o zrzucie ok. 200m, 
na zachodzie strefa nasunięcia "Orłowskiego" o amplitudzie 1600-3500 m. 

Rys. l. l. Zasadnicze struktury geologiczne złoża "Szczygłowice" na poziomie 650 m 
Fig. 1.1 . Primary geological structures of the "Szczy głowice" ledge at Ie vel 650 m 

Północno zachodnia i południowo wschodnia granica O.G. nie są związane z żadną struk
turą geologiczną. W części centralnej znajdują się pierwsze wychodnie pokładów węgla (grupa 
300) zalegających pod l 00-200 metrowym nieprzepuszczalnym nadkładem zbudowanym 
głównie z iłów mioceńskich . Wychodnie pokładów grup 400 i 500 przesunięte są w kierunku 
północno zachodnim, częściowo aż poza granicę O.G. "Szczygłowice" . 
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W budowie geologicznej złoża "Szczygłowice" (rys. 1.2) biorą udział dwa piętra struktu
ralne, mianowicie: 
- górne (czwartorzędowo- trzeciorzędowo- triasowe), 
- dolne (karbońskie) . 

rejon Pllchowice 

0,5 

O.G. 
Dębieńsko 

Sz. , . znthodnio 

1,0 

Sz.IJIO 60Sz.P:md 
S:~ . .i>iotr 

o 
S1..:\niotki 

O.G. Knurów 

1,5 2,0 km 

Pr:cct::>:tt#c 
lltl po:ZJ<Nil(J{:/7.: 
...----"65Qm 

Sz • .Jau IH 0 

Rys. 1.2. Przekrój geologiczny L-L' przez złoże "Szczygłowice" 
Fig. 1.2. Geological cross-section L-L' through the "Szczygłowice" ledge 

Między tymi piętrami strukturalnymi występuje niezgodność kątowa . Piętro górne zalega 
połogo , dolne zapada monoklinalnie w kierunku południowo-wschodnim . Rozciągłość warstw 
w obrębie O.G. "Szczygłowice" jest zmienna [2]. Gwałtowne jej zmiany obserwowane są w re
jonie fałdu "Knurowskiego" oraz strefie nasunięcia "Orłowskiego". Podobnie zmienne są 
upady warstw. W przeważającej części obszaru wynoszą one od 10-25°, natomiast we 
wschodnim skłonie synkliny dochodzą do 40°, a nawet lokalnie (na poziomie 850m) do 62°. 

Złoże węgla kamiennego "Szczygłowice" jest karbońskim złożem wielopokładowym 
w formie monokliny zaburzonej opisanymi wyżej elementarni tektoniki nieciągłej (nasunięcia, 
uskoki) i zafałdowaniami. Dokumentowanych jest 57 pokładów z zasobami węgla o miąższo
ści do 9,90 m. W warstwach orzeskich, rudzkich (rzadziej siodłowych), pokłady często się 
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rozszczepiają, a także, lokalnie, ulegają wyklinowaniom oraz częstym zmianom grubości i ja
kości. Są to węgle: gazowo-płomienne, gazowe, gazowo-koksowe i ortokoksowe, zaliczone do 
typów węgla od 32.2 do 35.2B o zawartości popiołu od 1,2 do ok. 51 %, najczęściej od ok. 
7,7-21,7 %. Pod względem zróżnicowania cech w punktach rozpoznawczych złoże węgla 
kamiennego "Szczygłowice" zalicza się do II grupy zmienności; to jest do złóż o zróżnicowa
nej budowie geologicznej [l]. 

Pierwotna węglazasobność całkowita złoża wyrażona sumaryczną miąższością węgla w po
kładach bilansowych wynosi 18-39 m [3]. W latach 1961-2004 wyeksploatowano około 50 % 
zasobów złoża. 

Do najważniejszych zagrożeń naturalnych warunkujących skuteczne prowadzenie robót 
górniczych w złożu "Szczygłowice" należą: zagrożenie metanowe i pożarowe. W przypadku 
ich współwystępowania oraz konieczności zapewnienia niezbędnych warunków klimatycz
nych, należy odpowiednio skojarzyć i zsynchronizować stosowane metody wentylacyjne, prze
ciwpożarowe i odmetanowania w jeden spójny system zwalczania tych zagrożel'l [4]. 

1.4. Udostępnienie złoża i model górniczy kopalni 

KWK "Szczygłowice" jest kopalniąjednoruchową. W kopalni czynne są następujące szyby 
(rys. l.l): 

Szyby centralne, wdechowe: 
- SzybI-materiałowy i zjazdowy (głębokość 874, 5 m do poz. 850m), 
- Szyb II - wydobywczy (głębokość 720,0 m do poz. 650 m), 
- Szyb III- wydobywczy i zjazdowy (głębokość 946,9 m, do poz. 650 m zjazdowy, a do poz. 

850 m wydobywczy). 
Szyby peryferyjne: 
- Szyb IV- wentylacyjny (głębokość 327,5 m do poz. 350m), 
- Szyb V- wentylacyjny (głębokość 637 m do poz. 650 m), 
- Szyb VI - wdechowy (głębokość 864,0 m do poz. 850 m). 

Ponadto do celów wentylacyjnych i transportowych wykorzystywany jest szyb "Krywałd" 
KWK "Knurów". 

Kopalnia "Szczygłowice" posiada kamienną strukturę udostępnienia złoża. Pokłady węgla 
są udostępnione na poziomach 350 m, 450 m, 650 m i 850 m wytycznymi a następnie, prosto
padle, przecznicami. Poziom 350 m jest poziomem wentylacyjnym, natomiast poziom 450 m 
jest poziomem wydobywczo-wentylacyjnym tracącym obecnie funkcję wydobywczą. Poziomy 
650 m i 850 m są poziomami wydobywczymi. 

Na głębokości 850-1000 m została w latach 2003-2004 wydrążona przecznica II b, która 
udostępniła pokłady węgla od 402 do 408/3, zalegające w południowo-wschodniej partii złOża 
"Szczygłowice". Umożliwi ona w przyszłości zagospodarowanie złoża leżącego na poziomach 
850-1050 m a w okresie docelowym również na południe od O.G. "Szczygłowice" [2] . 
Docelowo przewiduje się wykonanie: 
- przecznicy V na poziomie 850 metrów udostępniającej północno-zachodnią część złoża 

zalegającąpomiędzy poziomami 650 a 850 metrów, 
- przecznicy VI (wydłużenie) na poziomie 850 metrów udostępniającej północną i północno

wschodnią część złoża zalegającego pomiędzy poziomami 850 a 1000 metrów, 
- przecznicy IV w rejonie szybów centralnych na poziomie 850 metrów udostępniającej 

północną część złoża zalegającego pomiędzy poziomami 850 a 1000 metrów. Wyrobisko to 

404 



School of Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2005 

umożliwi również ewentualny dostęp do złoża znajdującego się poza północną granicą 
O.G. 
Ponadto w jednym z wariantów rozwoju kopalni [5] założono budowę nowego poziomu, li

kwidację szybu wentylacyjnego IV oraz pozyskanie szybu V zachodniego byłej kopalni "Dę
bieńsko". 

2. Zasoby węgla w kopalni "Szczygłowice" 

2.1. Baza zasobowa 

Do zasobów przemysłowych zakwalifikowano zasoby bilansowe, których eksploatacja bę
dzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w koncesji, przewidywany koszt własny 
wydobycia węgla nie przekroczy ceny rynkowej, jakość węgla w stanie surowym spełnia wy
magania odbiorców lub jego przeróbka gwarantuje uzyskanie produktu odpowiadającego ich 
wymogom, warunki geologiczno-górnicze złoża pozwalają na prowadzenie bezpiecznej eks
ploatacji, eksploatacja będzie zgodna z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzen
nego i nie spowoduje niedopuszczalnych zmian w środowisku naturalnym oraz nie spowoduje 
zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego. 

W oparciu o powyższe, do zasobów przemysłowych zaliczono pokłady lub ich części, w któ
rych: grubość węgla w parceli nie jest mniejsza niż 1,20 m, kąt nachylenia pokładu w parceli 
< 35°, średnia zawartość popiołu< 30 %, siarki< 1,5 %, zanieczyszczenie przerostami< 25 % 
objętościowo, zagrożenia naturalne pozwalają na prowadzenie bezpiecznej eksploatacji, ist
nieje udostępnienie lub istnieją techniczne możliwości udostępnienia, minimalna ilość zasobów 
w partii pokładu lub wiązce pokładów wymagającej odrębnego udostępnienia wynosi 0,8 mln 
ton, minimalne wymiary projektowanej ściany wynoszą200m długość i 500 m wybieg. 

Ustalona w złożu "Szczygłowice" na 31.12.2003 r. ilość zasobów węgla kamiennego: 
- zasoby bilansowe- 638 mln ton, 
- zasoby przemysłowe - 336 mln ton, 
- zasoby nieprzemysłowe- 302 mln ton, 
- zasoby operatywne - 21 O mln ton z uwzględnieniem parcel o miąższościach l, 1-1,2 m, 

przylegających do parcel o większych miąższościach, jednak słabo rozpoznanych, 
- zasoby operatywne- 184 mln ton z uwzględnieniem parcel o miąższościach tylko powyżej 

1,2 m. 
Projektowany średni wskaźnik wykorzystania zasobów przemysłowych złoża wynosi 0,62. 

2.2. Zasoby efektywne 

Wielkość zasobów "efektywnych" ustalono na podstawie "Wytycznych przeprowadzenia 
analizy bazy zasobowej oraz zasady wydzielenia z bilansowych zasobów przemysłowych za
sobów "efektywnych" sporządzonych przez Zespół Mierniczo-Geologiczny Biura Gospodarki 
Złożem i Ekologii Kompanii Węglowej S.A. Wyróżniono kryteria: geometryczne, geolo
giczno-górnicze, jakościowe i ochrony powierzchni. 

Kryteria ustalania zasobów "efektywnych" przedstawione przez KW SA są praktycznie 
zgodne z przyjętymi przez kopalnię kryteriami przemysławości w dodatku nr 4 do PZZ. Z uwagi 
na głębokość aktualnie prowadzonych przez kopalnię robót udostępniających przyjęto, że 
zasoby w pokładach od 402 do 408/3 są udostępnione do poziomu 1050 m. Nie uwzględniono 
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pokładów warstw siodłowych z uwagi na brak ich udostępnienia poniżej poziomu 650 m oraz 
pokładów które posiadają miąższość węgla większą od l ,20 m, ale nie przekraczają l ,50 m. Do 
zasobów "efektywnych" zaliczono części 22 pokładów węgla. 

Ze względu na położenie złoża w części brzegowej niecki głównej występowanie w części 
środkowej obszaru górniczego fałdu "Knurowskiego", w części zachodniej nasunięcia "Orłow
skiego" oraz w części północnej wychodni pokładów, nieuzasadnionymjest dyskwalifikowanie 
zasobów ze względu na upady w przedziale 25-35° [5] .. Strefy nachyleń 25-35° są niewielkie 
i stosunkowo dobrze rozpoznane. 

Kopalnia posiada urządzenia umożliwiające bezpieczną eksploatację pokładów o nachyle
niu do 35°. Zasoby operatywne w parcelach o nachyleniu powyżej 25° stanowią tylko 11 % ca
łości zasobów. 

Zasoby "efektywne" w kopalni "Szczygłowice" wynoszą 138 mln ton . Natomiast zasoby, 
które mogą być uznane za "dodatkowo efektywne" (miąższość l ,2-1 ,5 m węgla) wynoszą 27 
mln ton. Uznając, że 50 % z nich spełni kryteria efektywności należy przyjąć, że zasoby "efek
tywne" w kopalni "Szczygłowice" wynoszą !51 mln ton. 

2.3. Charakterystyka przewidywanego wydobycia kopaliny 

Charakterystykę przewidywanego wydobycia (zasobów operatywnych) przedstawiono ta
belarycznie. 

Tabela 2.1. Udział typów węgla w zasobach operatywnych. 
Table 2.1. Quantity of reserves per coal type 

Poziom Zasoby operatywne [mln toni w poszczególnych typach W<;!gla 
\ 

32 33 34.1 34.2 35.1 35.2 Razem 

450 m o o 2 o o o 2 

650 m o 5 6 15 l o 27 

850m l o 4 47 22 o 74 
1050 m o o o 10 87 9 106 

Razem l 5 12 72 110 9 210 

Tabela 2.2. Podział zasobów operatywnych ze względu na miąższość pokładu 
Table 2.2. Quantity of reserves per seam width 

Poziom 
Zasoby operatywne według miąższości pokładu [mln ton] 

do !,2m 1,2-1,5 m 1,5-2,0 m 2,0-3,5 m >3,50 m Razem 

450 m o l l o o 2 

650 m l 7 9 7 3 27 

850 m 4 21 14 21 15 74 

1050 m 5 28 23 32 19 106 

Razem 10 57 47 60 37 210 
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Zasoby 
operatywne 

[mln ton] 

36 

142 

19 

13 

210 

Tabela 2.3. Parametry jakościowe zasobów operatywnych 
Table 2.3. Quality parameters of the reserves 

Zawartość Zasoby Wartość 

% popiołu operatywne % opałowa 

[%] [mln ton] [MJ/ko] 

17 do 10 62 30 do20 

68 11-20 145 68 20-25 

9 21-30 3 2 25-30 

6 pow. 30 o o pow. 30 

100 Razem 210 100 Razem 

Zasoby 
operatywne 

[mln ton] 

o 
l 

150 

59 

210 

2.4. Możliwości zwiększenia bazy zasobowej 

% 

o 
o 

72 

28 

100 

Część zasobów nie udostępnionych dotychczas poniżej poziomu 650 m- głównie pokłady 

grupy 500- nadaje się do wykorzystania w przyszłości . Zasoby te w ilości 18,7 mln ton mogą 
być zagospodarowane po dokonaniu stosunkowo niewielkich nakładów inwestycyjnych. Za
soby te posiadają znakomite parametry jakościowe , grubości pokładów dochodzące do 4,5 m. 
Istnieje również możliwość zw i ększenia bazy zasobowej o części sąsiednich złóż. Powinno być 
to uzasadnione ekonomicznie. Powyższe warunkują: 
- zakup informacji geologicznej lub/i projekt prac badawczych, 
- sporządzenie dokumentacji geologicznej, 

sporządzenie PZZ, 
- zmiany koncesji. 

Analiza ekonomiczna przedsięwzięć związanych ze zwiększeniem bazy zasobowej może 
uwzględniać działania wspólnie z sąsiedn im zakładem górniczym- kopalnią "Knurów". 

Kopalnia prowadzi eksploatację równocześnie w różnych rejonach, co powoduje rozłożenie 
jej skutków na większej powierzchni terenu, w dłuższym czasie, a tym samym zmniejszenie 
intensywności wpływów . Utrzymanie powyższej tendencji umożliwi poprawę skuteczności 
i dokładności wykorzystania złoża . 

3. Wydobycie i sprzedaż węgla koksowego w kopalni "Szczygłowice" 

3. 1. Wydajność 

Kopalnia w ostatnich latach uzyskała znaczny wzrost wydajności . Było to możliwe dzięki 
zmniejszeniu stanu zatrudnienia, zwłaszcza pracowników powierzchni (ta b. 3.1) oraz utrzyma
niu na wysokim poziomie zdolności produkcyjnych (tab. 3.2) . 

1993 

Srednie zatrudnie-
7 096 

nie ocrółem osób 
Srednie zatrudni e-

4 764 
nie na dole osób 

Tabela 3.1. Zmiany stanu zatrudnienia 
Table 3.1. Changes in employment levels 

Rok 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

6464 6 086 5 751 5 499 4979 4 205 3 871 

4 544 4 478 4 276 4 136 3 763 3 102 2 910 

407 

2001 2002 2003 
2004 

6m-cy 

4114 3 974 3 854 3 743 

3 046 2 938 2 844 2 761 
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1994 !995 

Wydajność kg/ 
2 411 2 599 

ogólna pdn 

Wydajność kg/ 
6 138 6 391 

dolowa brutto rdn 

Tabela 3.2. Zmiany wydajności 
Table 3.2. Changes in efficiency 

Rok 

1996 1997 1998 1999 2000 

2 552 2 733 2 846 3 118 3 378 

6 455 7 061 7 377 7 718 8 366 

2001 2002 2003 
2004 

6 m-cy 

3 623 3 866 3 239 3 478 

8 931 9 329 8 376 8 467 

Na wielkość kosztów korzystnie wpływać będzie w przyszłości sukcesywnie zmniejszające 
się przec iętne zatrudnienie z 3750 pracowników w 2004 r. do 3585 w 2010 r. i 3463 pracowników 
w 2020 roku. Przy wydobyciu utrzymującym się na stałym poziomie pozwoli to na stały 

> zrost wydajności pracy odpowiednio z 71 1 ton/pracownika do 741 ton/pracownika i 764 
tony/pracownika w 2010 roku. 

3.2. Sprzedaż węgla 

W zależności od zapotrzebowania na rynku kopalnia sprzedaje węgiel koksowy oraz mie
szanki energetyczne. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku realizowane były jeszcze 
umowy z poprzedniej dekady. Obecnie, w dobie gospodarki wolnorynkowej, kopaln ia umacnia 
swoją pozycję w sprzedaży węgla, głównie koksowego, na eksport (tab. 3.3.) 

Sprzedaż w kraju t/m-c 

Sprzedaż na eksport l/m-c 

Sprzedaż węgla ogółem t/m-c 

Udział eksportu w o/c, 
sprzedaży ogółem 

3.3. Wynik finansowy 

Tabela 3.3. Zmiany sprzedaży węgla 
Table 3.3. Changes in coal sales level 

1999 r. 2000 r. 2001 r. 

149 672 154 082 173 936 

67 659 59 882 71 056 

2002 l~ 

160 726 

88 235 

217 331 213 964 244 992 248 961 

31,1 28,0 29,0 35,4 

2003 r. 
6 m-cy 
2004 r. 

142 021 137 422 

56 120 74 956 

198 141 212 378 

28,3 35,3 

W wyniku aktualnej dobrej koniunktury na węgiel oraz zmian proefektywniościowych i utrzy
maniu jedynie niewielkiego wzrostu kosztów produkcji uzyskano dobry wynik finansowy (tab. 
3.4). 

Średnia cena zbytu 

Koszt sprzedanego węgla 

Tabela 3.4. Zmiany wyniku na sprzedaży węgla 
Table 3.4. Changes in coal sales economic indicators 

1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 

zł/t 108,60 123,99 135,8 1 124,62 

zł/t 126,36 119,64 121.81 119,74 

Wynik na sprzedaży węgla zł/t -17,76 4,35 14,00 4,88 
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128,31 192,10 
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4. Perspektywy rozwoju 

Są one zależne od stabilizacji poziomu zapotrzebowania na węgiel koksowy na rynku 
światowym. Aktualne tendencje kształtowania się zapotrzebowania na węgiel są korzystne dla 
podejmowania zadań perspektywicznych (rozwojowych). Po niezbędnym dostosowaniu infra
struktury do bieżących potrzeb zapewnią one stabilizację możliwości wydobywczych na po
ziomie umożliwiającym eksploatację z zachowaniem uwarunkowań koncesyjnych, zwłaszcza 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz ochrony powierzchni. Umożliwi to kontynu
ację racjonalnego wykorzystania złoża. 

4.1. Intensyfikacja prac badawczych 

W ostatnim dziesięcioleciu kopalnia prowadziła otworowe rozpoznanie złoża własnymi 
środkami umożliwiającymi zbadanie jedynie pokładów sąsiednich względem aktualnie przy
gotowywanych do eksploatacji. Aktualnie zakupiono osprzęt wiertniczy z wrzutową rdze
niówką, tzw. BQ, umożliwiający zwiększenie zasięgu i dokładności otworowego rozpoznania 
geologicznego. Planuje się wprowadzenie programu badań geologicznych złoża, w ramach 
którego wykonane zostaną długie dołowe otwory badawcze (do 350m). Analiza ich wyników 
pozwoli znacznie zmniejszyć ryzyko inwestycyjne w przyszłości. 

4.2. Perspektywy udostępnienia 

Budowa głębszych 1-2 poziomów ze świeżym powietrzem (ewentualnie jednego wydo
bywczego) na głębokości 1050-1200 m umożliwi udostępnienie zasobów z wysokim (ponad 80 
%) udziałem typów węgla 35.1, 35.2A i 35.2B. Najistotniejszymi czynnikami warunkującymi 
dostępność tych zasobów są: 
- stopie1'1 geotermiczny złoża (temperatura pierwotna skał powyżej 40 oq i związana z nią 

konieczność stosowania wydajnych urządzeń klimatyzacyjnych, 
- szczegółowe rozpoznanie geologiczne otworami badawczymi z kompletem badań geolo

giczno-inżynierskich złoża i skał otaczających w celu należytego udokumentowania zaso
bów i zaprojektowania wyrobisk. 
Ewentualne udostępnienie tych zasobów będzie najprawdopodobniej oparte o schemat przy

jęty na poziomie 850-1000 m [5] . 
Niewielka ilość zasobów znajdujących się poza granicą O.G. "Szczygłowice" w kierunku 

NW (rejon "Pilchowice") i w kierunku SE (0.0. "Dębieńsko") nie przedstawia znaczącej 
wartości użytkowej i jest w chwili obecnej traktowana marginalnie. 

4 .3. Możliwość eksploatacji pokładów cienkich o miąższości 1,2-1,5 m węgla 

W przypadku pozytywnej analizy ekonomicznej dla partii pokładów cienkich z dominują
cym udziałem węgla typów 35 podejmowane są działania zmierzające do projektowania w nich 
eksploatacji. Dotyczy to zwłaszcza wiązek pokładów udostępnianych wspólnie. Kryterium, które 
pozwala na określenie maksymalnej odległości między poszczególnymi pokładami w wiązce 
jest, oprócz miąższości pokładu, miąższość skały płonej zapewniająca utrzymanie zwięzłości 
pokładu w przypadku jego podebrania [3]. Dla złoża "Szczygłowice" maksymalna miąższość 
wiązki dwupokładowej wynosi 10,8-40,5 m, a wiązki trójpokładowej 20,4-76,5 m. Udostępnie-
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nie i eksploatacja każdej wiązki pokładów powinny być projektowane zgodnie z zasadą mini
malizacji długości wyrobisk i liczby stosowanych urządzeń . 

4.4. Przystąpienie do dostosowania infrastruktury do potrzeb przez Kompanię Węglową S.A. 

Ponad lO-letnia restrukturyzacja przemysłu węglowego i związana z nią konieczność 

zmniejszania nakładów na inwestycje spowodowała spadek możliwości stabilnego poziomu 
wydobycia kopalni. Do najważniejszych i najkosztowniejszych zadań, które usprawnią dalsze 
jej funkcjonowanie należy zaliczyć: 
- zakup nowych kompleksów ścianowych, 
- modernizacja transportu pionowego- skip w szybie III, 
- staśmowanie odstaw rejonowych, 

uruchomienie transportu dołowego przy użyciu kolejek spalinowych, 
rozbudowa systemu odmetanowania, 

- regulacja stosunków wodnych na powierzchni- pogłębianie koryt rzek i potoków, 
budowa obiektów hydrotechnicznych związanych z profilaktyką przeciwpowodziową, 

- naprawa szkód górniczych oraz przebudowa infrastruktury technicznej powierzchni w rejo
nach najw iększych prognozowanych osiadań. 
Realizacja powyższych zadm1 zostałajuż rozpoczęta. 

4.5. Możliwości poprawy jakości wzbogacanego węgla 

W celu poprawy jakości wzbogacanego produktu modernizuje się zakład przeróbczy, który 
po roku 2008 osiągnie poziom techniczny umożliwiający przygotowanie do sprzedaży 60-70% 
węgla koksowego. Pozostałą część sprzedawanego produktu stanowić będą nadal mieszanki 
energetyczne. Model taki powinien zapewnić optymalne wykorzystanie potencjału złoża i moż
liwości zakładu przeróbki. 

4.6. Racjonalne kształtowanie rynków zbytu węgla koksowego 

Działalność zakładu górniczego w zakresie kształtowania rynków zbytu zależy od aktualnej 
strategii rozwoju Przedsiębiorstwa- Kompanii Węglowej S.A. Czas zwrotu kosztów poniesio
nych na inwestycje związane z działalnością wydobywczą kopalni jest stosunkowo długi . 

W przypadku kopalni "Szczygłowice" uzyskanie pierwszej tony węgla ze ściany wymaga 
2-1 O lat; przeciętnie 3-6 lat, od chwili podjęcia decyzji o udostępnieniu rejonu eksploatacyj
nego. W wyjątkowo sprzyjających okolicznościach czas ten może być skrócony do ok. l roku. 
Od tego czasu zależy bezpośrednio uzyskanie efektu podjętych działań. Decyzje strategiczne, 
zwłaszcza związane z rozwojem kopalni, należy więc podejmować z wyprzedzeniem przecięt
nie 3-6 lat. Uwzględnienie uwarunkowań związanych z rozwojem kopalni i jej potencjałemjest 
czynnikiem wpływającym na kształtowanie rynków zbytu węgla koksowego Kompanii 
Węglowej S.A. Stabilizacja możliwości wydobywczych zakładu, ewentualnie grupy zakładów, 
wpływa na wiarygodność Kompanii Węglowej S.A. jako producenta węgla koksowego. 
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4.7. Stabilizacja możliwości wydobywczych przy obecnym modelu górniczym kopalni 

Będzie ona możliwa po utrzymaniu zdolności produkcyjnych zależnych od: 
prawidłowego rozpoznania, udostępnienia i przygotowania frontu eksploatacyjnego, 
sprawności funkcjonowania urządzeń wybierkowych i transportu dołowego, 

- zdolności wydobywczej urządzeń transportu pionowego, 
zdolności wentylacyjnej i klimatycznej, 
zdolności produkcyjnej Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla. 
Aktualne zdolności wydobywcze netto charakteryzuje tabela 4.1 . 

Tabela 4. l. Zdolnośc i produkcyjne ogniw ciągu technologicznego 
Tabie 4.1. Capacity of each composite element of t he production chain 

Ogniwo ciągu technologicznego 
Zdolności produkcyjne 

[ton/dobę l netto 
Front eksploatacyjny lO 500 
Transport pionowy 12 000 
Transport poziomy 12 000 
Wentylacja i3 000 
Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla 12 000 

4. 7. l. Prawidłowe rozpoznanie, udostępnienie i przygotowanie frontu eksploatacyjnego 

Wyniki uzyskane z dokładnego otworowego rozpoznania geologicznego umożliwią prawi
dłowe dalsze udostępnienie złoża. Na bieżącym etapie eksploatacji złoża dalsze udostępnienie 
wiąże się z próbami efektywniejszego jego zagospodarowania. Opracowano koncepcję udo
stępnienia południowej części złoża oraz rejonu fałdu "Knurowskiego" - wydrążono przecz
nicę Ilb poz. 850-1000 m. 

Ponadto trwa analiza możliwości wykorzystania zasobów części pokładów obecnie uwię
zionych w filarze szybu IV w zachodniej części O.G. "Szczygłowice". Ewentualna eksploata
cja zasobów uwięzionych w filarze szybów głównych będzie możliwa dopiero tuż przed zam
knięciem kopalni. 

Dla realizacji prawidłowego przygotowania frontu eksploatacyjnego kopalnia podejmuje: 
analizy uwzględniające kolejność i zakres przygotowywanych rejonów w aspekcie: ciągło
ści wydobycia, możliwości realizacji planowanych zadań inwestycyjnych oraz realizacji 
polityki zatrudnienia, 
działania organizacyjno-techniczne w zakresie doboru kadr, sprzętu i kolejności wyko
nywania robót przygotowawczych i odtworzeniowych oraz w zakresie zatrudniania firm 
obcych. 

4. 7.2. Sprawność funkcjonowania urządzeń wybierkowych i transportu dołowego 

Zakup nowych kompleksów ścianowych 
W bieżącym roku z1:ealizowany ·zostanie zakup nowego wysokowydajnego kompleksu 

ścianowego do eksploatacji pokładu 405/3 (miąższość średnio 3,6 m) w południowo-wschod
niej części O.G. "Szczygłowice". Ewentualny zakup kolejnych kompleksów ścianowych lub 
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ich elementów zależy od dodatniego wyniku rachunku ekonomicznego realizowanych w przy
szłości przedsięwzięć. 

Transport kolejkami spalinowymi 
Transport materiałów i przewóz ludzi na głównych drogach przewozowych prowadzony 

jest dotychczas: lokomotywami elektrycznymi przewodowymi na poziomach 350, 450 m i 650 
m oraz lokomotywami elektrycznymi akumulatorowymi na poziomie 850 m. Transport od
działowy materiałów realizowany jest: kolejkami podwieszanymi KSP-16 i KSP-32, koleją 
spągową Becker-Pioma KS-650/63 i kolejkami spągowymi zębatymi KSZ-650/60 (głównie 
przy zbrojeniu i likwidacjach ścian). Transport międzypoziomowy pomiędzy poziomami 450 
m i 650 m realizowany jest przy pomocy kolei spągowej SKS-60M. Ponadto kolej spągowa 
Becker-Pioma KS-650/60 stosowanajest do oddziałowego przewozu ludzi . 

Koncepcja rozbudowy transportu na poz. 850 m zakłada równoczesną pracę maksymalnie 
dwóch rodzajów transportu w jednym wyrobisku z zastosowaniem kolejek podwieszanych z c i ą

gnikami spalinowymi. Budowa rozpocznie się w 2006 roku. Obejmie ona: 
- wykonanie zaplecza związanego obejmującego zajezdnię, komorę napraw i dystrybucji 

paliwa oraz przeładunek materiałów dla docelowej ilości l O ciągników spalinowych, które 
obsługiwałyby poziomy 650 i 850 m, 

- stopniowe zastąpienie przewozu kołowego i transportu na poziomie 850 m kolejkami pod
wieszanymi spalinowymi, 

- rozważa się możliwość wykonania wyrobiska w rejonie szybów centralnych dla urucho
mienia transportu kolejką spągową zębatą z napędem spalinowym, pomiędzy poziomami 
650 i 850m, 

- zastąpienie istniejącego taboru kolejowego kolejkami podwieszanymi spalinowymi na po
ziomie 650 m w latach 2011-2013. 

Transport urobku i staśmowanie odstaw rejonowych 
Z rejonów eksploatacyjnych do zbiorników retencyjnych znajdujących się w rejonie szy

bów głównych urobek węglowy transportowany jest: 
- na poziomie 850 m całkowicie układem przenośników taśmowych, 
- na poziomie 650 m wozami Granby oraz układem przenośników taśmowych, 
- na poziomie 450 m wozami urobkowymi średnimi typu WUSR. 

Optymalnym rozwiązaniem będzie wyeliminowanie transportu kołowego urobku również 
na poziomie 650 m. W przypadku nie staśmowania poz. 650 m należy rozważyć możliwość 
budowy zbiorników polowych zapewniających ciągłość wydobycia. 

Planuje się zabudowę przenośników taśmowych na poziomie 850 m i głębiej - w nowo 
udostępnianych rejonach eksploatacyjnych. 

4.7.3. Zdolno:,:ć wydobywcza urządzeń transportu pionowego 

Transport urobku na powierzchnię prowadzony jest szybami wydobywczymi: II (dwa skipy 
12,5 Mg) i III (l skip 30 Mg). 

Zdolności wydobywcze szybów (brutto) przedstawiają się następująco: 
- szyb II przedział południowy -wydobycie z poz. 650 m- zdolność ciągnienia- 425 Mg/h, 
- szyb II przedział północny - wydobycie z poz. 450 m - zdolność ciągnienia- 460 Mg/h, 
- szyb III przedział zachodni - wydobycie z poz. 650 m - zdolność ciągnienia- 450 Mg/h, 
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- szyb III przedział zachodni - wydobycie z poz. 850 m - zdolność ciągnienia- 360 Mg/h. 
Sumaryczna zdolność wydobywcza szybów wynosi: 

- 22 500 t/dobę (przy wydobyciu #III z poz. 650 m), 
- 21 195 t/dobę (przy wydobyciu #III z poz. 850m). 

Wzrost wydobycia z poziomu 850 przy jednoczesnym wygaszaniu wydobycia z poziomu 
450 m pociąga za sobą konieczność modernizacji transportu pionowego. 

W latach 2004-2005 przewiduje się modernizację szybu lJI, polegającą na przebudowie 
przedziału wschodniego i zabudowanie w nim skipoklatki o udźwigu 20 Mg z możliwościąjazdy 
ludzi. Realizacja zadania zwiększy zdolność wydobywczą szybu z poziomu 850 m do 600 t/h. 
W związku z tym przewiduje się rozbudowę urządzeń załadowczych na poz. 850 m i wyła
dowczych na powierzchni oraz modernizację maszyny wyciągowej. Nastąpi również wymiana 
lin nośnych, wyrównawczych i naczyń wyciągowych. Szyby I i II stracą częściowo swoją 
funkcję technologiczną w związku z wyczerpaniem się zasobów na poz. 450 m. Wymaga to 
modernizacji w roku 2007 maszyny wyciągowej szybu I, jego przebudowy do poz. 850 m 
i wybudowania nowej rozdzielni. 

4. 7.4. Zdolność wentylacyjna i klimatyczna 

Centralne rozmieszczenie szybów głównych I, II, III i VI (wdechowych) oraz IV, V 
i "Krywałd" KWK "Knurów" (wydechowych) zlokalizowanych peryferyjnie w zachodniej 
i wschodniej części obszaru górniczego sprzyja poprawnej organizacji przewietrzania rejonów 
wentylacyjnych oddziałów wydobywczych i przygotowawczych projektowanych w latach 
2004-2015, położonych odpowiednio w zachodniej i wschodniej części złoża. Przyszłe naj
istotniejsze zmiany sieci wentylacyjnej będą uwzględniać potencjalną przydatność szybu V za
chodniego likwidowanej kopalni "Dębielisko" oraz przydatność szybu "Krywałd". 

W ramach schładzania temperatury w środowisku pracy założono korzystanie z istniejącej 
bazy przenośnych urządzeń chłodniczych oraz zakup urządze1'1 pracujących w układzie za
mkniętym. Nie wyklucza się wraz ze wzrostem głębokości eksploatacji wybudowania central
nego urządzenia klimatyzacyjnego. W miejscach występowania temperatury powyżej 28 oc sto
sowany będzie skrócony czas pracy. 

4. 7.5. Zdolno.~ć produkcyjna Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla (ZMPW) 

Zdolność produkcyjna brutto ZPMW wynosi 20 000 t/d. Stosowane sposoby wzbogacania: 
- trójproduktowe wzbogacanie klasy 200-20 mm w cieczy ciężkiej, 
- trójproduktowe wzbogacanie klasy 20-0 mm w osadzarkach miałowych z odmulaniem, dla 

klasy 1,5-0 mm w hydrocyklonach, dla klasy 0,5-0 mm metodą flotacji . 
Gospodarka wodno-mułowa obejmuje: 
- odwadnianie produktów wzbogaconych na filtracji próżniowej i za pomocą wirówek, 
- zagęszczanie produktów odpadowych w odmulnikach Dorra, 
- odwadnianie produktów odpadowych w procesie filtracji ciśnieniowej. 

Gospodarka odpadami 
Odpady przeróbcze powstałe z procesów wzbogacania węgla wykorzystywane są do re

kultywacji terenów zdegradowanych (- 90 %) oraz do robót inżynieryjnych na powierzchni. 
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Modernizacja zakładu przeróbczego - w najbliższych latach planuje się ukończenie inten
sywnie trwającej modernizacji. 

W latach 2004-2006 są i będą realizowane: 
- układ niezależnego wzbogacania węgla typu 35.1 umożliwiający odrębne wzbogacanie 

węgla w osadzarce miałowej i wzbogacalniku DISA, 
- rozbudowa węzła flotacji do wzbogacania materiału w klasie ziarnowej do l mm, polega

jąca na zabudowie dodatkowego flotownika trójkomorowego o wydajności 450m3
/ h, mo

dernizacji 6 pras ciśnieniowych typu PF-570 do odwadniania odpadów poflotacyjnych oraz 
zabudowie dodatkowej wirówki do odwadniania flotokoncentratu. 

W latach 2005-2008 prowadzone będą w zakładzie przeróbczym następujące inwestycje: 
rozbudowa ciągu transportowego od szybu III do ZPMW, do wydajności wynikającej z mak
symalnej zdolności wydobywczej szybu do realizacji w 2005 r., 

- modernizacja węzła cieczy ciężkiej zaplanowana na lata 2006-2007, 
budowa układu do produkcji mieszanek energetycznych do realizacji w latach 2006-2007, 

- modernizacja sieci p. poż. przewidziana do realizacji w 2006 r., 
modernizacja odpylania przestrzennego planowana w latach 2006-2007, 

- modernizacja wzbogacania miałów do realizacji w latach 2006-2008. 
Po roku 2007, po zakończeniu realizacji powyższych inwestycji, planuje się montaż urzą

dzeń do pori1iaru jakości produkcji. Dla utrzymania zdolności produkcyjnej Zakładu Przeróbki 
Mechanicznej Węgla niezbędne będzie: 
- utrzymanie poziomu zatrudnienia wynikającego z wielkości zakładu, ilości stosowanych 

urządzet1 i skomplikowanego procesu technologicznego, 
utrzymanie adekwatnego poziomu zużycia energii elektrycznej, 
stałe zaangażowanie środków inwestycyjnych w odtwarzanie parku maszynowego, 
konieczność ponoszenia nakładów na remonty obiektów budowlanych, instalacji technolo
gicznych oraz maszyn i urządzeń. 

4.8. Inwestycje związane z ochronąpowierzchni 

Jednym z czynników wynikających z działalności górniczej i degradujących powierzchnię 
są niekorzystne zmiany stosunków wodnych polegające na powstaniu zalewisk i podtopień. 
Zjawisko to w szczególności dotyczy doliny rzeki Bierawki i jej dopływów. Powierzchnia 
zalewisk występująca na terenie górniczym wynosi ok. 80 ha, a terenów podtopionych ok. 60 
ha. 

Dla ograniczenia ujemnych skutków swej działalności, kopalnia podejmuje szereg działań. 
Do najważniejszych prac profilaktyczno-naprawczych należą: 
- rekultywacje terenów zdegradowanych poprzez zasypanie skałą płonną i przywrócenie 

wartości użytkowych, 

regulacja rzeki, 
wykonanie dużej ilości rowów odwadniających i regulacje cieków powierzchniowych, 
budowa wałów przeciwpowodziowych, 
zagospodarowanie zalewisk wodnych, w tym wykorzystanie ich jako zbiorniki wody prze
mysłowej, zbiorniki wody przeciwpożarowej oraz ośrodki rekreacji wodnej, 

- naprawa szkód górniczych w obiektach zagospodarowania powierzchni w szczególności 
dróg kołowych i kolejowych, sieci uzbrojenia terenu. 
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Wpływy eksploatacji górniczej objęły do chwili obecnej około 80 % powierzchni terenu 
górniczego. Charakteryzujące je wskaźniki deformacji powierzchni, w szczególności odkształ
cenia poziome ciągłe osiągają wartości do IV kategorii. 

Na skraju filarów ochronnych wystąpiło zjawisko znacznego nachylenia terenu. Powoduje 
to, że istniejące w tej strefie budynki oraz infrastruktura wymagają częstych napraw. 

W rejonach niecek poeksploatacyjnych na zawalu rzeki Bierawki w północnej części TG 
"Szczygłowice" na powierzchni 150 ha kopalnia prowadzi rekultywację terenu poprzez jego 
zasypanie skałą płonną oraz przywrócenie wartości przyrodniczych tym terenom. 

W zakresie ochrony powierzchni ziemi obecnie realizowana jest inwestycja pn. "Regulacja 
stosunków wodnych w dolinie rzeki Bierawki". Do roku 2007 wybudowane zostaną przepom
pownie na potokach Wilczańskim, Szczygłowickim, Książenickim i Krywałdzkim, które za
pobiegać będą dalszemu powiększaniu się zalanych terenów oraz zmniejszą zagrożenie powo
dziowe. 

W ramach profilaktyki górniczej dla ochrony określonych obiektów powierzchniowych 
przewiduje się zmniejszenie wysokości eksploatacyjnych ścian, co przyczyni·się do zmniejsze
nia wskaźników deformacji. 

4.9. Działania i inwestycje w zakresie ochrony środowiska 

Likwidacja negatywnych skutków dotychczasowej działalności oraz ograniczanie bieżą
cego, niekorzystnego oddziaływania na środowisko wymaga ze strony kopalni zaangażowania 
sił i środków finansowych. Działania te związane są z szeroko zakrojoną działalnością inwe
stycyjną. 

W zakresie ochrony powietrza kopalnia w latach 1994-1996 w ramach istniejących środków 
finansowych przeprowadziła modernizację (generalny remont instalacji przestrzennego odpy
lania) ZMPW, w wyniku czego uzyskano poprawę skuteczności mokrych urządze1'1 odpylają
cych z 74-77 % do 87-97 %. Wysoki poziom skuteczności i dyspozycyjność urządzeń reduku
jących zanieczyszczenia pyłowe (odpylacze cyklonowe mokre) jest realizowana poprzez ich 
czasowe kontrole oraz przeprowadzanie okresowych remontów. 

Kopalnia planuje inwestycje związane z budową stacji odmetanowania pochodzącego z wy
robisk i emitowanego, poprzez szyby, do atmosfery. 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizowane są zadania związane z ograniczaniem 
odprowadzania ścieków i dołowych wód słonych do wód powierzchniowych. Aktualnie pra
cująca, a budowana w latach 60-tych, oczyszczalnia oczyszcza ścieki bytowe z terenu kopalni 
i osiedla mieszkalnego Szczygłowice. Zmniejszenie stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych 
ściekach komunalnych będzie możliwe dzięki realizacji w latach 2005-2006 zadania inwesty
cyjnego pn. "Budowa oczyszczalni komunalnej w Szczygłowicach położonej w Knurawie przy 
ul. Górniczej". 

W latach 2002-2004 zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn. "Instalacja przemysło
wego wykorzystania popiołów lotnych". Są one, wraz z odpadami poflotacyjnymi, stosowane 
w dołowej profilaktyce p.poż. Dotychczas wykorzystywano średnio 35 % wody wypompowa
nej z dołu, 120 tys . t/rok popiołów lotnych, 36 tys. t/rok odpadów poflotacyjnych. Inwestycja 
ta umożliwi zwiększenie powyższych ilości oraz dalsze ograniczenie zrzutu ładunku chlorków 
i siarczanów do rzeki Bierawki. 

Kopalnia nie jest uciążliwa ze względu na hałas [6]. 
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Kopalnia jest na etapie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz w przy
szłości planuje wprowadzić System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001. Normy te zapew
niają prawidłowy system monitorowania działalności kopalni . 

W chwili obecnej kopalnia prowadzi stały monitoring w zakresie gospodarki wodno-ście
kowej, gospodarki odpadami oraz wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza. Kopalnia bę
dzie dążyć do doskonalenia prac monitoringowych oraz działać zgodnie z wymaganiami obo
wiązującego prawa. 

S. Wnioski 

Kopalnia według stanu na 31.12.2003 r. posiada bazę zasobową zabezpieczającąjej istnie
nie na ponad 50 lat przy aktualnym poziomie wydobycia. Stanowią ją pokłady węgla głównie 
grupy 400 o korzystnych parametrach jakościowych, zawierające węgiel koksowy typu 34 i 35. 
Korzystne warunki zalegania, w szczególności tektonika, umożliwiają stworzenie frontów 
wybierania w postaci ścian zawałowych o długościach rzędu250m i wybiegach około 1000 m. 

Zagrożenia naturalne występujące w KWK "Szczygłowice" są dobrze rozpoznane i na bie
żąco badane, oceniane i zwalczane. Ich analiza [5] wskazuje na stosunkowo korzystne warunki 
złożowe z tendencją wzrostu zagrożel'1 ze wzrostem głębokości eksploatacji. 

Zdolności produkcyjne podstawowych ogniw procesu technologicznego zapewniają aktu
alne dobowe wydobycie netto 10 500 ton. W przypadku utrzymania się koniunktury na węgiel 
(w szczególności typ 35.1) i uruchomieniu dodatkowej ściany zdolność produkcyjna frontu 
eksploatacyjnego może wzrosnąć do 12 000 t/dobę. Wzrost zdolności produkcyjnej netto jest 
możliwy poprzez selektywną eksploatację pokładów, zmiany organizacyjne i optymalizację 
wyposażenia technicznego. 

Stopniowe sczerpywanie złoża na wyższych poziomach wydobywczych wymaga ich re
dukcji i likwidacji oraz rozbudowy poziomów głębszych. Utrzymanie i modernizacja infra
struktury niezbędnej do realizacji bieżących i przyszłych zadań produkcyjnych powinna 
uwzględniać zarówno zadania odtworzeniowe, mające na celu utrzymanie wydobycia na poz. 
850 m w związku z wygaśnięciem wydobycia na poz. 450 m, jak i zadania proefektywno
ściowe, w szczególności uruchomienia procesu selektywnego wzbogacania mające na celu 
rozwój sprzedaży węgla typu 35.1. 

Kopalnia dysponuje stosunkowo niewielkim obszarem górniczym. Intensywna eksploatacja 
powoduje znaczne szkody górnicze na powierzchni, jednak program ochrony powierzchni, 
w ramach którego prowadzona jest rekultywacja w kierunku leśnym oraz działania hydrotech
niczne na dużą skalę, zapewniają bezpieczel1stwo elementów zagospodarowania powierzchni 
i bezpiecze6stwo powszechne. 

Prognoza wyników ekonomicznych KWK "Szczygłowice" [5] jest pozytywna. Według 
przyjętych założeń do biznes planu na lata 2004-2010, akumulacja na sprzedaży węgla w roku 
2004 wyniesie 62 mln zł, a w 2010 roku 85 mln zł. Przy zachowaniu tych samych założe11 do 
prognozy, w roku 2020 wyniosłaby ona około 91 mln zł. 

W przypadku realizacji strategii proefektywnościowej oraz utrzymania się korzystnej ko
niunktury na węgiel koksujący, a szczególnie typów 35, należy oczekiwać korzystniejszych 
wyników ekonomicznych. 
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o f possible extraction, processin g and sal es of coking coal. Perspectives for the mine' s furtber 
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Sterowanie jakością węgla kamiennego w kopalni podziemnej 

Słowa kluczowe 

zarządzanie jakością urobku -monitoring parametrów jakościowych węgla -procesy 
podstawowe 

Streszczenie 

Artykuł przedstawia wdrożone i potwierdzone certyfikatem na zgodność z normą EN ISO 
900 l :2000, rozwiązania dla kopalni węgla kamiennego w zakresie: 

planowanie ilościowo-jakościowe parametrów produkcji; 
monitoring parametrów jakościowych produktu na poszczególnych etapach produkcji; 
sterowanie jakością z wykorzystaniem monitoringu, dyspozytornia jakości . 

Planowanie jakości produktu w oparciu o bazowe warunki geologiczno-technologiczne 
wraz z zarządzaniem jakością produkcji na bazie ciągłego monitoringu parametrów jakościo
wych na każdym etapie produkcji umożliwiają spełnienie oczekiwań klienta oraz osiągnięcie 
maksymalnych przychodów kopalni poprzez optymalne wykorzystanie złoża. 

l. Analiza bazowych warunków geologiczno-technologicznych 

W przypadku występowania istotnego, z punktu widzenia produktu finalnego, zróżnicowa
nia jakQści produktu w pokładach (ścianach) należy rozważyć opłacalność inwestycji umożli
wiających elastyczność odstawy na dole kopalni oraz w Zakładzie Przeróbczym w celu realiza
cji selektywnego wydobycia. 

Zarządzanie informacją źródłową poprzez planowanie selektywnej odstawy daje możliwo-
ści: 

- maksymalizacji przychodów firmy poprzez: 
• optymalne wykorzystanie złoża - tworzenie szerokiej gamy produktów gwarantującej 

maksymalne przychody; 
• wykorzystanie zakładów przeróbczych do produkcji koncentratów dających oczekiwane 

na rynku produkty gwarantujące maksymalne zyski; 
- ochrony środowiska poprzez wyselekcjonowanie węgla najbardziej zasiarczonego dla 

sektorów rynku wyposażonych w instalacje do odsiarczania spalin .. 
Technologia produkcji węgla w Kopalni Piast przewiduje jako produkty końcowe: 
- sortymenty płukane Grube, Drobne, Średnie- około 30 % produkcji netto; 
- miał surowy- około 70 % produkcji netto. 
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Miał surowy ze względu na warunki geologiczne złoża, sposób urabiania oraz miejsce ura
biania cechuje się dużą zmiennością parametrów jakościowych: 
- pomiędzy pokładami; 

- w obrębie różnych ścian z danego pokładu; 
w czasie postępu ściany; 

- w produkcji za dany okres - ze względu na zmieniające się udziały ilościowe węgla z po
szczególnych ścian. 
Kopalnia "Piast" nie posiada czynnego Zakładu Wzbogacania Miałów co powoduje, że 

podstawowym składnikiem produkcji miałów handlowych jest miał surowy. W związku z wys
tępującym istotnym z punktu widzenia produktu finalnego zróżnicowaniem jakości produktu w 
ścianach zrealizowano w Kopalni inwestycje umożliwiające elastyczność odstawy na dole 
kopalni oraz w Zakładzie Przeróbczym. 
Selektywność wydobycia oraz odstawy urobku w KWK "Piast" pozwala na: 

osiągnięcie maksymalnych przychodów kopalni poprzez optymalne wykorzystanie złoża; 
- zaspokojenie wymogów klienta wybiegających poza możliwośc i modyfikowania produktu 

w oparciu o posiadaną technologię wzbogacania węgla np. zawartość chloru, siarki, tempe
ratury topliwości: 

- uwzględnienie ochrony środowiska poprzez kierowanie węgli najbardziej zasiarczonych do 
elektrowni z systemami odsiarczania. 

2. Wyznaczenie najważniejszych procesów podstawowych - to znaczy takich, które mają 
największy wpływ na jakość produktów 

2.1. W kopalni Piast realizuje się podstawowe zasady podejścia procesowego w zarządzaniu 
jakością. Dla każdego procesu: 
- wyznaczono właściciela; 

planuje się cele do osiągnięcia; 
- ustala mierniki; 
- kontroluje realizację; 
- tworzy zapisy; 
- analizuje przebiegi wartości zadanych i zrealizowanych; 

udostępnia zapisy umożliwiające każdemu użytkownikowi mającemu wpływ na pro
ces korzystanie z tego zasobu informacji; 

- proces nadzoruje się w systemie ciągłym przez odpowiedzialnych za ich realizację; 
- niezwłoczne podejmuje się działania korygujące w przypadku wykrycia niezgodności 

z planami; 
- przebieg procesu poddawany jest ciągłej optymalizacji. 
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2.2. Procesy podstawowe w KWK "Piast" 

2.2.1. Procesy związane z klientem 

Klient Działanie Źródła danych 

Rozpoznanie Market i n g i badanie Badania rynkowe 

Komunikacja z Klientem 
Oferty, reklama ,udział w targach, dokumentowanie wymagań, 

zapisy w umowach, 

Określenie podstawowych Normy, przepisy prawne 

Wymagania Klienta -kryteria jakości Określenie różnicujących Analiza działania konkurencji 

Określenie wzbudzających zachwyt Prace rozwojowe 

Badanie satysfakcji Badania rynku Ankiety, badania, rozmowy 

2.2.2. Flanowanie jakości produkcji 

Podstawowe rozpoznanie złoża w zakresie: 
• partie pokładu przygotowywane do eksploatacji (rozcięte) ; 

• przodki chodnikowe przygotowywujące ściany. 
Celem badania jest pozyskanie bazowej informacji o jakości węgla w planowanych do 

eksploatacji pokładach oraz ścianach. W oparciu o wyniki analiz prób bruzdowych tworzy 
się: 

• mapy lokalizacji badań parametrów jakościowych złoża w skali l :5000; 
• raporty z pobrania prób bruzdowych. 

Planowanie jakości produkcji węgla surowego w zakresie miału surowego 
Określenie minimalnego poziomu jakości miału surowego na podstawie którego moż

liwe jest stworzenie produktu handlowego o jakości wymaganej w kontraktach długotermi
nowych oraz przez sektory rynku bieżąco obsługiwane przez Kopalnię 
Planowanie jakości miału surowego w projektowaniu produkcji dotyczy : 
• produkcji z każdej ściany oddzielnie; 
• oraz produkcji ogółem. 
Plany obejmują okresy: 
• długoterminowe (>I roku), roczne, miesięczne - zapisywane są jako Harmonogramy 

Biegu Ścian; 
• dobowe w układzie zmianowym- zapisywane jako Karty Produkcji dla każdego dnia. 

Plany miesięczne w zakresie jakości miału surowego ogółem 
Za zaplanowanie średniej jakości miału surowego za miesiąc odpowiedzialny jest 

Główny Inżynier Górniczy współpracując z Działem Zarządzania Jakością. Plan zatwierdza 
Naczelny Inżynier. Plany powyższe zapisywane są w ilościowo jakościowych harmono
gramach biegu ścian i są podstawą tworzenia oferty produkcyjnej sortymentów handlowych 
w klasach handlowych. 

Plany dobowe w rozbiciu na zmiany w zakresie jakości miału surowego ogółem 
Znanajakość miału w poszczególnych ścianach, układ zbiorników na dole kopalni oraz 

system odstawy z poszczególnych ścian, umożliwiają realizację selektywnego wydobycia 
miału surowego z dołu kopalni o zróżnicowanych parametrach jakościowych w czasie. 
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Jeżeli istnieją bieżące potrzeby w zakresie jakości miału surowego dla tworzenia mie
szanek miałowych spełniających oczekiwania klienta- Kierownik Działu Kontroli Jakości 
wraz z Kierownikiem Przeróbki uzgadnia z Działem Zarządzania Jakością możliwości se
lekcji oczekiwanego produktu w czasie. Stanowi to wytyczne do tworzenia Karty Produk
cji, którajednoznacznie określa plan pracy ścian w czasie dla danego dnia. 

- Flanowanie jakości węgla handlowego w zakresie sortymentów handlowych 
Na podstawie: 
• prognozy jakości miałów surowych (harmonogram biegu ścian); 
• aktualnego stanu produktów na zwałach Kopalni; 
• technologii Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla; 
• aktualnych wymogów rynku 
tworzona jest Oferta Produkcyjna sortymentów w klasach handlowych uzgadniana przez 
Dział Kontroli Jakości, Dział Przeróbki Mechanicznej Węgla oraz Dział Marketingu. 
Ofertę Produkcji zatwierdza Dyrektor Kopalni. Oferta Produkcji jest zakresem, w którym 
kopalnia przyjmuje zlecenie i realizuje załadunki. 

2.2.3. Realizacja produkcji 

- Podstawowe zasady skutecznego zarządzania jakością realizowanej produkcji to: 
• podział procesu podstawowego produkcji na poszczególne etapy (procesy wewnętrzne); 
• przydzielenie odpowiedzialności za poszczególne procesy wewnętrzne. 
W KWK "Piast" wyróżniono następujące procesy wewnętrzne: 
• produkcja miału surowego w każdej ścianie (na dole kopalni); 
• produkcja miału surowego- wstępna klasyfikacja w Zakładzie Przeróbczym; 
• produkcja produktów handlowych w Zakładzie Przeróbczym: 
~ mieszanki miałowe; 
~ węgiel wzbogacony- sortymenty Grube i Średnie; 

• ostateczne zbadanie gotowych produktów handlowych. 

2.2.4. Postępowanie z wyrobem gotowym 

Dla produktu należy dokonać przed wysyłką takich badań aby wykazać zgodność wyrobu 
z wymaganiami zdefiniowanymi przez klienta. 

Zwolnienie dostawy udokumentowane jest przez podpis osoby odpowiedzialnej za zgod
ność wyrobu z wymogami klienta (zarówno towar kierowany do wagonów jak i na zwały). 

3. Monitoring parametrów jakościowych urobku na każdym etapie produkcji 

System monitoringu parametrów jakości na każdym etapie produkcji jest podstawą do ste
rowania jakością urobku umożliwiającą kompleksowe zarządzanie jakością produkowanego 
węgla. 

Etapy monitoringu urobku 
Monitoring parametrów jakościowych urobku obejmuje : 
- bazowe parametry złoża ; 
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- węgiel na odstawie ze ścian (na dole kopalni); 
- miał surowy z wstępnej klasyfikacji w ZPMW (zakład przeróbki mechanicznej węgla); 
- proces produkcji produktów handlowych w ZPMW; 
- ostateczne zbadanie gotowego produktu handlowego. 

3 .l. Kontrola i badania bazowych parametrów złoża 

Badaniem objęte są: 

partie pokładu przygotowywane do eksploatacji (rozci ęte); 

- przodki chodnikowe przygotowywujące ściany . 

Celem badania jest pozyskanie bazowej informacji o jakości węgla w planowanych do eks
ploatacji pokładach oraz ścianach. Dział Mierniczo-Geologiczny jest odpowiedzialny za pobie
ranie prób bruzdowych. W oparciu o wyniki analiz prób bruzdowych tworzy się : 

- mapy lokalizacji badań parametrów j akośc i owych złoża w skali l :5000; 
- raporty z pobrania prób bruzdowych; 
- statystykę analiz wykonywanych w laboratorium GIG w Katowicach . 

3.2. Kon trola i badania węgla na odstawie ze ścian 

Kontrola i badania obejmują parametry jakościowe miału surowego ze ścian . Celem bada
niajest pozyskanie niezbędnej informacji do real izacji dalszych etapów procesu produkcji mie
szanek miałowych oraz weryfikacja planów jakośc i miału surowego z poszczególnych ścian. 

Na dole kopalni na odstawie z każdej ściany osobno pobiera się próby produkcyjne z wy
dzieleniem miału w przedziale ziarnowym zgodnym z produkcją w Zakładzie Przeróbczym. 
Kontrola i badania parametrów jakościowych miału ze ścian prowadzone są w postaci bieżą
cego- dziennego monitoringujakości produkcji miału z każdej ściany . 

Odpowiedzialny za pobranie prób i dostarczenie do DJW jest Dział Zarządzania Jakością, 
a za wykonanie analiz w Laboratoryjnym Analizatorze i przekazanie prób do laboratorium
Dział Kontroli Jakości Węgla. 

Z wyników przeprowadzonych badm1 tworzy się raport dzienny zgodnie z rys . 3.1. 
Średnie mies ięczne parametry jakościowe miału surowego ze ścian są podstawą tworzenia 

statystyk zmian jakościowych w poszczególnych ścianach w czasie eksploatacji . 
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KWK PIAST Zestawienie parametrów jakoSciowych prób ścianowych produkcyjnych w zakresie miału surowego 

Dala ........ 
Sciana ..... .. Sciana ......... Sciana ......... 

Data a,' A' w,' w, W., S,' CI ' a,' A' W,' W, w., S,' CI' a,' A' W,' W, w., S,' 
kJ/kg •:. % % % % % kJ/kg % % % % ~ ;, % kJ/kg % % % % '" 

20125 19,50 13,40 6,21 1,37 23282 11,80 12,20 6,50 0.84 

20387 18,40 13,80 22872 10,80 14,20 19865 16,80 16,90 

19848 21,40 12 ,30 5 ,67 1,29 0,43 22731 12,80 12,90 5,63 0,91 0,52 19512 17,70 17,1 0 8.87 1,48 

20539 19,50 12,20 22943 12,30 12,80 20420 15,00 17,10 

19973 16,60 16,80 

19684 21,80 12,30 22664 13,00 12,90 

18270 25,30 12,90 22223 12,90 14,20 19575 17,80 16,70 

19164 22,80 12,80 5,22 1,14 0,31 21766 13,50 15,00 5,56 0 ,87 0,52 19168 19,50 16,30 8,82 1,48 

21006 17,80 12,50 22700 12,20 13,60 19789 17,50 16,40 

20024 16,40 16,90 9,07 1,38 

19937 21,00 12,40 22880 13,00 12,20 19330 17,70 17,50 

19201 22,50 13,00 22805 13,10 12,30 18525 20,8 16,80 

19711 21,00 13,10 6,37 1,24 0,36 22537 14,20 11,90 5,75 1,28 0,45 19347 17,50 17,70 9 ,73 1,32 

18371 23,20 14,70 21711 14 ,70 13,90 19432 16,90 18,10 

18381 21,60 16,30 5,52 1,01 22820 12.50 12,90 5,58 1,09 19779 16,10 17,90 9,07 1,40 

20108 20,80 12.20 21849 14,80 13,40 

19796 21,10 12,80 21983 14,80 13,00 19284 17,60 17,80 

20672 18,70 12,60 5,32 1,14 0,39 22395 13,40 13,20 5,86 1,09 0,59 19598 16,40 18.10 9,03 1,33 

22128 15,00 12,30 

Razem 19700 21,03 13,Q8 5,72 7,81 1,20 0,37 22488 13,22 13,11 5,81 7,75 1,01 0,52 19575 17,35 17,21 9,10 8,92 1,40 

Plan 19611 21,00 13,50 1,60 21705 15,00 13,50 1.10 18531 21,00 16,50 1.30 

Odch. 89 0,03 -0,42 - -0,40 - 783 -1,78 -0,39 -0,09 - 1044 -3,65 0,71 - 0,1 0 

Rys. 3.1. Zestawienie parametrów jakościowych prób ścianowych produkcyjnych w zakresie miału 
surowego 

CI' 
% 

0,42 

0,34 

0,37 

0,45 

0,39 

-

Fig. 3.1. List of qualitative parametersof longwall production tests within the range of raw coal d ust 

Na rysunkach 3.2. i 3.3 pokazano uzyskane przykładowe przebiegi zmienności dla warto
SCI opałowej oraz zawartości popiołu jako wybranych dwóch mon itorowanych parametrów 
jakościowych w ścianach. 
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Wartość opałowa ściana X 

21000 

20500 

20000 --- · ---- ------
19500 -- --- ---- · ·-· 19000 

18500 

18000 
11 III IV V 

---• --Pian 19407 19780 19780 19980 19611 

--Realizacja 20040 19050 19743 19892 19700 

Rys. 3.2. Przebieg wartości opałowej dla przykładowej ściany w czasie. 
Fig. 3.2. Calorific value diagram (for an exemplary longwall) in time function 

lawartość popiołu sciana X 

27,0 

25,0 

23,0 
• 

21,0 • • 
19,0 

17,0 

15,0 
III IV V 

• Plan 21,0 20,0 20,0 22,0 21,0 

--Realizacja 25,1 23,2 19,7 19,8 17,4 

Rys. 3.3 . Przebieg zawartości popiołu dla przykładowej ściany w czasie 
Fig. 3.3. Ash eontent diagram (for an exemplary longwall) in time function 

VI 

19611 

18162 

• 

VI 

20,0 

20,6 

Dla każdej ściany po rozruchu kieruje się próbkę produkcyjną miału surowego do akre
dytowanego laboratorium GIG w Katowicach. w celu wykonania kompleksowego badania 
węgla. 
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W laboratorium oznacza się poniższe własności fizykochemiczne węgla: zawartość wilgoci 
przemijającej, zawartość wilgoci analitycznej, zawartość części lotnych, zawartość części lot
nych, zawartość popiołu, ciepło spalania, zawartość siarki popiołowej, podatność przemiałowa, 
charakterystyczne temperatury topliwości popiołu w atmosferze utlen iającej i redukującej, 
zawartość siarki siarczanowej, zawartość siarki pirytowej , wyliczanie zawartości siarki orga
nicznej, oznaczanie zawartości chloru, wyliczanie wskaźnika fix karbon, skład tlenkowy po
piołu, zawartość pierwiastków śladowych, zawartość fluoru, zawartość radionuklidów w po
piele, oznaczanie samozapalności węgla . 

Wyniki oznaczeń ewidencjonowane są w tabeli tworzącej bazę umożliwiającą statystyczną 
analizę danych. 

Wykonane analizy są podstawą planowania selektywnego wydobycia urobku w celu speł
nienia szczegółowych wymogów klienta zawartych w zapisach umów wybiegających poza 
możliwości korygowania w ZPMW. 

3.3. Badanie jakości miału surowego 

Kontrola i badania obejmuje ciągły pomiar j akośc i miału surowego odsianego w ZPMW. 
Celem jest pozyskiwanie bieżącej informacji niezbędnej do realizacji dalszych etapów procesu 
produkcji mieszanek miałowych oraz weryfikacji planów w zakresie jakości miału surowego 
obejmujących okresy miesięczne oraz godzinowe. Odpowiedzialnym za prowadzenie monito
ringu jest Dział Kontroli Jakości. 

Informacja o parametrach jakościowych przekazywanajest w sposób ciągły (monitory, wy
świetlacze) i udostępniona dla: 
- Dyspozytorni głównej Kopalni; 
- Dyspozytorni ZPMW; 

Dyspozytorni Jakościowej DJW; 
- Biura nadsztygarów ZPMW; 
- Kierownika Przeróbki oraz Głównego Inżyniera Przeróbki . 

Wyniki ciągłego pomiaru automatycznie zapisywane są do komputerowej bazy danych. 
W trybie dziennym powstaje "Raport godzinowy jakości miału surowego"- rys. 3.4. 
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PARAMETRY JAKOŚCIOWE MIAŁU SUROWEGO ZA DZIEŃ 04-1 1·09 

PARAMETRY JAKOŚCIOWE MIAŁU SUROWEGO - GODZIN 
M H A Mial surowy ogółem 

Zmiana 0,' A' W,' skipy Skipy 

ZM. l 

ZM. 11 

ZM. III 

Doba ogółem 
Narast. za m-c 

Plan KWK "Piasl" 
Odchylenie 
Zadanie KW S.A. 
Odchylenie 

kJ/kg % % Godz. a, 
kJ!kg 

19 566 19,99 14,61 6:00 

7:00 

8:00 

19 998 18,77 14,59 9:00 

10:00 20 OB9 

11:00 19 598 

20 451 17,64 14,42 12:00 19 179 

13:00 19 424 

20 026 18,74 14,54 14:00 19 600 

20 004 18,69 14,65 średnia Zm l 19 566 

Średnia Oir Średnia Ar Max. W{ 15:00 20 052 
19 442 20 30 14 70 16:00 20 334 

562 -1 51 -o o5 17:00 19 841 
19600 18:00 20 018 

404 19:00 20 439 

20:00 20 016 
21:00 19 805 
22:00 19 077 

średnia Zm 11 19 998 
23:00 20 403 
0:00 20 610 

1:00 20 299 
2:00 19 739 
3:00 
4:00 20 194 
5:00 20 B96 

Sradnia Zm IIJ 20 451 

Rys. 3.4. Raport godzinowy jakości miału surowego 
Fig. 3.4. Hourly report of raw coal d ust quality 

A' w, 500 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

18,60 14,50 42 12 

19,80 14,70 36 24 

21,00 14,70 4B 2B 

20,40 14,60 40 26 

20,00 14,50 31 11 

19,99 14,61 197 101 

18,50 14,70 16 
18,00 14,40 42 18 
19,00 14,80 46 26 
1B,70 14.60 36 1B 
17,70 14,40 46 1B 
18,50 14,80 22 B 
19,00 14,90 B 4 
21,50 14,50 30 10 
18,77 14,59 246 110 

17,70 14,50 20 10 
16.90 14.70 50 26 
18, tO 14,40 36 14 
19,50 14,60 34 20 
0,00 0,00 

18,40 14,40 24 12 
16,70 14,10 65 22 
17,64 14,42 229 104 

Plany oraz realizacja parametrów jakościowych miału surowego za okresy miesięczne 
zestawiane są w postaci tabel i wykresów jak na rys. 3.5, 3.6, 3.7. 
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Wartość opałowa miał surowy KWK "Piast" 

21000 

20500 

20000 

19500 

19000 

18500 

18000 

17500 

17000 
III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

o Plan KWK 18830196101980619699185411969519480199041999620078200272054519684 

• Realizacja 18437195121967419153189641897619832200592011520262198992044919611 

Rys. 3.5. Przebieg planowanej i realizowanej wartości opałowej miału surowego 
Fig. 3.5. Diagram o f planned and actual calorific value o f raw coal d ust 
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Zawartość wilgoci w miale surowym KWK " Piast" 
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12,0 l 11 ,o llillłliJJ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
11 III IV V VI VII VIIJ IX X XI XII 

oPian KWK 14,7 14,6 14,0 13,7 13,6 13,3 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 12,9 

ii Realizacja 14,8 i A C 14,4 13,9 13,6 13,3 . ,., ,., 
13,4 13,5 13,4 13,3 13,2 l ""t , U 101 0 

Rys. 3.6. Przebieg planowanej i zrealizowanej zawartości wilgoci miału surowego 
Fig. 3.6. Diagram of planned and actual humidity o f raw coal d ust 

Zawartość popiołu w miale surowym KWK "Piast" 
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Rys. 3.7. Przebieg planowanej i zrealizowanej zawartości popiołu miału surowego 
Fig. 3.7. Diagram ofplanned and actual ash eontent in raw coal dust 
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3.4. Kontrola i badania procesu produkcji produktów handlowych w ZPMW 

Celem kontroli i badań procesów produkcji produktów w ZPMW jest utrzymanie procesów 
w stanie gwarantującym produkcję produktów zgodnych z ofertą produkcyjną spełniających 
oczekiwania klientów. Kontrola i badania obejmują: 

kontrolę procesu realizacji mieszanek miałowych w zakresie parametrów jakościowych; 
kontrolę i badania procesu wzbogacania sortymentów we wzbogacalnikach Disa; 
kontrolę procesu klasyfikacji sitowej (uziarnienie produkowanych sortymentów). 

3.4. 1. Kontrola procesu realizacji mieszanek miałowych w zakresie parametrów jakościowych 

Realizacja mieszanek miałowych w ZPMW odbywa się zgodnie ze schematem nr l. 
Dla celu nadzoru jakościowego nad realizacją produkcji w ZPMW pracuje 24 godz. na 

dobę Dyspozytornia Jakościowa umiejscowiona w Dziale Kontroli Jakości . W Dyspozytorni 
Jakościowej znajdują się: 

- tablica pokazująca w sposób ciągły bieżące stany wszystkich punktów ZPMW mających 
wpływ na jakość tworzonej mieszanki miałowej ; 

- tablice z informacją o aktualnej pracy kombajnów w ścianach wydobywczych 
W czasie produkcji miału handlowego Dział Kontroli Jakości: 

prowadzi ciągły monitoring parametrów jakościowych (Ar, Wtr, Qir) miału surowego oraz 
kierowanego do wagonów lub na właściwy sektor zwałów ; 

nadzoruje urządzenia pomiarowe w zakresie poprawności pomiaru parametrów jakościo
wych; 

- ustala n iezbędne parametry jakości mieszanki miałowej dla realizacji każdego załadunku 
oraz wskazuje źródła załadunku dla spełnienia oczekiwań klienta zgodnie z zapisami w umo
wach oraz zamówieniach ; 

decyduje czy produkowany produkt może być załadowany do wagonu lub skierowany na 
odpowiedni sektor na zwałach. 
Każdą decyzję w tym zakresie zapisuje w karcie jako zwolnienie wysyłki. Wyświetlacze 

systemu ciągłego pomiaru parametrów jakościowych miału handlowego umiejscowione są w: 
- Dyspozytorni Jakościowej DJW; 
- Dyspozytorni ZPMW; 
- Pomieszczeniu nadsztygarów ZPMW; 
- Pomieszczeniu obsługi wagi miałowej załadunku do wagonów. 

Wyniki ciągłego pomiaru parametrów jakościowych automatycznie zapisywane są do kom
puterowej bazy danych. 

429 



Fuchs H., Mielniczuk L., Włodarczyk K: Sterowanie jakością węgla ... 

Schemat nr l 

Sterowanie i nadzór nad procesem produkcji mieszanek miałowych 
celem uzyskania produktów o wymaganych parametrach jakościowych 
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Automatyczny układ tworzenia mieszanek węglowych 

W ramach modernizacji ZPMW zrealizowano automatyczny układ tworzenia mieszanek 
węglowych dający możliwość kształtowania i zapewnienia odpowiedniej jakości produktu 
oferowanego odbiorcy. 

Układ automatyki procesu tworzenia mieszanek zapewnia realizację produktu o zadanych 
parametrach jakościowych poprzez łączenie strug węgla o różnych parametrach przy wyko
rzystaniu możliwych dróg transportowych poszczególnych składników mieszanki. Odpowiedni 
algorytm sterowania w oparciu o wprowadzone oraz mierzone w sposób ciągły parametry 
jakościowe i ilościowe oblicza na bieżąco jakość tworzonej mieszanki i w razie potrzeby kory
guje proporcje poszczególnych jej komponentów. Ze względu na zmienność parametrów 
jakościowych miału surowego w układzie uwzględniono współpracę z urządzeniem realizują
cym ciągły pomiar wartości popiołu, wilgoci i wartości opałowej. Parametry koncentratu trak
towane jako stałe są wprowadzane bezpośrednio przez operatora. Automatyczny układ tworze
nia mieszanek węglowych umożliwia: 
- rozszerzenie oferty handlowej o miały w klasach wartości opałowej 20, 21, 22 MJ/kg; 
- stabilizację zawartości popiołu w strudze węgla-jednorodność węgla w każdym wagonie 

i punkcie drobnico\vego załadunku; 

rejestrację produkcji poprzez dostępne w bazie danych wykresy dla każdej zdefiniowanej 
partii w zakresie parametrów jakościowych, masowych oraz procentowych udziałów 

komponentów mieszanki; 
- optymalizację produkcji mieszanek miałowych poprzez analizę wartości zadanych i zre

alizowanych przez układ i przedstawionych na wykresach. 
Podczas realizacji załadunków składniki mieszanki są na bieżąco ustalane i ewidencjono

wane w postaci "Karty ewidencji lokowania węgla na zwałach"- rys. 3.8 oraz "Karty ewiden
cji produkcji węgla do wagonów"- rys. 3.9. Pozwala to na identyfikację źródeł załadunku co 
daje informację o własnościach węgla, które są niemierzalne systemami ciągłego pomiaru 
parametrów jakościowych Alfa oraz Wilpo. 

W awaryjnej sytuacji gdy do wagonów zostanie zasypany produkt niezgodny lub taki zo
stanie stwierdzony w punkcie załadunku drobnicowego postępuje się zgodnie z ustalonymi 
procedurą zasadami postępowania z wyrobem niezgodnym. 
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Rys. 3.8. Karta ewidencji lokowania węgla na zwałach 
Fig. 3.8. Record sheet concerning coal allocation on coal dumps 
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Rys. 3.9. Karta ewidencji produkcji węgla do wagonów 
Fig. 3.9. Record sheet concerning coal production intended for rai! car transport 

3.4.2. Kontrola procesu klasyfikacji ziarnowej 

Węgiel wzbogacony poddawany jest klasyfikacji ziarnowej celem produkcji sortymentów 
Grubych, Średnich oraz Drobnych. Proces rozsiewania nadzorowany jest poprzez: 

codzienną kontrolę zawartości podziarna i nadziarna sortymentów produkowanych; 
ustanowienie zapisami instrukcji nadzoru nad pokładami sitowymi przesiewaczy 
sortymentowych. 
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3.4.3. Kontrola procesu wzbogacania sortymentów we wzbogacalnikach Disa 

Węgiel surowy po oddzieleniu miału poddawany jest procesowi wzbogacan ia w cieczy 
ciężkiej we wzbogacalnikach Disa. W wyniku procesu wzbogacania otrzymuje się węgiel wzbo
gacony oraz odpad. 

Proces wzbogacania kontrolowany jest w zakresie: 
uzyskiwanych parametrów jakościowych poszczególnych sortymentów; 
poprawności pracy urządzeń mierzących w sposób ciągły gęstość cieczy ciężkiej. 
Za przeprowadzanie badań odpowiedzialny jest Dział Kontroli Jakości Węgla . Codziennie 

przeprowadza się badanie zawartości popiołu w laboratoryjnym analizatorze WILPO: 
- dla jednego ciągu technologicznego dla każdego produkowanego sortymentu grubego; 
- dla produkowanego sortymentu średniego. 

Mon itoring zawartośc i popiołu umożliwia analizę tendencji i daje możliwość podjęcia 
działań korygujących przed pojawieniem się produktu niezgodnego. Przykładową kartę prze
biegu procesu wzbogacania przedstawia rys . 3.10. 

15.00 r . 
l :::r-
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Zawartość popiołu dla sortymentu orzech 

i 
------~ -----------~ ' ' . 

;r 
e... 10.00 !---------------------------< 9.00 
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Rys. 3.10. Karta przebiegu procesu wzbogacania dla sortymentu Orzech 
Fig. 3.10. Preparation process sheet for nut coal sort 

3.5. Kontrola i badania produktu handlowego (końcowego) 

Celem kontroli produktu gotowego jest: 
- oznaczenia parametrów jakościowych decydujących o wycenie węgla; 
- oznaczenie innych parametrów jakościowych określonych w umowach z klientem. 
Kontrola i badania obejmuje: 
- pobieranie prób handlowych sortymentu Miał kierowanego do wagonów; 

pobieranie prób handlowych sortymentu Miał sprzedawanego na Drobnicy; 
pobieranie prób handlowych smtymentów Średnich, Drobnych i Grubych. 
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Dział Kontroli Jakości odpowiedzialny jest za badanie węgla handlowego. Laboratorium 
chemiczne odpowiedzialne jest za oznaczenia parametrów chemicznych węgla prób dostarczo
nych. Każdy zrealizowany załadunek jest rejestrowany w bazie komputerowej i podlega anali 
zie pod względem wartości zadanej oraz wartości Nealizowanej . 

4. Podsumowanie 

Wdrożone rozwiązania techniczne umożliwiające selektywność odstawy na dole kopalni 
oraz odbioru węgla na zakładzie przeróbczym pozwoliły na uzyskanie elastyczności produkcji 
wykorzystującej zmienność parametrów jakościowych w poszczególnych ścianach wydobyw-
czych w sposób planowany i oczekiwany przez odbiorcę. · 

Planowanie jakości produktu w oparciu o bazowe warunki geologiczno-technologiczne 
oraz badanie potrzeb rynku umożliwiają tworzenie optymalnej oferty produkcyjnej gwara.ntu
jącej spełnienie oczekiwań klienta oraz osiągnięcie maksymalnych przychodów kopalni po
przez optymalne wykorzystanie złoża . 

System monitoringu parametrów jakości na każdym etapie produkcji jest podstawą do ste
rowania jakością urobku .umożliwiającą kompleksowe zarządzanie jakością produkowanego 
węgla. 

Controlling quality of hard coal in underground coal mine 

Abstra et 

The present artide describes same solutions intended for hard coal mines, implemented and 
certified in respect o f eonformity with the Standard EN ISO 900 l :2000, within the range of: 
- quantitative and qualitative planning of production parameters; 

continuous supervision over qualitative parameters of the produet at particular production 
stages; 

- quality eontroi effected by monitoring, quality dispatcher's department. 
Planning of quality of produet basing on generał geological and technological conditions 

along with production quality management based on continuous supervision over qualitative 
parameters at each production stage enables the mine to meet the Customer's expectations and 
achieve maximum receipts as result of optimum exploitation of coal bed. 

Recenzent: prof dr hab. Kazimierz Turnidajski 
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Efekty zastosowań nowoczesnych przyrządów w geodezji górniczej 

Słowa kluczowe 

górnictwo- miernictwo górnicze- instrumenty geodezyjne -lasery 

Streszczenie 

Podstawowym warunkiem wprowadzania do pomiarów geodezyjnych nowoczesnych przy
rządów powinny być efekty, jakie dzięki temu zostaną osiągnięte W referacie wymieniono 
i scharakteryzowano różne rodzaje efektów, możliwych do osiągnięcia przez zastosowanie 
w geodezji górniczej nowoczesnych przyrządów i technologii optymalizujących ich wykorzy
stanie. Na przykładzie zastosowania Jaserów do nadawania kierunków wyrobisk górniczych 
wykazano, że pełną amortyzację zakupu urządzenia Jaserowego można osiągnąć już przez jego 
zastosowanie przy drążeniu prostoliniowego wyrobiska o długości 400 m. 

l. Wstęp 

Z ekonomicznego punktu widzenia miernictwo górnicze wytwarza w trakcie procesu eks
ploatacji złóż półprodukt, którym jest różnego rodzaju dokumentacja mierniczo-geologiczna. 
W samym procesie produkcji zabezpiecza natomiast realizację prawidłowego i zgodnego 
z projektami przestrzennego usytuowania wyrobisk górniczych w eksploatowanym złożu. W struk
turze organizacyjnej przedsiębiorstwa górniczego wyodrębniony jest dział mierniczo-geolo
giczny, który realizuje wymienione wyżej zadania. Racjonalizacja techniczno ekonomiczna 
wydobycia w zakładach górniczych, która jest obecnie tak istotnym zagadnieniem powinna 
obejmować więc także działania w zakresie miernictwa górniczego. 

Dalej zostanie bardziej szczegółowo rozwinięte jedno z zagadnień, wchodzących w ten za
kres a dotyczące analizy efektywności zastosowania w miernictwie górniczym nowoczesnych 
przyrządów pomiarowych. 

2. Charakterystyka efektów zastosowania nowoczesnych przyrządów w geodezji 
górniczej i górnictwie 

Każdy postęp techniczno-organizacyjny przyniesie wymierne efekty tylko wtedy, kiedy bę
dzie realizować założone cele oraz, kiedy jego wykorzystanie będzie szerokie i kompleksowe. 
Dotyczy to także zastosowania nowoczesnych przyrządów geodezyjnych które zastępują 
wyeksploatowane instrumenty tradycyjne (optyczno mechaniczne). Niewłaściwe określenie ce
lów i wąskie spektrum zastosowań może być przyczyną uzyskiwania niskiej efektywności 
ekonomicznej. Jest to błąd popełniany często przez geodetów górniczych, którzy zwykli wyko-
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rzystywać posiadane przyrządy tylko do zastosowań geodezyjnych. A główne efekty, przede 
wszystkim ekonomiczne, osiągane są z zastosowat'l górniczych. Możliwe do uzyskania efekty 
zastosowań nowoczesnych przyrządów w geodezji górniczej i górnictwie przedstawiono na 
schemacie (rys. 2.1). Wyróżniono w nim cztery główne rodzaje efektów, a to: polepszenie 
jakości wykonywanych prac, 
- rozszerzenie zakresu realizowanych prac, 
- zmniejszenie uciążliwości pomiarów i zwiększenie bezpieczeństwa pracy, 

ograniczenie kolizyjności pomiarów geodezyjnych z funkcjonowaniem mierzonego 
obiektu, 

- obniżenie kosztów robót i podniesienie efektywności ekonomicznej. 

TFfl-INOLOGIE 
POMIAROWE 

ORGANIZACJA 
PRACY 

PARAMI~TRY ERGONOMICZNE 
MINIMALI7ACJA GABARYrÓW 

I CIĘżARU 

ZWIĘKSZENIE ZAKRESU /RODZAJU/ 
ROBÓT GEODEZYJNYCH 

ZWIEK'iZENIE 
l ' 

WYDAJNOSCI POMIAROW 
I OPRACOWYWANIA WYNIKÓW 

F1JNKCJE PRZYRZĄDU 
UNIWERSALNOść 

Rys. 2.1. Schemat efektów zastosowania nowoczesnych przyrządów geodezyjnych 
Fig. 2.1. Schema of application of modern geodetic instruments 

Wymienione efekty oraz wzajemne proporcje między nimi zależą od parametrów technicz
nych i ergonomicznych oraz funkcji nowoczesnego przyrządu. Bardzo istotną role odgrywają 
też właściwa organizacja pracy oraz dostosowane do konkretnego typu przyrządu technologie 
pomiarowe. Między tymi trzema elementami (przyrząd, organizacja pracy i technologie pomia
rowe) występuje silne sprzężenie zwrotne. Przykładem takiego powiązania może być na przy
kład wykorzystanie elektronicznych tachimetrów do pomiarów wysokościowych w wyrobi
skach górniczych, tj. rozszerzenie jego typowego zastosowania związanego z pomiarami sytu
acyjnymi. Wszystkie pomiary geodezyjne w wyrobiskach górniczych będą wykonywane jed
nym przyrządem. A jeśli zastosuje się przy tym tachimetr elektroniczny z wizualizacją osi 
celowej promieniem lasera, to uzyska się dodatkowo przyrząd laserowy który będzie mógł 
wykorzystany do jeszcze bardziej kompleksowych pomiarów, między innymi do nadawania 
kierunków drążenia wyrobisk górniczych. Przyrządy laserowe są zresztą dobrym przykładem 
do przedstawienia szerszej analizy efektów zastosowań nowoczesnych przyrządów w geodezji 
górniczej która jest przedstawiona w dalszej części referatu. 
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Uzyskanie podanych na schemacie (rys .2.1) efektów, często niewymiernych ekonomicznie, 
może przyczynić się do szerszego zastosowania nowoczesnych przyrządów geodezyjnych 
w górnictwie. 

Największe efekty można osiągnąć stosując lasery w następujących pracach: 
- pionowanie w szybach górniczych, 
- pomiary pionowości prowadników szybowych, 
- kontrola montażu prowadników w szybach, 
- pomiary deformacji obudowy szybów górniczych, 
- pomiary osnowy geodezyjnej w wyrobiskach górniczych, 
- zdjęcie szczegółów w wyrobiskach górniczych, 

niwelacja laserowa wyrobisk górniczych, 
- pomiar profili wyrobisk, 

wyznaczanie kierunków wyrobisk, 
- sterowanie pracą maszyn górniczych, 
- obsługa ustawiania obudowy górniczej, taśmociągów, torowisk, itp., 

kontrola prostoliniowości zmechanizowanych ścian węglowych. 
Na przykładzie wymienionych wyżej zastosowań laserów w geodezji górniczej. przedsta

wione zostaną w sposób bardziej szczegółowy, podane na schemacie, efekty wykorzystania 
laserów do wyznaczania kierunków wyrobisk górniczych. I tak: 
- zmiana jakości robót to: zwiększenie dokładności wyznaczenia kierunku oraz większa 

prostoliniowość wyrobisk i tyczonych w oparciu o laser montowanych w nich urządzeń (ta
śmociągów, torowisk, odwodnienia), 

- zwiększenie zak1·esu wykonywanych prac to: wykorzystanie jednego urządzenia lasero
wego oraz dodatkowego wyposażenia mechaniczno-optycznego (pryzmaty, kliny, tarcze, 
zamocowania) do wyznaczania kilku kierunków w wyrobisku oraz wykonywanie w oparciu 
o nie kilku rodzajów robót górniczych - np. drążenie drugiego wyrobiska, ustawianie dłu
giego taśmociągu czy też budowa torowiska. Promieó lasera można też wykorzystywać do 
pomiaru zapylenia powietrza w wyrobisku lub sterowania położeniem i kierunkiem maszyn 
górniczych, to także możliwość zastosowania kompleksowych pomiarów sytuacyjno wyso
kościowych wyrobisk górniczych, według opracowanej przez autora technologii (Jóźwik, 
1999), 

- zmniejszenie uciążliwości pomiarów i zwiększenie bezpieczeństwa pracy to: możliwości 
szybszego wykonywania pomiarów, ograniczenie czasu obsługi w trudnych warunkach, 
wykonywanie zdalnych pomiarów do miejsc trudno dostępnych i niebezpiecznych, 

- ograniczenie kolizyjności pomiarów geodezyjnych z funkcjonowaniem obiektu to: 
zamocowanie lasera na stałe w wyrobisku w miejscu, które nie zakłóca prac górniczych 
oraz jego zdalna obsługa, 

- zwiększenie wydajności pomiarów prowadzi do obniżenia kosztów robót -jest to efekt 
ekonomiczny, który szerzej będzie omówiony w następnym punkcie. 
Analiza wymienionych do tej pory efektów zastosowat1 laserów w kopalniach wskazuje, 

że oprócz pomiarów geodezyjnych są one także częścią prac górniczych i w dużym zakresie 
mogą być uzyskane przez samych górników. Fakt len ma duże znaczenie ze względów ekono
micznych oraz możliwość podniesienia prestiżu geodety górniczego w kopalniach. 
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3. Efekty ekonomiczne zastosowania laserów w geodezji górniczej 

Podstawowym parametrem oceny efektów zastosowania w praktyce postępu technicznego 
i organizacyjnego jest tzw. współczynnik efektywności ekonomicznej, wyrażający stosunek 
uzyskanych lub zakładanych efektów do poniesionych nakładów. Jego wartość powinna być 
oczywiście większa od I. O ile wartość poniesionych nakładów jest prosta do ustalenia, gdyż 
zazwyczaj jest ona równa kosztom zakupu urządzenia laserowego wraz z wyposażeniem do
datkowym, to określenie wartości efektów jest bardziej złożone. Jak już wspomniano w geode
zji górniczej będzie ona sumą wartości efektów "geodezyjnych" i "górniczych". Efekty "geo
dezyjne" wynikają przede wszystkim ze zmniejszenia pracochłonności pomiarów geodezyj
nych. "Efekty górnicze" wynikają też z tego powodu oraz także ze zwiększenia zakresu robót. 
Rozważmy to zagadnienie na wymienionym wcześniej przykładzie wyznaczania kierunków 
wyrobiska górniczego, zakładając, że jest ono prostoliniowe i ma długość 400 m. W polskim 
górnictwie wyznaczanie kierunku wyrobiska za pomocą pionów mechanicznych stosuje się 
odległości 40-50 m. W danym wyrobisku należałoby wykonać więc około !O-ciu przeniesieil 
kierunku przez zespół geodezyjny. Natomiast raz zamocowany Jaser wystarczy do wyznacze
nia kierunku osi wyrobiska na całej jego długości. Wykonanie I O przeniesieil kierunku zajmuje 
zespołowi pomiarowemu, składającemu się z 3 osób, około i 50 roboczogodzin (3x i Ox5), włą
czając w to czas na zjazd i wyjazd zespołu. Po zawieszeniu w wyrobisku pionów, dalszym 
wyznaczaniem kierunku osi wyrobiska, niezbędnym dla jego drążenia zajmują się górnicy, 
wykonując to przeważnie l raz na dobę. Zajmuje to około 0,5 godziny 3-osobowemu zespo
łowi tj. l ,5 roboczogodziny . Przy postępie wyrobiska 3 m na dobę, jego wykonanie (400 m) 
zajmuje około 130 dni, co daje około 200 roboczogodzin pracy, związanej z wyznaczaniem 
kierunków, W sumie otrzymamy więc 350 godzin oszczędności w nakładzie pracy. Gdyby 
przyjąć stawkę wynagrodzenia równą l O zł/h, to otrzymamy kwotę oszczędności równą 3500 
zł. Jest to kwota porównywalna z ceną zakupu urządzenia laserowego. Wynika więc, że zasto
sowanie lasera zwróci poniesione koszty już po jego wykorzystaniu przy budowie jednego, 
długiego wyrobiska górniczego. 

W przeprowadzonej analizie nie uwzględniono dodatkowych oszczędności w pracy, wyni
kających z wykorzystania Jasera przy wykonywaniu takich prac jak: ustawianie obudowy, 
taśmociągów i torowisk. 

Stwierdzić zatem można, że w analizowanym przypadku zastosowanie laserów jest uzasad
nione także ze względów ekonomicznych. W podobny sposób można wykazać korzyści zasto
sowania Jaserów w pozostałych, wymienionym w punkcie 2, pracach i pomiarach. Efektyw
ność zastosowania Jaserów zwiększa się poprzez ich ciągłe i szerokie wykorzystanie w prak
tyce. Ciągłe wykorzystanie to brak przerw w pracy urządzenia laserowego. Po zakm1czeniu 
jednej roboty należy zastosować go do następnej. Szerokie wykorzystanie laserów zależy już 
jednak od funkcji, jakie może realizować dane urządzenie laserowe (Jóźwik, I 998). lm więcej 
funkcji może realizować tym szerzej może być wykorzystane. W poszerzeniu ilości funkcji ważną 
rolę odgrywa wyposażenie dodatkowe, składające się z elementów mechanicznych i optycz
nych . Zapewniać ono powinno: 

ustawianie Jasera na różnych elementach nośnych (statywach, zawiesiach, podstawkach, 
konsolach, itp.), 
zmianę kierunku i kształtu wiązki laserowej w przestrzeni (kliny, pryzmaty, soczewki 
anamorfotyczne, itp.), 
detekcję wiązki laserowej w punktach celu (tarcze, fotodetektory, kamery video, itp.) . 
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Realizowanie przez urządzenia laserowe wielu funkcji najłatwiej osiągnąć przez stosowanie 
konstrukcji uniwersalnych takich jak teodolity laserowe lub lasery, które mogą być łączone 
z różnymi typami istniejących instrumentów geodezyjnych. Przykładem takich rozwiązań 
może być okular laserowy DL 2 firmy Leica lub bardziej od niego uniwersalny łącznik diody 
laserowej MJ opracowany przez autora [1,2]. W wielu odmianach może on być łączony prawie 
ze wszystkimi typami instrumentów geodezyjnych, produkowanych przez różne firmy. 

4. Podsumowanie 

Restrukturyzacja polskiego górnictwa dotyka także spraw miernictwa górniczego. Przeja
wia się to ograniczeniem środków finansowych oraz zmniejszaniem zatrudnienia w Działach 
Mierniczych. Nie ubywa przy tym jednak zadań i prac, jakie geodeci muszą wykonywać. W tej 
sytuacji trzeba stosować takie techniki i technologie pomiarowe, które umożliwiać będą racjo
nalizację i optymalizację prac geodezyjnych, wykonywanych przez Działy Miernicze kopalń . 

Rozważania i analizy zawarte w referacie, dotyczące zastosowań nowoczesnych przyrzą
dów geodezyjnych, pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 
- aktualne zastosowania takich przyrządów w geodezji górniczej i górnictwie są niewielkie, 
- przyczyną tego stanu jest małe wykorzystanie wszystkich funkcji nowoczesnego przyrządu 

w pomiarach geodezyjnych i górn ictwie, wynikające z braku znajomości nowoczesnych 
rozwiązań technicznych i technologicznych w tym zakresie oraz efektów ich zastosowań 
przez geodetów górniczych, 

- każde zastosowanie nowoczesnego przyrządu w geodezji górniczej i górnictwie przynosi 
wymierne efekty ekonomiczne, 

- efekty wykorzystania nowoczesnych przyrządów można zwiększać poprzez zwiększenie 
ich uniwersalności , zastosowanie dodatkowego wyposażenia, wykorzystanie wszystkich 
funkcji przyrządów jakie mogą real izować oraz opracowanie dostosowanych do nich tech
nologii pomiarowych i zasad organizacji pracy. 
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Effects of application of modern geodetic instruments in mine surveying 

Abstract 

The main condition of application of modern instruments in surveying should be effects 
that will be achieved. The various effects of application of the instruments and technology 
optimizing their use are presented in the paper. On the example of lasers for directioning and 
geodetic orientarion of mine excavations useful results of the application of that technology is 
provided. 
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Wykorzystanie symulacji Monte Carlo w ocenie górniczych projektów 
inwestycyjnych 

Słowa kluczowe 

symulacja Monte Carlo- inwestycje górnicze- proces decyzyjny 

Streszczenie 

Referat przedstawia zastosowanie symulacji Monte Carlo dla oceny górniczych projektów 
inwestycyjnych. Opisuje sposob tworzen ia modelu odzwierciedlającego analizowane przed
sięwzięcie wraz z praktycznymi uwagami konstruowania tego systemu. W artykule zawarto 
przykład zastosowania symulacji w projekcie górniczym Kimpe w Demokratycznej Republice 
Konga. 

l. Wprowadzenie 

Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w aktualnych złożonych i coraz mniej przewidy
walnych warunkach powoduje, że decydenci potrzebują narzędzi, które pozwolą określić 
skutki dzisiejszych zamierzeń gospodarczych. Rozważania dotyczące nowych projektów gór
niczych związane są ze znacznie większym ryzykiem niż w innych gałęz iach przemysłu . Naj
częściej stosowanym narzędziem służącym do oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych 
jest analiza zdyskontowanych sald pieniężnych. W klasycznym ujęciu analiz projektów górn i
czych najczęściej ryzyko jest uwzględniane poprzez zwiększenie stopy dyskontowej. Podsta
wowymi miernikami efektywności w tej analizie są: wartość zaktualizowana netto NPV oraz 
wewnętrzna stopa zwrotu IRR. Przyjęcie deterministycznych wartość dla każdej niepewnej 
zmiennej powoduje, że otrzymujemy pojedynczą' wartość w/w mierników. Stosując takie po
dejście upraszczamy na ty le rzeczywiste zjawiska, że w konsekwencji zacieramy obraz 
anal izowanego przeds i ęwzięcia . Rozwiązaniem, które nie posiada tej wady jest zastosowanie 
symulacji stochastycznych do oceny gói'fliczych projektów inwestycyjnych. Symulacja ozna
cza wykorzystanie zestawu zróżnicowanych technik badawczych, pozwalających na wprawie
nie w ruch modelu naś ladującego zachowanie badanego systemu. 

Najważniejszym momentem w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnej jest ocena jej 
skutków. Można ją dokonać poprzez: 
- eksperyment fizyczny na rzeczywistym systemie; 
- eksperyment matematyczny na modelu systemu. 

W pierwszym przypadku po podjętej decyzji następuje realizacja projektu a skutki decyzji 
są obserwowane po zakończeniu projektu. Takie działanie niesie ze sobą duży potencjał po
rażki wynikającej z nie osiągnięcia zakładanych celów, możliwości pojawienia się nieprzewi-
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dzianych problemów, niepowodzeń i w konsekwencji strat. Drugie podejście wykorzystujące 
symulację polegającą na skonstruowaniu modelu odwzorowującego rzeczywisty system i uak
tywnieniu go za pomocą technik informatycznych. W tym przypadku uzyskujemy odpowiedź, 
które z możliwych rozwiązm'l jest optymalne w obliczu postawionych wymagm'l. Istotny jest tu 
również aspekt finansowy, gdyż całość procesów w tym podejściu jest opisem matematycz
nych zależności i nie pociąga za sobą kosztów realizacji rzeczywistego projektu. Dodatkową 
korzyściąjest możliwość uniknięcia porażki związanej z wdrażaniem nieprzemyślanych decyzji. 

2. Symulacja 

Symulacja jest zbiorem czynności polegającym na odwzorowaniu zachowania się pewnego 
rzeczywistego układu. Jest to technika polegająca na śledzeniu zmian zachodzących w dyna
micznym modelu systemu [Gordon 1981 ]. Symulację wykonuje się w celu zbadania procesów 
zachodzących w analizowanym układzie na podstawie rozpoznanych zasad jego funkcjonowa
nia oraz charakterystyk elementów go tworzących. W oparciu o znane charakterystyki zaso
bowe i czasowe opisujące podobne projekty inwestycyjne oraz poprzez określenie parametrów 
operacji nietypowych (nieznanych) można stworzyć matematyczny model projektu, który po
zwori na rozpoznanie zagrożeń mogących wystąpić podczas jej realizacji. Dzięki zastosowaniu 
symulacji decydent jest w stanie prześledzić zasady funkcjonowania systemu oraz poszerzyć 
swą wiel;lzę o umiejętność przewidywania skutków określonych działań w przypadku wystą
pienia: 

modyfikacji struktury modelu; 
- zmian relacji między elementami; 
- zmian strumieni wartości; 
- dołączenia lub usunięcia elementów tworzących układ. 

Wiedza ta sprzyja podejmowaniu optymalnych decyzji, a sam proces symulacji pozwala na 
uczenie się, jak tego dokonywać w warunkach określonych przez matematyczny model odwzo
rowujący rzeczywistość. Warto zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy modelem symulacyjnym 
a modelem optymalizacyjnym. Model symulacyjny opisuje jedynie proces przekształcania 
wartości zmiennych decyzyjnych w skutki. Symulacja tworzy próbkę realizacji wartości 

zmiennych endogenicznych, wygenerowanych przez wybrane wartości zmiennych egzogenicz
nych. W modelu optymalizacyjnym obok opisu procesu przekształcania wartości zmiennych 
decyzyjnych (egzogenicznych) w skutki (zmienne endogeniczne) wprowadzamy kryterium 
przypisujące każdej z dopuszczalnych decyzji jej użyteczność (korzyść lub koszt). Wielokrotne 
symulacje pozwalają stworzyć próbkę reprezentatywną z której można w następnej kolejności 
uzyskać miary dobroci poszczególnych rozwiązań i wybrać rozwiązanie optymalne. 

Możliwość przewidywania zdarzeń pozwala na sprawowanie kontroli nad systemem, przy
czyniając się do osiągania założonych celów. W przypadku, gdy nie można w zadowalającym 
stopniu kontrolować układu, pozostaje świadomość przyczyny wystąpienia tego faktu. Dzięki 
występującej relacji człowiek - model możliwe jest określenie konsekwencji podejmowanych 
działm'l przez decydenta bez kosztownego naśladowania go w naturze. Dlatego też symulację 
prowadzi się na modelu, a z otrzymanych wyników wyciąga się wnioski o zachowaniu rze
czywistego lub hipotetycznego systemu. 
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Rys. 2. L Ogólny sposób tworzenia modelu symulacyjnego 
Fig. 2.1. Generał principle of creating a simulation model 

Kluczem do podejmowania optymalnych decyzji w procesacli symulacyjnych jest zbudo
wanie takiego modelu, który dokładnie odwzorowuje rzeczywistość. Nie jest to jednak sprawa 
prosta, szczególnie w przypadku skomplikowanego systemu. Przez system należy rozumieć 
zbiór elementów wzajemnie powiązanych czasowo i zasobowo, stworzony dla osiągnięcia 
wspólnego celu [Feuvier 1971]. Zdając sobie sprawę z występujących trudności, można posłu
żyć się pewnym ogólnym sposobem postępowania, dzięki któremu możliwe jest stworzenie 
modelu odzwierciedlającego w stopniu zadowalającym oryginał. W pierwszej kolejności na
leży określić najważniejsze elementy układu oraz charakterystyki procesów w nim występują
cych. Rozpoznanie, który z elementów systemu jest ważny i należy uwzględnić go w modelu, 
zależy od przyjętego stopnia szczegółowości odwzorowania oraz od celu jakiemu ma służyć 
symulacja. Niezwykle ważne jest również to, że proces symulacji upraszcza zminimalizowanie 
ilości elementów go tworzących i ich wzajemnych relacji. Weryfikacją właściwego doboru 
tych elementów, będzie moment porównania z realnym układem. W celu właściwego odwzo
rowania wraz z wyspecyfikowaniem elementów należy określić ich atrybuty (np. czas), zależ
ności wewnątrz modelu (interakcje) oraz ewentualne powiązania z otoczeniem. Stwierdzenie 
powiązm1 układtt z otoczeniem jest istotne, gdyż decydent zazwyczaj nie ma możliwości ste
rowania wartościami parametrów przychodzących z zewnątrz (np. wejścia, zakłócenia). Okre
ślenie relacji między elementami pozwala na zbadanie dynamiki systemu oraz dokonanie 
oceny jego zachowania. Należy pamiętać, że zmiana stanu pracy choćby jednego elementu w sys
temie powoduje zmianę charakterystyk całego układu. Stany systemu (zdarzenia) opisane są 
poprzez wartości zmiennych jakie przyjmują poszczególne elementy i zależą od realizacji pro
cesów wewnątrz układu w funkcji czasu. Wybór zegara odmierzającego czas uzależniony jest 
od rodzaju zmian stanu systemu. Zazwyczaj wybór zegara ogranicza się do dwóch typów: 
- zegar o upływie rzeczywistym czasu (np. godziny, dni, lata); 
- zegar o kroku zmiennym (w tym przypadku moment kroku uzależniony jest od zmiany 

stanu systemu). 
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Tworzenie modelu polega na połączeniu w jeden system elementów, które muszą być 
zgodne z koncepcją odwzorowywanego procesu. Podczas konstruowania go występuje kilka 
etapów, którym odpowiadają następujące czynności: 
- sformułowanie zakresu i celu symulacji; 
- rozpoznanie logicznej oraz jakościowej struktury systemu; 
- rozpoznanie charakterystyk elementów systemu; 
- sprawdzenie poprawności odwzorowania rzeczywistego układu; 
- wykonanie przebiegów symulacyjnych oraz interpretacja wyników. 

Rozpoznanie logicznej struktury systemu odnosi się do zidentyfikowania zależności mię
dzy elementami (rozróżnienia przyczyny i skutku). Rozpoznanie jakościowe polega na okre
śleniu rodzaju i zakresu zmian stanu elementów układu będących we wzajemnych relacjach 
między sobą w funkcji czasu. Należy zbadać także zasady przejścia z jednego do następnego 
stanu z uwzględnieniem wielkości strumieni przypływających oraz wypływających z poszcze
gólnych elementów. 

Następnym krokiem podczas budowy modelu jest rozpoznanie charakterystyk elementów 
tworzących system. Krok ten obejmuje określenie wat1ości atrybutów elementów, wyznaczenie 
rozkładów prawdopodobieństwa strumieni wejściowych przychodzących z zewnątrz do układu 
oraz ustalenie zasad transformacji stanów systemu. Dla uzyskania pełnego obraw zdarze1'1 
należy również zidentyfikować parametry strumienia wyjściowego z systemu. Po rozpoznaniu 
charakteru pracy elementów lub części systemu w celu opisu zachowania się modelu symula
cyjnego, dobiera się odpowiednie typy rozkładów prawdopodobieństwa odzwierciedlających 
poszczególne procesy. Przy ich określaniu należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność 
sposobu organizacji oraz na przestrzeganie zasad dokładności gromadzenia danych statystycz
nych niezbędnych dla uniknięcia pomyłek. W większości przypadków trudno jest "idealnie" 
dobrać funkcję rozkładu prawdopodobiel'lstwa i dlatego często do opisu zdarzeń wykorzystuje 
się wartości zmiennych losowych, tylko z pewnego, ściśle określonego przedziału. Należy 

również zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia procesów niestacjonarnych i związanej z tym 
konieczności wyodrębnienia okresu, w którym zdarzenia mają te własności które chcemy 
symulować. 

Etapem kończącym budowę modelu jest sprawdzenie poprawności odwzorowania rzeczy
wistego układu (walidacja modelu) . Polega on na porównaniu wartości wychodzących stru
mieni generowanych przez symulator z rzeczywistymi pochodzących od elementów układu, 
podsystemów a w końcu od całego systemu . Dostateczna ich zgodność powoduje przyjęcie 
modelu dla celów symulacji pozwalając jednocześnie na lepsze zrozumienie zasad działania 
systemu oraz na wyciąganie wn'iosków z zachowania się go w hipotetycznych sytuacjach. 

Projekty inwestycji rzeczowych są przykładem systemu dyskretnego, w których model opi
sany jest głównie równaniami logicznymi określającymi warunki wystąpienia poszczególnych 
zdarzeń. Symulacja w tym wypadku polega na obserwowaniu zmian zachodzących w stanie 
układu i przewidywaniu przyszłych zdarzeń. W pewnym sensie jest to metoda eksperymental
nego poszukiwania rozwiązywania problemów. 

Każda zrealizowana decyzja wpływa na stan rzeczy i zmienia go w porównaniu z tym, co 
by się stało, gdyby wybrano inny kierunek działania . Przy podej mowaniu decyzji prawda na
leży do przyszłości i nie może być znana w momencie działania [Barton 1974]. Proces symula
cji pomaga w przewidywaniu konsekwencji zmian w modelowanym wycinku rzeczywistości, 
przyczyniając się do zrozumienia zasad jej funkcjonowania oraz do nabywania menedżer
skiego doświadczenia w sztuce jakąjest podejmowanie optymalnych decyzji. 
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3. Przykład symulacji quasi dyskretnej 

Aby przytoczyć zalety symulacji w praktycznym podejmowaniu decyzji posłużymy się 
przykładem inwestycji w Kongijskie złoże Kimpe, które zostało wykonane w 2000 r. przy 
ówczesnych założeniach i stanu wiedzy na temat tego projektu. 
Analiza została wykonana zgodnie z następującymi założeniami : 

- ilość rudy kobaltowo-miedziowej na głębokości do 30m wynosiła 605.000 Mg; 
- ilość skały płonnej 6.500.000 Mg; 
- średnia zawartość kobaltu- l ,26 %, przy średniej cenie na poziomie 51.000 USD/Mg Co; 
- średnia zawartość miedzi - 4,22 %, przy średniej cenie na poziomie I .800 USD/Mg Cu; 
- założono, że kruszenie rudy i jej granulacja odbywać się będzie w Musoshi. Następnie 

flotacja i elektroliza do katody Co i Cu odbywać się będzie w Likasi; 
- całkowity uzysk metalurgiczny osiągany w instalacjach w Likasi wynosi dla kobaltu 50 %, 

a dla miedzi 80 %; 
- katody Co i Cu transportowane będą do portu w Durban, następnie załadowane na statek 

i transportowane do Europy; 
- zakup maszyn niezbędnych do eksploatacji złoża określono na poziomie l l ,8 mln USD, 

roczne stawki amortyzacyjne dla maszyn ciężkich 25 %; 
- podatek dochodowy- 38 %; 
- dobowe wydobycie kopalni wynosić będzie po okresie przygotowawczym 2.000 Mg rudy 

i kopalnia pracować będzie przez 25 dni w miesiącu; 
- techniczny koszt wydobycia rudy oparty na danych z podobnych projektów w Kongo wy

nosi ok. 30 USD/Mg rudy, natomiast jednostkowe koszty przeróbki i transportu wynoszą 
ok. 102 USD/Mg rudy. 
Dla projektu przyjęto 15 %stopę dyskontową. Kryterium decyzyjne oparte na NPY (NPY 

= 29,5 mln USD) wskazuje, że inwestycja pozwoli na pomnożenie kapitału, czyniąc przedsię
wzięcie opłacalnym. Wyliczono również: wewnętrzną stopę zwrotu dla projektu IRR, (IRR = 
81 %) oraz wskaźnik teraźniejszej wartości netto NPVR, (NPVR = 0,888) potwierdzające opła
calność inwestycji. Profil NPV pokazano na rys. 3. I. 

Przeprowadzono symulację, w której zbadano skutki zmiany kilku czynników równocze
śnie. Pierwszym krokiem zmierzającym do przeprowadzenia obliczeń było zdefiniowanie 
wszystkich czynników, które wpływają na wartość NPY projektu. Następnie stworzono model 
przedsięwzięcia poprzez określenie wszystkich zależności pomiędzy różnymi czynnikami i po
dzielono je na dwie grupy: zdeterminowane i zmienne losowe. Jako zmienne przyjęto: za
wartość kobaltu i miedzi w rudzie, cenę kobaltu i miedzi , całkowite jednostkowe koszty 
zmienne (kopalnia+ zakład przeróbczy) oraz koszty stałe produkcji. 

W celu określenia typu rozkładu oraz zakresu zmienności wartości ww. zmiennych loso
wych posłużono się informacjami z następujących źródeł: 
- dane z podobnych projektów górniczych; 
- opinie ekspertów z dziedziny inwestycji górniczych [Nilsen et al.]; 
- ustalenia decydentów. 
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Rys.3.1. Profil NPY dla inwestycji Congo'97 
Fig. 3.1. NPV profile of the Congo 97 project 

W wyniku analizy powyższych informacji przyjęto dla zmiennych rozkład trójkątny 
Uednomodalny o małej asymetrii). Dla każdego z tych parametrów przyjęto trzy różne wartości 
wraz z określającymi je prawdopodobieństwami , wprowadzając w ten sposób do modelu 
przedsięwzięcia element ryzyka. Analizowane zmienne losowe wraz z podaniem najmniejszej, 
największej i najbardziej prawdopodobnej wartości przedstawiono w tabeli 3.1. 

Tabela 3.1. Założenia do wieleczynnikowej analizy wrażliwości projektu inwestycyjnego Congo'97 
Table 3.1. Assumptions for a multi-parameter sensitivity annłysi of the Congo 97 project 

Parametr Jedn. miary Wartość Prawdopodobieństwo 

3,80 5% 
zawartość miedzi % 4,22 80% 

5,06 15% 
0.78 10% 

zawartość kobaltu % 1,26 75%, 
2,02 ~5% 

1260 15% 
cena miedzi USD/lenę 1800 80% 

1980 5% 
35700 15% 

cena koballu USDilonę 51000 80% 
56100 5% 

jednostkowe koszty dla kOj)alni 22,50 112,10 5% 
zmienne dla całości 

dla przeróbki 102,06 
USDilonę 124,56 80% 

projektu 149,47 15°/o 
105 621 5% 

koszty s lale produkcji dla kopalni 117 356 USD/miesiąc 117 356 85% 
129 092 10% 

Po przeprowadzeniu obliczeń dla przedziałów o szerokości 5 mln USD otrzymano rozkład 
wartości NPV, który przedstawiono na rys.3.2. 
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rozkład NPV dla projektu inwestycyjnego Congo'97 

Rys. 3.2. Rozkład zdyskontowanego zysku NPV dla 15 o/o stopy dyskontowej 
Fig. 3.2. Distribution of discounted NPV całculated for discount rate of 15 o/o 

Następnie obliczono dystrybuantę zmiennej losowej NPV dla projektu Congo'97 rys. 3.3. 
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Rys. 3.3. Wykres dystrybuanty dla projektu Congo'97 
Fig. 3.3. Cumulative distribution graph for the Congo 97 project 
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Należy pokreślić , że histogram 'NPY pokazany powyżej ma charakter empiryczny w sensie 
jego związku z rzeczywistością. Dlatego też może przyjmować dowolny kształt. Na rozkładzie 
NPY widać (w świetle poczynionych założeń), że wyliczone wartości mieszczą się w grani
cach od 30 mln USD po stronie strat do 100 mln USD po stronie zysku . Powstają one w wy
niku splotów różnych okoliczności występujących z określonym prawdopodobieństwem . Na 
podstawie wykresu widać, że najbardziej prawdopodobny (34 %) jest zysk NPV w granicach 
od 25 mln USD do 30 mln USD. Natomiast szansa na zysk w granicach od 20 do 35 mln USD 
wynosi ok. 61 %. Projekt może przynieść straty (ujemne wartości NPY dla przedziału od -30 
mln USD do 0) z prawdopodobieństwem ok. 12 %. Istnieje również szansa na uzyskanie 
wartości NPV powyżej 35mln USD wynosząca ok. 13 %. 

W wyniku obliczeń otrzymano następujące oceny projektu Congo ' 97 : 
- wartość średnia NPV (wartość oczekiwana, nadzieja matematyczna) = 33,2 mln USD; 
- odchylenie standardowe NPY = 25,8 mln USD; 
- współczynnik zmienności = 78 %. 

Jako miarę ryzyka projektu przyjęto statystyczne miary rozproszenia: odchylenie standar
dowe i współczynnik zmienności [Smaga 1995]. Obie miary wskazują na duże ryzyko pro
jektu. Jego wielkość jest wprost proporcjonalna do rozproszenia wokół wielkości centralnej 
(wartości oczekiwanej). 

4. Wnioski 

Symulacja jest określana często mianem nauki i sztuki, której podstawowym celem jest 
stworzenie modelu procesu, dzięki któremu można za pomocą powtarzających s i ę cykli opera
cji matematycznych dokonywać oceny funkcjonowania badanego systemu. Jest to również 
doskonałe narzędzie analityczne, które w istotny sposób może ułatwić proces podejmowania 
decyzji, gdyż bierze pod uwagę okoliczności jakie będą towarzyszyły w przyszłości prze
kształcaniu tej decyzji w realizację (Gajda 2001]. 

Dodatkową korzyścią zastosowania symulacji jest uzyskanie wiedzy przez decydenta o re
lacjach zachodzących w modelu przedsięwzięcia i zrozumienie wpływu dzisiejszych zamierze11 
na wyniki, które osiągnie się w przyszłośc i . Daje to możliwość porównania poprawności sto
sowania innych technik szacowania a tym samym dokonania optymalnej strategii podejmowa
nia decyzji. 
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Mine Project Evaluation Using Monte Carlo Analysis 

Abstra et 

The paper presents the application of the Monte Carlo analysis method for the evaluation of 
new mining projects. lt describes the means of creating a model together with practical com
ments concerning i ts construction. The finał part of the paper presents an example of applica
tion of the Monte Carlo analysis to the Congo mining project. 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Magda 
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Zastosowanie techniki InSAR do analizy zmian nachyleń dynamicznego 
skłonu niecki obniżeniowej w LGOM 

Słowa kluczowe 

ruda miedzi- deformacje terenu- teledetekcja satelitarna -lnSAR- inte1j"erometria 
satelitarna 

Streszczenie 

Satelitarna Interferometria Radarowa (lnSAR) jest to unikalna metoda pozwalająca na 
zdalne badanie wartości obniżel'1 terenu w ściśle określonym przedziale czasowym. Dotychcza
sowe badania koncentrowały się głownie na interpretacji obniżeń . W niniejszym artykule za
prezentowano analizę dwumiesięcznych przyrostów nachylet1 dla niecek obniżeniowych, które 
wykształciły się w obszarach górniczych kopalń KGHM Polska Miedź S'.A. Wykonane bada
nia pozwol i ły na wykonanie nowych jakościowo analiz zmian nachyleń terenu. Określone 
zostały średnie parametry przyrostu tego wskaźnika deformacji oraz przyczyny tego zróżnico
wania. 

l. Wstęp 

Pierwsze badania dotyczące zastosowania interferometrii satelitarnej do pomiarów niewiel
kich zmian wysokościowych terenu wykonano na początku lat 90-tych [Gabriel i in. 1989]. 
Pierwsze w Polsce badania nad zastosowaniem interferometrii w ochronie terenów górniczych 
prowadzone są od połowy lat 90-tych na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego !Per
ski 19981. Kolejne prace nad zastosowaniem interferometrii radarowej kontynuowano dalej na 
terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego [Krawczyk i Perski 20001. Badania te 
wykazały wysoką wiarygodność danych interferometrycznych oraz ich przydatność do monito
ringu terenu górniczego, a w szczególności śledzenia zmian dynamiki obniżania terenu. 

Dotychczasowe prace koncentrowały się jednak na badaniu przede wszystkim obniżet1 te
renu. W niniejszej pracy przedstawiono możliwości dalszego wykorzystania metody lnSAR do 
wyznaczania kolejnego wskaźnika deformacji jakim jest nachylenie profilu niecki obniżenio
wej. Dzięki zastosowaniu interferometrii radarowej możliwe jest określanie przestrzennego 
rozkładu przyrostu nachyleń terenu. 

2. Charakterystyka obszaru badań 

Aktualnie na terenie Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego (LGOM) są 3 zakłady 
górnicze rud miedzi, które prowadzą eksploatację górniczą w 7-miu obszarach górniczych. 
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Łącznie obszary górnicze kopalń LGOM zajmują teren ok. 400 km2
. W zasięgu bezpośrednich 

wpływów eksploatacji górniczej znajdują się m. in. dwa miasta Lubin i Polkowice oraz kilka
naście wsi. W celu ochrony obiektów budowlanych na terenach· miast zostały wyznaczone 
filary ochronne. 

Wartości obniżeń na terenie LGOM w obszarach intensywnej eksploatacji prowadzonej 
systemem filarowo-komorowym osiągają wartości od 2000 do 2600 mm. Wartość maksymal
nego obniżenia Wmax została zaobserwowana na obszarze górniczym "Rudna I" i wyniosła ona 
3,8 m. Pomiary geodezyjne jak i wyliczenia teoretyczne wskazują, że średnia prędkość ujaw
niania się obniżeń nad eksploatacją zawałową nie przekracza l ,25 mm/dobę. 

3. Charakterystyka metodyki pomiarowej InSAR 

Do wytworzenia interferogramu zastosowano radarowe obrazy satelitarne typu SAR (Syn
thetic Aperture Radar) - radarogramy wykonywane sekwencyjnie przez satelitę ERS-1 Euro
pejskiej Agencji Kosmicznej w czasie kolejnych nalotów. Wykonywanie radarogramów przez 
satelity typu ERS l i 2 polega na rejestracji przez antenę SAR obitej od powierzchni ziemni 
fali radarowej. W trakcie rejestracji radarogramu zapisywane są informacje o intensywności 
odbicia fali oraz o jej fazie \V momencie dotarcia do odbiornika. Informacje o intensywności 
odbicia (inaczej stopnia pochłaniania fali radarowej) przydatne są do tworzenia map zagospo
darowania terenu. 

Natomiast w dziedzinie ochrony terenów górniczych istotną własnością radarogramów jest 
informacja o różnicach fazy fal odbitych w różnym czasie z tego samego obszaru. Zmiana fazy 
sygnału na radarogramie o pełny cykl 360° jest określona przez długość fali radarowej, która 
w przypadku wymienionych wcześniej satelitów wynosi 5,6 cm rESA 1993]. Posiadając dwa 
radarogramy wykonane w różnym czasie można następnie określić wartość fazy o jakie różnią 
się te dwa sygnały. 

Otrzymany na tej drodze obraz przedstawia zmiany wysokościowe powierzchni terenu w po
staci obrazu interferometrycznego, w którym zmiana fazy o pełny cykl 360° odzwierciedla 
różnicę wysokości powierzchni terenu o wartość ok. 2,8 cm, jaka powstała w czasie pomiędzy . 
wykonaniem kolejnych radarogramów. Ze względu na kąt padania fali radarowych trzeba 
uwzględnić poprawkę - zanotowanemu obniżeniu równemu 2,8 cm mierzonemu wzdłuż kie
runku padania fali Ziemia-satelita odpowiada obniżenie powierzchni odbijającej o 2,58 cm w 
kierunku pionowym. 

4. Przetwarzanie danych SAR (radarogramów) 

W ramach prQwadzonych analiz pozyskano dane o prowadzonej eksploatacji górniczej w la
tach 1960-1994 na obszarze LGOM, oraz mapy powierzchni terenu w skali l: 10000. 

Na podstawie znajomości dynamiki obniżeń terenu na obszarze LGOM oszacowano, że do 
intetferometrycznej obserwacji obniżeń zostanie przyjęta baza czasowa równa 2 miesiące. 
Powinny zostać zaobserwowane niecki obniżeniowe, nad eksploatacją zawałową o średniej 
wielkości obniżet'l ok. 75 mm/60 dni (a maksymalne obniżenie nie powinno przekroczyć !50 
mm/60 dni). 

Do analizy zostały wyselekcjonowane dwa radarogramy ERS SAR, spełniające ponadto 
poniższe kryteria: 
- warunki meteorologiczne zostały sprawdzone dla stacji Polkowice Dolne, w wybranych 

dniach nie było pokrywy śnieżnej oraz nie było żadnych opadów, 
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- interferometryczna odległość bazowa nie większa niż 100 m. 
W odniesieniu do powyższych kryteriów wyselekcjonowano ostatecznie dwa obrazy SAR 

SLC. Niewielkie rozmiary obszaru badań pozwoliły na zamówienie północno-wschodniej 
ćwiartki z pełnego kadru obrazu. Radarogramy zostały wykonane podczas fazy D misji satelity 
ERS-1 tzw.: "second ice phase" zoptymalizowanej dla eksperymentów arktycznych. Satelita 
pracował w 3-dniowym cyklu obrazowania sekwencyjnego. 

Obraz MASTER 

ObrazSLAVE 

Tabela 4.1. Wybrane radarogramy 
Table 4.1. Selected SAR images 

Satelita: ERS-1 , typ danych: SAR SLC quarter, 

ORBITA DATA Baza czasowa 

12921 10.01.1994 
60 dni 

13867 11.03.1994 

Bpcrp 

24m 

Za pomocą oprogramowania EarthView firmy kanadyjskiej firmy Atlantis w Katedrze 
Geologii Podstawowej UŚ z wyżej przedstawionych radarogramów wykonano interferogram. 

Niewielka wartość odległości bazowej i stosunkowo niewielk ie deniwelacje terenu pozwo
liły na zaniedbanie wpływu topografii teren u na obraz interferometryczny. W niektórych czę
ściach obrazu jest jednak widoczny tzw . efekt atmosferyczny w postaci regionalnego trendu 
zmiany fazy. Nie wpływa to jednak znacząco na jakość otrzymanych wyników. 

W pierwszym etapie przetwarzania zdecydowano się na intetferometryczne przetwarzanie 
całej ćwiartki radarogramu. Umożliwiło to sprawdzenie gdzie dokładnie znajdują się miejsca 
występowania obniżeń dla wyselekcjonowania ostatecznego fragmentu obrazu do przetwarza
nia. Stwierdzono, że prążki interferometryczne wywołane obniżeniam i terenu występująjedy
nie w północnej części, co doskonale koreluje się z zasięgiem obszarów górniczych LGOM. 

W kolejnym etapie zarówno radarogramy jak i interferogram zostały zaimportowane do 
środowiska Geoprzestrzennego Systemu Informacji o Terenie Górniczym [Krawczyk, 2001] 
i tam została dokonana interpretacja danych. W trakcie przetwarzania znaczącym problemem 
okazało się wpasowanie niezwykle precyzyjnego co do wartości składowej pionowej obrazu 
interferometrycznego w układ współrzędnych poziomych x, y dla których dokładność wyzna
czania ograniczona jest wielkością piksela równą 20 x 20m. 

Na rysunku 4.1 przedstawiono otrzymany intetferogram. Jego analiza wykazała że znajduje 
się tam 26 dynamicznych skłonów niecek obniżeniowych. Po wpasowaniu interferogramu 
w układ współrzędnych "Pieszkowice" przystąpiono do analizy korelacji występowania 

przyrostów niecek obniżeniowych z parcelami eksploatacji. W wyniku porównania lokalizacji 
ustalono, że centra 24 niecek obniżeniowych występują w granicach eksploatacji prowadzonej 
w IV kwartale 1993 roku i w I kwartale 1994. Natomiast pozostałe dwie niewielkie niecki 
obniżeniowe zaobserwowano w sąsiedztwie starych zrobów. 
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Rys. 4.1. Liczba i rozmieszczenie dynamicznych niecek obniżeniowych 
Fig. 4.1. Number and deployment of subsidence trough 

5. Analiza nachyleń 

Ze względu na postać rastrową danych pierwszym etapem ich przetwarzania była konwer
sja do postaci wektorowej . Konwersji dokonano w środowisku MicroStation z zastosowaniem 
ręcznej metody digitalizacji dynamicznych skłonów niecek obniżeniowych . W trakcie digitali
zacji przyjęto wartość cięcia warstwicowego 8,6 mm, co wizualnie odpowiada zmianie jednej 
barwy w tęczy prążków. Każdej warstwicy została nadana wysokość . Następnie warstwice 
każdej niecki obniżeniowej wyeksportowano do pliku tekstowego. Na rysunku 5.1 zaprezen
towano jedną z przetworzonych w ten sposób niecek obniżeniowych (nr 23). Obraz obniżeń 
został uzupełniony przez fragment podkładu mapowego eksploatacji dokonanej, 
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1 
,s; oksploato<jo dokonano 

Izolinie obnlteń 
- 11.0 - [mm/60 dni] 

Rys. 5. l. Izolinie obniżeń niecki na tle dokonanej eksploatacji 
Fig. 5.1. Izolines of subsidence trough with map of exploitation 

Spośród wszystkich 26 zaobserwowanych niecek obniżeniowych niecka przedstawiona na 
rys. 5.1 charakteryzuje się największym przyrostem ob·niżeń. Jest ona zlokaliżowana na terenie 
obszaru górniczego "Lubin T' i powstała w wyniku eksploatacji złoża rudy miedzi o miąższo
ści od 3,5 do 4,5 m, na średniej głębokości 550 m ppt. Przyrost obniżenia osiągnął nieco ponad 
8,6cm/60 dni. Niecka ta zajmuje powierzchnię ok. l ,6 km2

• 

Analiza pozostałych 25 niecek wykazała, że poza dwiema z nich (niecki nr 9 i 12) wszyst
kie są bezpośrednio związane z eksploatacją prowadzoną w latach 1993-94. W trakcie analizy 
przyjęto założenie, że związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy eksploatacją dokonaną a niecką 
obniżeniową występuje wtedy gdy centrum niecki obniżeniowej występuje nad eksploatacją 
prowadzoną w ostatnim kwartale 1993 roku oraz w pierwszym kwartale 1994 roku. Powstanie 
obniżeń nad starymi zrobami w przypadku niecki nr 12 można wytłumaczyć prowadzoną w tym 
rejonie rozcinką złoża w celu przygotowania go do eksploatacji w późniejszych latach [Kraw
czyk, Perski 2000]. 

Wszystkie okresowe niecki obniżeniowe zostały wyeksportowane do plików tekstowych a na
stępnie zaimportowane do programu Surfer firmy Golden Software. Za jego pomocą wyge
nerowano modele przyrostu obniżei'l terenu. Na ich podstawie dla 'każdej niecki została wyge
nerowana mapa zmian nachyleń terenu. 

Należy mieć na uwadze, że ręczne przetwarzanie danych jest obarczone pewnymi błędami 
oraz określoną dokładnością. W ramach prac badawczych określono, że błąd wyznaczania 
nachylenia mieści się w granicach od 5 do lO% wyznaczanej wartości, a więc nie zniekształca 
w istotny sposób rezultatów badań. 

W kolejnym etapie badań zostały wyznaczone nachylenia profilu dla wszystkich niecek ob
niżeniowych. Następnie określono dla każdej niecki obniżeniowej maksymalne nachylenie 
[Skoneczny 2003]. Na rysunku 5.2 przedstawiono izolinie zmian nachyleń, które nastąpiły w cią
gu 2 miesięcy w obszarze niecki obniżeniowej nr 23. 
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1 
(i: ektpłNtacJ• doko.,.ne 

Izolinie zmian nachyleń 
-0.04- [mm/m na 60 dni) 

Rys. 5.2. Izolinie żmian nachyleń na tle dokonanej eksploatacji 
Fig 5.2. Izolines of slope changes with map of exploitation 

· Maksymalna zmiana nachylenia dla niecki nr 23 osiągnęła wartość 0,31 mm/m. Porówna
nie maksymalnych zmian nachylenia pozostałych niecek obniżeniowych wykazało, że zmiana 
nachylenia w tej niecce była największa. Na rysunku 5.3 przedstawiono przebieg linii profilo
wej (A-B) według której wykonano połączone profile przyrostu niecki obniżeniowej oraz 
zmian nachyleń. 

0.4 

0 . .2 

· 0.~ 

16000 16400 16800 17200 17600 

Rys. 5.3. Profil zmian nachyleń i przyrostu obniżeń [Skoneczny 2003] 
Fig. 5.3. Profile of slope and subsidence changes 
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Przedstawiony na rysunku 5.2 rozkład przestrzenny zmian nachyleń niecki nr 23 jest ty
powy. Przykład ten uwidacznia występowanie skrajnych wartości przyrostu nachylei'J w sto
sunku do kierunku eksploatacji. Największe przyrosty nachylei'J występują pomiędzy frontem 
eksploatacji a centrum nie~ki obniżeniowej. Natomiast w centrach niecek nachylenia osiągają 
wartości bliskie O tworząc tym samym się płaskie siodła. Analiza zmian nachylei'J pozostałych 
niecek obniżeniowych wykazała, że we wszystkich pozostałych przypadkach zaobserwowano 
podobnego typu rozkłady zmian nachyleń. 

Interesującą cechą różnicującą badaną grupę niecek obniżeniowych okazało się wzajemne 
porównanie wartości przyrostu nachylenia maksymalnego. Analiza wykazała bowiem, że nie
wielka grupa pięciu niecek obniżeniowych charakteryzuje się wyraźnie niższą o 25 % maksy
malną wartością zmian nachylenia w stosunku do pozostałych. Również rozkład przestrzenny 
był nieco inny w stosunku do typowego rozkładu zmian nachylel'1. Cała, tego typu niecka obni
żeniowa charakteryzowała się bardziej równomiernym rozkładem wartości nachylel'1. 

Analiza pól eksploatacji dokonanej wykazała, że wszystkie te eksploatacje, które powodo
wały powstanie mniejszych zmian nachylet1 były prowadzone w kierunku lub w sąsiedztwie 
starych zrobów. Tak więc gdy prowadzona jest eksploatacja w pobliżu lub w kierunku wcze
śniej wyeksploatowanych pokładów to obszary o najwyższych nachyleniach ujawniają się 

bardziej na zewnątrz w stosunku do pola eksploatacji (w kicrunku wcześniej wycksploatowa-
nych pokładów), oraz osiągają mniejsze wartości. 

Wszystkie zmiany nachylei'J mieściły się poniżej progu 2,5 mm/m, który stanowi graniczną 
wartość dla I kategorii terenu. Średnie maksy~alne nachylenie w ciągu 60 dni wyniosło 0,19 
mm/m, co stanowi 7,6% I kategorii terenu. W przypadku niecki nr 23 zarejestrowano najwięk
sze nachylenie T= 0,31 mm/m, stanowi to jednak zaledwie 13,2 % wartości I kategorii terenu. 

6. Podsumowanie 

Sumaryczna powierzchnia dynamicznych skłonów niecek obniżeniowych zarejestrowanych 
na obrazie InSAR wyniosła 28 km2

, co stanowi 8,5 % łącznej powierzchni obszarów górni
czych LGOM. Zróżnicowanie i rozkład wielkości przyrostów obniżeń związany jest z eksplo
atacją prowadzoną w kotku 1993 roku i w pierwszym kwartale 1994 roku. Niecka nr 23 wy
kształciła się nad złożem eksploatowanym systemem zawałowym i osiągnęła największe obni
żenie w= 86 mm/60 dni (I ,43 mm/dobę). 

Wykonane badania po raz kolejny potwierdziły przydatność metody InSAR do prowadze
nia monitoringu terenów górniczych. Zaprezentowano możliwości pogłębienia dotychczaso
wych analiz obniżei'J terenu o analizy zmian nachylei'J. Analizy nachylet1 poza prostą oceną 
wartości nachylenia względem kategorii terenu mogą znaleźć inne zastosowania. Można roz
ważyć zastosowanie metody InSAR do oceny zmiana nachylet't w terenach zabudowanych. 
Ciekawym kierunkiem badawczym może być analiza przyrostów obniżeń i nachylet't w tere
nach zabudowanych z uwzględnieniem zgłoszeń uszkodzeń w obiektach budowlanych. 

Zaprezentowana metoda interpretacji i opracowania obrazu interferometrycznego pozwala 
na uzyskanie szeregu bardzo szczegółowych danych charakteryzujących zmiany terenu górni
czego powstałe w wyniku ujawniania się wpływów eksploatacji. Technika InSAR staje się 
więc kolejną metodą mogącą wspomagać badania górniczych deformacji terenu przez możli
wość kontrolowania procesu osiadania. 
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Application of InSAR method for subsidence trough slope changes detec
tion in LGOM area 

Abstract 

Satellite Radar Interferometry is a unique method which gives us possibility to take a 
measurement of land subsidence on strict determined huge area and precision state in time 
range. This method use of phase s i gnał difference between two SAR satellite images (Synthetic 
Aperture Radar). This method was successfully tested on a underground ore mining areas in 
LGOM (Legnica - Głogów Capper Region), where give us infonnation about land deformations -
where they are take place, about it's range and it's greatness. As a result of research is a inter
ferometry image was received, it presents two months growth of land subsidence over the coo
per ore exploitation fiełds. In this text we are presented benefits from satellite radar interfer
ometry in a field of slope changes detection. 
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Wyznaczanie podobieństwa grupy kopalń węgla kamiennego metodą 
podzbiorów izotropowych w oparciu o zmienne ceny standaryzowanej 
oraz kosztu jednostkowego na produkcji węgla 

Słowa kluczowe 

ekonomia -kopalnia węgla -porównanie- sposób -postępowanie 

Streszczenie 

W artykule pokazano metodę podziału całego zbioru kopalń węgla kamiennego w Polsce 
na podzbiory izotropowe charakteryzujące się dużym podobieóstwem obiektów według relacji 
zmiennych ceny standaryzowanej oraz kosztów jednostkowych na produkcji węgla. Metoda ta 
została zilustrowana podziałem dokonanym na podstawie danych rzeczywistych z lat 1998-
2002. 

Wprowadzenie 

W praktyce zarządzania grupą podmiotów gospodarczych pojawia się wielokroć problem 
porównywania ich relacji technicznych i ekonomicznych w celu określania kierunków ich 
poprawy, określania podobiei'Istw i istotnych różnic . 

Porównywanie grupy podmiotów według pojedynczych zmiennych je opisujących prowa
dzi do powstawania wielu niezależnych rankingów trudnych do interpretacji i wnioskowania. 
Dlatego też pojawia się potrzeba poszukiwania podobieństwa podmiotów gospodarczych opi
sywanych jednocześnie większą niżjedna zmiennych. 

W naukach ekonomicznych (ekonometri.i) metody takie zostały już opisane i wielokroć za
stosowane w dziedzinie taksonometrii. Są to metody wydzielania z całego zbioru obiektów 
podzbiorów izomorficznych charakteryzujących się podpbieństwem relacji zmiennych opisują
cych dla wybranego modelu obliczeń. 

W przedstawionym opracowaniu zastosowano te metody dla określania podobieJ'Jstw grupy 
kopah'J węgla kamiennego. Można przyjąć, na pewnym stopniu uogólnienia, że wszystkie ana
lizowane kopalnie charakteryzują się podobną techniką i technologia produkcji węgla oraz 
dostarczają na rynek ten sam rodzaj wyrobów, czyli węgiel kamienny. Są więc bardzo 
wdzięczną grupą obiektów do tego typu analiz, gdyż interpretacja wyników analiz jest czytelna 
i zrozumiała dla praktyków. 

Celem przedstawionego opracowania było dokonanie na zbiorze obiektów 39 kopah1 węgla 
kamiennego opisanych zmiennymi rzeczywistymi podziału na podzbiory charakteryzujące się 
podobieństwem relacji zmiennych przyjętych do analizy. 
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Analizą objęto lata 1998-2002 traktując ten okres jako próbę pozwalającą na praktyczne 
zilustrowanie zastosowania metody. 

W wyliczeniach i podziale na podzbiory izomorficzne przyjęto dwie zmienne opisujące : 

cenę standaryzowaną orazjednostkowy koszt na produkcji węgla. Przyjęto również, że obiek
tami będą poszczególne kopalnie w danym roku analizy. Znajduje to uzasadnienie w niepowta
rzalności warunków technologicznych eksploatacji węgla w poszczególnych latach w tych 
samych kopalniach, co ma wpływ na uzyskiwane wartości zmiennych je opisujących. Jeżeli na 
dużym stopniu uogólnienia można przyjąć , że poszczególne kopalnie rozpatrywanego zbioru 
są do siebie podobne, to na poziomie bardziej szczegółowym różnią się one przede wszystkim 
warunkami geologicznymi eksploatowanych zasobów oraz parametrami jakościowymi i użyt
kowymi eksploatowanych zasobów węgla. Uzasadnia to przyjęcie podziału obiektów na poje
dyncze kopalnie w poszczególnych latach analizy. · 

Obliczenia prowadzono na danych rzeczywistych publikowanych przez Państwową Agen
cję Restrukturyzacji Górnictwa S.A . w Katowicach. Wiarygodność uzyskanych wyników 
jest z dokładnością do wiarygodności danych źródłowych. 

l. Definicje oraz objaśnienia wprowadzonych pojęć 

W artykule wprowadzono szereg nowych pojęć wymagających zdefiniowania oraz skrótów 
nazewnictwa wymagających objaśnienia . 

1.1 . Cena standaryzowana 

Cena standaryzowana jest pojęciem wprowadzonym przez autora [Krowiak, 2004] i defi
niowanym według przedstawionej argumentacji oraz wyliczana według przywołanych wzo
rów. 

W większości analiz relacji ekonomicznych i ekonomiczno-technicznych kopalt1 węgla 
kamiennego odwołuje się do przychodów ze sprzedaży produktu. W rzeczywistości cena ryn
kowa węgla zależy nie tylko od jego wartości użytkowej wynikającej z parametrów jakościo
wych, ale również i przede wszystkim od polityki cen, stosowanych marż i upustów oraz kie
runków sprzedaży. Nie może stanowić więc obiektywnego miernika porównywania, w zderze
niu z kosztami produkcji, rentowności poszczególnych kopalń i relacji rentowności pomiędzy 
poszczególnymi kopalniami oraz do innych porównań techniczno-ekonomicznych. 

Dla celów tej metody wprowadza się pojęcie ceny standaryzowanej. Pojęcie to opiera się na 
następującym rozumowaniu: Poszczególna kopalnia produkuje różne gatunki i sortymenty 
węgla. Mają one różną wartość użytkową, a więc powinny różnić się ceną sprzedaży. Kopalnia 
produkuje w danym roku określoną mieszankę sortymentów wyrobów. Jednocześnie dążymy 
do stworzenia metody porównywania wartości produktów grupy kopalń, według jednolitego 
kryterium. Dla każdej z analizowanych kopalń powinniśmy więc wyznaczyć średnią cenę jed
nostkową dla całości wyprodukowanego węgla, według podanego rozumowania. Kopalnie wę
gla kamiennego w Polsce produkują węgiel energetyczny i koksowy. Dla kopalń produkują
cych obydwie grupy węgli cena standaryzowana jest średnią ważoną cen standaryzowanych 
liczonych osobno dla tych grup według proporcji ilości ton sprzedanego węgla poszczególnych 
grup. 

Tak więc ceną standaryzowaną w rozumieniu tego opracowania będziemy nazywali cenę 
jednostkową l tony węgla uśrednionego, reprezentującego uśrednione parametry użytkowe 
całorocznej produkcji i przeliczone według określonej metody. Cena standaryzowana ma nie-
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jako charakter ceny wewnętrznej, służącej do porównywania między sobą grupy kopalń. 
Można powiedzieć, że gdyby cena rynkowa była uzależniona tylko od parametrów jakościo
wych węgla oraz ceny bazowej węgla wskaźnikowego przyjętej do obliczeń (a tak w rzeczywi
stości nie jest) wtedy cena standaryzowana byłaby ceną rynkową. 

Powyżej przedstawione rozumowanie prowadzi do konkluzji, że cena standaryzowana jest 
miarą użyteczności wyrobu dla klienta według definicji J. B. Saya [Say, 1960] i zależy od 
parametrów jakościowych sprzedawanego węgla. 

Dla celów metody oblicze!'! ceny standaryzowanej przyjęto, dla węgli energetycznych, na
stępujące zmienne: średnia roczna wartość opałowa węgli w stanie roboczym Qr, średnia 
roczna zawartość popiołu w stanie roboczym N, średnia roczna zawartość siarki w stanie ro
boczym sr, udział ilościowy sortymentów grubych, średnich, miałów energetycznych, mułów 
i przerostów oraz drobnych (drobne, pył, niesort) w ogólnej wielkości sprzedaży. 

Dla węgli koksowych jako zmienne przyjęto: średnią roczną zawartość popiołu w stanie 
suchym A d' średnią roczną zawartość siarki całkowitej Sct, średnią roczna zawartość wilgoci 
według stanie roboczym wr oraz zróżnicowanie według typów węgli koksowych. Dla wylicze
nia zróżnicowania cen węgla produkowanego przez różne kopalnie, dla węgli energetycznych 
wykorzystano wzór [Blaschke, 2000]: 

gdzie: 
Se- cena węgla energetycznego [zł/t]; 
re- wskaźnik relacji cen między sortymentami; 
We- wskaźnik obniżający cenę w zależności od przedziału zapopielenia: 

We= l dla zawartości popiołu 5,0- 12 %; 
We= 0,98-0,82 dla zawartości popiołu w przedziale 12,1-21% (zmniejszenie 

wskaźnika o 0,02 na każdy przyrost popiołu o l %; 
W c= 0,8 dla przedziału zawartości popiołu 21, l -45,0 %; 

C0 - cena węgla wskaźnikowego energetycznego [zł/t]; 
Qr- wartość opałowa w stanie roboczym [kJ/kg]; 
sr- zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym[%]; 
Ar- zawartość popiołu w stanie roboczym [% ]. 

( 1.1) 

We wzorze (1.1) wprowadza się pojęcie "węgla wskaźnikowego energetycznego", którego 
parametry są następujące: Qr = 25120,8[kJ/kg], sr =l%, N= 12 %. 

W obliczeniach przyjęto następujące wskaźniki relacji cen re dla poszczególnych sorty
mentów: miały energetyczne- l, sortyment średnie- 1,16, sortymenty grube- 1,27, sorty
menty drobne, pył, niesort- 0,85, muły i przerosty - 0,77. Cenę węgla wskaźnikowego-Co 
przyjęto na poziomie 175,00 zł/t. 

Dla węgli koksowych wykorzystano wzór [Blaschke i inni, 1991]: 

(1.2) 

gdzie: 
ck- cena węgla koksowego [zł/t]; 
C0

k- cena węgla wskaźnikowego koksowego [zł/t]; 

461 



Krowiak A.: Wyznaczan ie podobieństwa grupy kopahl. .. . 

Ad- zawartość popiołu w stanie suchym[%] ; 
Sd-zawartość siarki całkowitej [% ]; 
wr- zawartość wilgoci całkowitej w stanie roboczym [% ]; 
r,- wskaźnik relacji cen pomiędzy typami węgla; 
W,- wskaźnik zmieniający cenę w zależności od przedziału zupopielenia (gdzie W, =l 

dla zawartości popiołu wynoszącej 6 %; na każde O, l % obniżenia zawartości po
piołu poniżej 6 % wskaźnik W, jest większy o 0,002, na każde O, l %zwiększenia 
zawartości popiołu powyżej 6 % wskaźnik jest mniejszy o 0,002). 

We wzorze ( 1.2) wprowadza się pojęcie "węgla wskaźn ikowego koksowego" o następują
cych parametrach : A u= 6 %, Su= l %, W'= 8 %. 

Do przelicze1't wartości wskaźnika ą- relacji cen pomiędzy typami węgla koksowego wy
korzystano wartości liczbowe podane w literaturze. Przyjęto, że odpowiednio wskaźnik ten dla 
poszczególnych typów węgla wynosi: typ 33 - 0,93, typ 34.1 - 0,968, typ 34.2 - l ,0, typ 
35 .2A- 1,082 i typ 35 .2B- 1,041. 

Cenę węgla wskaźnikowego koksowego C0
k przyjęto arbitralnie na poziomie 225,75 zł/t. 

Przy ustalaniu jej wartości bezwzględnej oparto się na relacjach średnich cen węgla koksowego 
do energetycznego w ostatnich dwóch iatach analizy. 

W literaturze przedmiotu występuje wiele propozycji wzorów przel iczeniowych uzależnia
jących cenę od parametrów jakościowych. Autor zdecydował się na wybór formuł podanych 
we wzorach ( 1. 1) i ( 1.2) dlatego, że uwzględniają one wpływ struktury sortymentów i typów 
na cen ę - w postaci wskaźn i ka r,. relac_ji cen między sortymentami dla węgla energetycznego 
i r, dla węgla koksowego. Dodatkowym argumentem za wyborem wzoru ( 1.1) było preferowa
nie produkcji węgla o wyższej jakości, co jest zgodne z generalnymi kierunkami występują

cymi w Unii Europejskiej [Lorenz i inni , 2002] . 

1.2. Jednostkowy koszt na produkcji węgla 

Jednostkowy koszt na produkcji węgla liczony jest jako iloraz całkowitych rocznych kosz
tów kopalni na produkcji węgla i ilości ton sprzedanego węgla wszystkich sortymentów. Rela
cja ta zależy więc od dwóch zmiennych. Całkowite koszty, w warunkach górnictwa głębino
wego w Polsce zależą w dużym stopniu (ponad 50%) od kosztów pracy przy wolno zmieniają
cym się poziomie zatrudnienia . Na zmienność tych kosztów wpływ mają również warunk i 
geologiczno - górnicze eksploatowanych zasobów, topografia kopalni (koszty transportu we
wnętrznego) oraz część kosztów robót udostępniających nowe zasoby do eksploatacji. Z kolei 
wie l kość sprzedaży węgla w roku zależy, z jednej strony, od zdolności produkcyjnych danej 
kopalni, które ze względu na zmienność warunków geologiczno- górniczych oraz stanu robót 
przygotowawczych może być w różnych latach różna. Z drugiej strony występuje bariera po
pytu na rynku wewnętrznym i w eksporcie, co ma wpływ niekiedy na niepełne wykorzystanie 
posiadanych zdo l ności produkcyjnych. Na podstawie przedstawionych powyżej rozważm't 

można stwi erdzić , że wartość zmiennej jednostkowego kosztu na produkcji węgla jest wypad
kową wielu czynników charakteryzujących działalność gospodarczą kopaln i. 
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1.3. Identyfikator obiektów 

We wstępie do opracowania zaznaczono, że obiektem jest dana kopa(nia w danym roku 
analizy. W tablicach analizy posługuje się skrótowym oznaczeniem w postaci: xx-yy, gdzie xx 
jest numerem porządkowym przypisanym danej kopalni w tablicach 3.la-3.lc, a yy- kOI'i
cówką roku. Przykładowo identyfikator 30-00 oznacza kopalnię "Chwałowice" i dane z 2000 
roku. 

1.4. Inne oznaczenia stosowane w opracowaniu 

Zbiór wszystkich obiektów poddawanych analizie oznaczać będziemy przez W. Podzbiory 
pierwszego poziomu mają oznaczenie W,, gdzie x kolejnym numerem wynikającym z proce
dury wydzielenia. Podzbiory drugiego poziomu mają oznaczenia W,.y, gdzie x- identyfikator 
podzbioru wydzielonego na pierwszym poziomie, y - kolejny numer podzbioru wydzielonego 
z podzbioru W x· Podzbiory trzeciego poziomu mająoznaczeni e W x-y-z, gdzie x - identyfikator 
podzbioru wydzielonego na pierwszym poziomie, y- identyfikator podzbioru wydzielonego 
z podzbioru Wx, z- kolejny numer podzbioru wydzielonego z podzbioru W x-y· 

2. Metoda podziału obiektów na podzbiory 

2.1. Wydzielenie podzbiorów izotropowych 

Istotą analizy jest wydzielenie ze zbioru obiektów odpowiednich podzbiorów charaktery
zujących się podobieństwem relacji zmiennych opisujących obiekt. Metody te są znane w dzie
dzinie ekonometrii i stosowane od dawna, dlatego też w tym opracowaniu zostanie przywołany 
skrócony ich opis podany w literaturze !Piuta, 19861. Dla wydzielenia podzbiorów zastoso
wano metodę Wielowymiarowej Analizy Porównawczej. 

Przyjmijmy, że dane źródłowe opisujące obiekty tworzą macierz X. W analizowanych 
przykładach składać się ona będzie z 39 wierszy i w zależności od wariantu z dwóch albo 
trzech kolumn. 

Dla potrzeb metody dane źródłowe poddaje się procesom standaryzacji. Wykorzystuje się 
do tego przekształcenie izomorficzne podane w postaci wzoru: 

Zsm = (xsm/Ixsn J/[ I(xsn/Ixsn J) 
s=l n=l s=l 

gdzie: 
N- ilość zmiennych opisujących; 
S - ilość obiektów; 
s - indeks opisujący obiekt; 
n- indeks opisujący zmienne; 
Xns- zmienna opisująca danych źródłowych; 
z11,- zmienna opisująca przekształcona izomorficznie. 
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Cechy poszczególnych obiektów scharakteryzowane zmiennymi opisowymi można przed
stawić w postaci wektorów w przestrzeni kartezjm1skiej wielowymiarowej. Wielkością mate
matyczną różnicującą poszczególne cechy obiektów może być odległość euklidesowa pomię
dzy dwoma obiektami wyliczana ze wzoru: 

gdzie: 
N- ilość zmiennych opisujących; 
n- indeks opisujący zmienne; 
s, i -indeksy opisujące dwa porównywane wektory; 
z- zmienna pisująca przekształcona izomotficznie; 
d- odległość euklidesowa pomiędzy wektorami. 

(2.2) 

Odległości pomiędzy poszczególnymi wektorami zapisywane są w tablicy odległości C. 
Wydzielanie ze zbioru wszystkich obiektów poszczególnych podzbiorów izotropowych od

bywa się poprzez odpowiednie definiowanie promieni okręgów p (w układzie wielu zmiennych 
opisujących są to kule), których środek wyznaczany jest poprzez położenie wektora obiektu 
wiodącego dla danego podzbioru IBukietyński i inni, 1969]. Do tak wyznaczonego podzbioru 
należą wszystkie obiekty, których odległo.i:ci c,; wyznaczone wzorem (2.2) są mniejsze lub 
równe od wyznaczonego uprzednio dla danego podzbioru promienia okręgu. 

Wydzielanie podzbiorów izotropowych odbywa się sekwencyjnie. Pierwszy podzbiór izo
tropowy wydziela się ze zbioru wszystkich obiektów. Następne- z podzbiorów danych zubo
żonych o obiekty już ujęte w poprzednim podzbiorze. Jeżeli podobie1'!stwa relacji zmiennych 
opisujących obiektów są zbyt rozbieżne w tak wydzielonych podzbiorach- dokonuje się kolej
nego wydzielenia podzbiorów z już wydzielonych podzbiorów tworząc odpowiednio pod
zbiory II, III i dalszych poziomów. 

?odstawowe działania analityczne prowadzi się na macierzach odległości wyliczonych ze 
wzoru (2.2) . Dla każdej z kolumn wyznacza się wartość minimalną odległości i zapisuje we 
wierszu min. Spośród tych wartości minimalnych we wierszu min wybiera się wartość maksy
malną, która jest zarazem promieniem p okręgu dla wyznaczanego podzbioru. 

Dla każdej kolumny wylicza się ilość obiektów spełniających warunek: Csr <=p i zapisuje 
we wierszu oznaczonym 15 • Następnie wybiera się kolumnę, dla której ls osiąga wartość mak
symalną. Obiekt przypisany tej kolumnie staje się obiektem wiodącym wyznaczanego pod
zbioru. Dla tak wyznaczonej kolumny poszukuje się obiektów, dla których odległości od 
obiektu wiodącego są mniejsze lub równe promieniowi p okręgu wyznaczonego dla tego pod
zbioru. Obiekty te stają się elementami wyznaczanego podzbioru. 

2.2. Rankingi podzbiorów 

Oprócz przynależności do danego podzbioru izomorficznego interesującym jest pozycja 
danego podzbioru w grupie wszystkich podzbiorów. Efekt ten uzyskuje się poprzez ułożenie 
rankingu podzbiorów według zadanego kryterium. Przy tworzeniu rankingów przyjęto, że 
przedmiotem oceny według zadanego kryterium będzie obiekt wiodący danego podzbioru. Dla 
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analizowanego wariantu, w którym obiekt opisuje dwie zmienne wartością najbardziej pożą
dana jest maksymalizacja ilorazu zmiennych opisujących, czyli: ceny standaryzmvanej oraz 
jednostkowego kosztu na produkcji węgla. I takie kryterium zastosowano przy tworzeniu ran
kingów. 

3. Wyniki analiz 

3.1. Wydzielenie podzbiorów 

Zastosowano tutaj wydzielenie podzbiorów k01'lcowych w dwóch etapach (na dwóch po
ziomach) według schematu podanego na rys . 3.1. 

>l 

w >l 

>l 

>l 

>l 
>l 
>l 

Pozioml 

w, 

;~ w2 
w2-2 

:Eilll 
w3 

W3.3 

w4 ;~ 
W s ~Ba w,., 

W s :~ 
w7 

W s 

Rys. 3.1. Wydzielanie podzbiorów 
Fig. 3.1. Subcollection issue 
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W zapisie formalnym wygląda to następująco: 

Poziom I: 
W = {Wt. W2, W3, W4, Ws, W6, W1, Ws) 

Z kolei na Poziomie II uzyskujemy: 

W1 = {WJ.J> W1-2, Wl-3, Wl-4, W1.s, WI-6, Wr-7, Wr.s, Wr-9, W1-Hh W1-11> Wr.12, Wl-13, W1.14, 
W1-1sl 
Wz = {Wz.r, W2-2' W2.3, W2.4} 
W3 = {W3-h w3.2, w3.3, W3.4, W3.sl 

Podzbiorami anali zy km'lcowej (wyniku) są podzbiory o najwyższym poziomie 
wydzielenia. w tym przypadku są to następujące podzbiory: w1-h w1-2, w1-3' w1-4' w1-5' w1-
6' W1.7, W1.s, W1.9, W1-Hh W1-11> W1-12, W1.13, W1-t4' W1-1s, Wz-~> W2.2, Wz-3, W2.4, WJ.J> W3.2, 
W3.3, W3.4, W3.s, W*-~> W4.2, W4.3, Ws.J> Ws.2, Ws-3, Ws-4, W6.1, W6_z, W6.3, W7, W8• 

Podział na podzbiory końcowe pokazany jest w tabelach 3.l a-3.lc. Podano w nich, oprócz 
identyfikatora i opisu obiektów również wartości rzeczywiste zmiennych opisujących. Podano 
również odległości poszczególnych obiektów podzbioru w stosunku do obiektu wiodącego 
danego podzbioru. Należy zaznaczyć, co zostało wcześniej zasygnalizowane, że kryterium 
podobieństwa obiektów nie jest podobie1'lstwo wartości bezwzględnych zmiennych opisujących 
danego podzbioru, ale podobieństwo relacji tych zmiennych względem siebie. Dla przykładu 
można podać, że w podzbiorze W1.1 relacje ceny standaryzowanej do jednostkowego kosztu na 
produkcji węgla mieszcząsię w przedziale od 1,038912 do 1,041657, a dla podzbioru w1-2 te 
same relacje mieszczą się w przedziale 0,967301 do 0,964343. 

l'odzhiór ldentyf. 

w,., 9-98 

7-00 

4-01 

3-00 

18-00 

26-01 

w,.z 15-01 

17-99 

?-00 

19-99 

19-98 

17-00 

16-01 

Tabela 3.1 a. Podzbiory końcowe podziału 
Table 3.1a. Fin al subcollection o f division 

Odległość od 
Cena 

Kopalnia-rok standaryzowana 
obiektu wiodącego 

[złlt] 

KWK "l'okój"-1998 O,OO!JOO 189,10 

KWK "Halemba"-2000 0,00023 151,76 

ZG "Bytom Il"-200 l 0,00024 157.46 

ZG "Centrum"-2000 0,00038 157,26 

KWK "Wesoła"-2000 0,00044 137,37 

KWK "Piast"-2001 0,00065 119,81 

KWK "Katowice-
0,00000 155,90 

Kleofas" -2001 

KWK "Mysłowice"-1999 0,00009 167,40 

ZG "Piekary"-2000 0,00013 160,75 

KWK "Wieczorek "-1999 0,00036 177,41 

KWK "Wieczorek"-1998 0.00054 180,94 

KWK "Mysłowice"-2000 0,00067 144.83 

KWK "Murcki"-2001 0,00074 110,43 

466 

Jednostkowy koszt 
na produkcji w~gla 

[zł/t 

182,02 

145,94 

151 .41 

151.13 

132,46 

115,02 

161,17 

172.99 

166,09 

183,69 

186.63 

150,14 

114,5 1 
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Odległość od 
Cena .Jednostkowy koszt 

Podzhiór l dcntyf. Kopalnia-rok 
obiektu wioch1cego 

standaryzowana na produkcj i w~gla 
[zł/t] [zł/t 

w,.J 20-98 KWK "Wujek"-1998 0,00000 201,29 188,63 

12-02 KWK "Makoszowy"-2002 0,00011 l 13.26 106, I 8 

23-02 
ZG "Kazimierz-Juliusz"-

0,00016 182,31 170.73 
2002 

7-01 KWK "Halemba"-2001 0,00032 131,99 123,85 

23-01 
ZG "Kazimierz- Juliusz"-

0,00056 185,39 173,34 
2001 

4-02 ZG "Bytom II"-2002 0,00071 157,32 147.85 

w, .• 34-00 KWK "Borynia"-2000 0,00000 206,53 183,50 

15-99 
KWK "Katowice-Kieofas"-

0,00011 198.43 176,22 
1999 

6-02 KWK "Bielszowice"-2002 0,00015 150,21 133,54 

26-02 KWK "Piast"-2002 0,00028 122,61 108,82 

19-02 KWK "Wieczorck"-2002 0,00074 153,49 136,78 

w,.; 12-01 KWK "Makoszowy"-2001 0,00000 117,93 118,85 
-----·~ -· -~--

36-98 KWK "Krupii\ski"-1998 0,00007 177.40 178,73 

26-00 KWK "Piast"-2000 0.00052 121,24 I 21,93 

24-01 KWK "Brzcszcze"-200 I 0,00074 133.06 134.51 

24-02 KWK "Brzeszcze"-2002 0,00076 120.78 122.10 

w,.(, 29-98 KWK "Rydultowy"-1998 0,00000 177,89 159,55 

33-00 KWK "Jankowicc"-2000 0,00029 131,06 l I 7.41 

38-01 KWK "Zofi6wka"-2001 0,00051 209,92 187,88 

15-02 
KWK "Katowicc-Klcofas"-

0,00083 156,98 141,27 
2002 

21-02 KWK "Staszic"-2002 0,00084 140,36 126,32 

w,.7 28-99 KWK "Ziemowit" -1999 0,00000 115,59 115,22 

39-02 KWK "Budryk"-2002 0,00070 117,45 116,74 

8-99 KWK "Polska-Wirek"-1999 0.00074 154,33 154,31 

1-00 ZG "Brzeziny"-2000 0,00081 159,36 159,39 

w, .• 25-00 KWK ".Janina"-2000 0,00000 150,22 136,11 

23-99 
ZG "Kazimierz- Juliusz"-

0,00023 193,22 175,24 
1999 

38-02 KWK "Zofi6wka"-2002 0,00059 206,91 187,93 

15-00 
KWK "Katowice-Kleofas"-

0.00082 172.88 156. 12 
2000 

w, .• 2-01 ZG "Pickary"-2001 0,00000 159,65 151,60 

33-02 KWK "Jankowicc"-2002 0,00015 115,88 l 10,11 

7-02 KWK "Halcmha"-2002 0,00059 132,59 125.61 

21-01 KWK "Staszic"-2001 0,00086 138.95 132,41 

w,.w 35-98 KWK ".Jas-Mos"-1998 0,00000 229,94 211,79 

22-01 KWK "Śląsk"-2001 0,00032 153,85 141,89 

38-99 KWK "Zofi6wka"-1999 0,00043 205,95 190,02 

38-00 KWK "Zofi6wka"-2000 0.00138 212,57 196,90 

17-01 KWK "Myslowice"-2001 0,00171 161.48 149,77 
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9-01 

34-98 

w,_" 24-00 

5-98 

30-98 

1-0 1 

16-02 

39-00 

33-99 

w,." 6-99 

3-02 

22-00 

26-99 

\V,.,,'i 12-00 

2-02 

28-01 

Podzbiór ldentyf. 

w,." 38-98 

32-99 

w,." 23-00 

6-0 1 

w,., 37-98 

3-01 

25-99 

18-02 

33-0 1 

18-01 

9-02 

20-99 

19-00 

w,., 11-00 

29-02 

13-01 

34-0 1 

14-00 

20-01 

Krowiak A.: Wyznaczanie podobieństwa grupy kopalń ... 

Odległość od 
Cena 

Kopalnia-rok 
obiektu wiodącego 

standaryzowana 
[zł/t] 

KWK "Pokój"-2001 0,00209 149,91 

KWK "Borynia"-1998 0,00227 203,98 

KWK "Brzeszcze"-2000 0,00000 134,61 

ZG "Bytom III"-1998 0,00065 2 17.38 

KWK "Anna"-1998 0,00099 191 ,64 

ZG "Brzeziny"-200 l 0.00155 131 ,65 

KWK "Murcki"-2002 0,00162 109.85 

KWK "Budryk"-2000 0,00241 114,81 

KWK "Jankowice"-1999 0,00244 130,24 

KWK "Bielszowice"-1 999 0,00000 156,42 

ZG "Centrum"-2002 0,00024 148,12 

KWK "Śiąsk" -2000 0,00102 163,31 

KWK "Piast"-1999 0,00193 126,57 

KVVK "I\1akcszowy•'-2000 0,00000 l?d ?7 ·- .,_, 
ZG "Piekary"-2002 0,00058 153,69 

KWK "Ziemowit"-2001 0,00071 114,77 

Tabela 3.lb. Podzbiory końcowe podziału 
Table 3. l b. Fina! subcollection o f division 

Odległość od 
Cena 

Kopalnia-rok 
obiektu wiod:1cego 

standaryzowana 
[zł/t] 

KWK "Zołiówka"-1998 0,00000 206,40 

KWK "Chwalowicc"-1999 0,00042 143,17 

ZG "Kazimierz-Juliusz"-
0,00000 184,68 

2000 
KWK "Bielszowice"-2001 0,00249 158,69 

KWK "Pniówek"-1998 0,00000 217,07 

ZG "Centrum"-2001 0.00014 163,92 

KWK "Janina"-1999 0,00024 151,63 

KWK "Wesola"-2002 0,00036 134,74 

KWK "Jankowice"-2001 0,00041 129,10 

KWK "Wesola"-2001 0,00077 140,22 

KWK "Pokój"-2002 0,00232 148,13 

KWK "Wujek"-1999 0,00251 196,22 

KWK "Wieczorek"- 2000 0,00290 175,42 

KWK "Knurów"-2000 0,00000 173,83 

KWK "Rydułtowy"-2002 0,00002 146,59 

KWK "Sośnica" 0.00037 153,3 l 

KWK "Borynia"-200 l 0,00107 210,44 

KWK "Szczygłowice"-2000 0.00121 164,90 

KWK "Wujek"-2001 0,00297 196,30 

468 

Jednostkowy koszt 
na produkcji w~gla 

[zł/t 

136,91 

186,15 

137,04 

220,72 

195,90 

133,17 

112,58 

118,05 

133,93 

153,91 

145,89 

161,36 

125,53 

120,62 

149,52 

111,71 

Jednostkowy koszt 
na produkcji w~gla 

[zł/t 

192,43 

133,71 

174,72 

151,67 

189,32 

143,05 

132,37 

117,34 

112,41 

122,68 

127,99 

169,40 

151,21 

136,27 

114,93 

120,01 

165,69 

129,91 

155,73 
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Odległość od 
Cena Jednostkowy koszt 

Podzbiór Identyf. Kopalnia-rok 
obiektu wiodącego 

standaryzowana na produkcji węgla 
[zł/t] [zł/t 

20-00 KWK "Wujek''-2000 0,00315 203,48 157,52 

11-01 KWK "Knurów"-2001 0,00364 176,02 135,99 

30-99 KWK "Anna"-1999 0,00455 189,59 145,95 

17-02 KWK "Myslowice"-2002 0,00465 180,81 144,42 

29-(Jl KWK "Rydultowy"-2001 0,00522 159,77 122,66 

34-02 KWK "Borynia"-2002 0,00542 211,94 162,58 

36-02 KWK "Krupiński"-2002 0,00586 167,75 134,64 

29-99 KWK "Rydultowy"-1999 0,00594 168.6 1 129,07 

14-01 KWK "Szczygłowice"-2001 0.00644 159.17 121,60 

25-02 KWK "Janina"-2002 0,00651 135,64 109,15 

9-99 KWK "Pokój"'999 0.00662 193,72 155,96 

36-01 KWK "Kruril\ski"-200 l 0,00789 l70,43 137,9 1 

W2-J 13-99 KWK "Sośnica"-1999 0,00000 159,93 134,97 

28-02 KWK "Ziemowit"-2002 0,00076 119,20 100,28 

19-01 KWK "Wieczorek"-2001 0,00093 178,30 149,90 

9-00 KWK "Pokój"-2000 0,00125 182,04 154,39 

36-00 KWK "Krupil\ski"-2000 0,00346 167,50 143.34 

25-01 KWK "Janina"-2001 0.00360 144,60 120,27 

35-99 KWK "Jas-Mos"-1999 0,00379 222,87 185,23 

31-99 KWK "Marcel"-1999 0,00415 185,83 154,22 

6-00 KWK "Bielszowice"-2000 0,00742 159,58 130,71 

w,., 14-99 
KWK "Szczygłowice"-

0,00000 166,75 147,52 
1999 

w.'-' 14-98 
KWK "Szczygłowice"-

0,00000 158,79 178,45 
1998 

22-99 KWK "Śląsk"-1999 0,00012 163,71 183,89 

!0-02 
KWK "Bolesław Smialy"-

0,00034 106,84 119,90 
2002 

7-98 KWK "Halemba"-1998 0,00049 146,91 165,44 

5-00 ZG "Bytom III"-2000 0.00049 l53,74 l73. l3 

5-02 ZG "Bytom III"-2002 0,001 65 124,78 l4l ,2 1 

13-98 KWK "Sośnica"-1998 0,00185 150,36 167,67 

w_,_, 15-98 
KWK "Katowice-

0,00000 193,08 211,23 
Kleofas"-1998 

22-98 KWK "Śląsk"-1998 0,00029 177,94 194,42 

25-98 KWK "Janina"-1998 0,00078 l56,36 171 ,61 

16-00 KWK "Murcki"-2000 0,00 124 111,94 121,82 

7-99 KWK "Ha1emba"-1999 0,00155 130,69 142,05 

18-99 KWK "Wesola"-1999 0,00168 142,5 1 154,81 

4-00 ZG "Bytom 11"-2000 0,00195 159,95 173,56 

w_, _ _, 33-98 KWK "Jankowice"-1998 0,00000 136,24 162,65 

6-98 KWK "Bielszowice"-1998 0,00052 148,37 176,74 

27-02 KWK "Siiesia"-2002 0,00102 104,95 124,76 
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39-98 

17-98 

27-01 

28-98 

39-99 

l-02 

21-98 

16-99 

32-98 

2-99 

l'odzbi<\r Identyf. 

WJ., 21-99 

1-99 

27-99 

1-98 

27-00 

3-98 

WJ.s 31-98 

12-99 

5-99 

w,_, 30-01 

I 1-99 

35-01 

30-00 

32-00 

8-00 

37-00 

13-00 

8-01 

29-00 

w,.2 36-99 

31-00 

37-02 

32-02 

35-00 

13-02 

Krowiak A.: Wyznaczanie podobier'!stwa grupy kopall'l ... 

Odległość od 
Cena 

Kopalnia-rok 
obiektu wiodącego 

standaryzowana 
[zł/t] 

KWK "Budryk"-1998 0.00134 106,28 

KWK "Mysłowice"-1998 0.00238 173.83 

KWK "Silesia"-2001 0,00241 10[,!5 

KWK "Ziemowit"-1998 0,00336 124,02 

KWK "Budryk"-1999 0,00457 111,74 

ZG "Brzcziny"-2002 0,00590 109,16 

KWK "Staszic"-1998 0,00592 145,02 

KWK "Murcki"- 1999 0,00635 110,29 

KWK "Chwałowicc " -1998 0,00679 144,28 

ZG "Pickary"-1999 0,00756 158.37 

Tabela 3 .1 c. Podzbiory koń co e podziału 
Table 3.1 c. Fina! subcollcction o f division 

Odległość od 
Cena 

Kopalnia-rok 
obiektu wiodącego 

standaryzowana 
[zł/t] 

KWK "Staszic"-1999 0,00000 143,85 

ZG "Brzeziny"-1999 0,00362 160,95 

KWK "Silesia"-1999 0,00545 108.65 

ZG "Brzeziny"-1998 0,00561 161 ,82 

KWK "Si lesia"-2000 0,00606 104,54 

ZG "Centrum"-1998 0,00619 153,86 

KWK "Marcel "-1998 0,00000 187,21 

KWK "Makoszowy"-1999 0,00129 121 ,82 

ZG "Bytom lll"-1999 0,00786 178,01 

KWK "Anna"-2001 0,00000 196,05 

KWK "Knur6w"-1999 0,00069 190.38 

KWK "Jas-Mos"-2001 0,00108 227.91 

KWK "Anna"-2000 0.00144 192.59 

KWK "Chwałowicc"-2000 0,00183 156.90 
KWK "Po1ska- Wirek"-

0.00281 154.67 
2000 

KWK "Pniówck"-2000 0,00286 2 13,57 

KWK "Sośnica"-2000 0.00335 167.49 

KWK "Po1ska-Wirek"-200 1 0,00342 161,82 

KWK "Rydułtowy"-2000 0,00353 166,16 

KWK "Krupiński"-1999 0,00000 171,79 

KWK "Marcc1"-2000 0.00036 191 ,23 

KWK "Pniówck"-2002 0,00068 215,30 

KWK "Chwałowicc"-2002 0,00095 148.37 

KWK "Jas-Mos"-2000 0,00163 231,17 

KWK "Sośn ica"-2002 0,00351 165,61 

470 

Jednostkowy koszt 
na produkcji węgla 

[zł/t 

127,61 

205.43 

119,53 

145,96 

130,83 

133,65 

177,58 

135,30 

177.34 

224,41 

J cduosikowy koszt 
na (lrodukcji węgla 

[zł/t 

179,09 

206.41 

138,49 

206.41 

133,61 

196,75 

213,96 

139,99 

196,84 

142,44 

137,93 

164,86 

140,73 

114.83 

11 3.65 

156,95 

120,07 

119,18 

119,02 

115,50 

128,76 

144,36 

100.13 

156,44 

112,92 
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Odległość od 
Cena Jednostkowy kosz~ 

Podzbiór ldentyf. Kopalnia-rok 
obiektu wiodącego 

standaryzowana na produkcji W',!gla 
[zł/t] [zł/t 

w,.J 14-02 
KWK "Szczygłowice"-

0,00000 158,59 112,58 
2002 

32-01 KWK "Chwałowice"-2001 0,00034 150,22 106,79 

37-01 KWK "Pniówek"-2001 0,00061 216,02 153,72 

35-02 KWK "Jas-Mos"-2002 0.01272 226,57 169,23 

37-99 KWK "Szczygłowice"-1999 0,0 1292 217,98 162.95 

20-02 KWK "Wujek"-2002 0,01521 190.41 143.65 

34-99 KWK "Borynia"-1999 0,01578 206.53 156.17 

31-02 KWK "Marccl"-2002 0.01782 191,37 126.50 

w,., 8-98 
KWK "Polska- Wirek"-

0,00000 159,26 218,35 
1998 

5-01 ZG "Bytom Ill"-200 l 0,000 13 126,97 174,18 

16-98 KWK "Murcki "-1998 0,00153 110,78 152,93 

10-01 
KWK "Bolesław Smiały"-

0,00181 111,10 151,10 
2001 

24-98 KWK "B rzeszcze"-1 998 0.00322 128,40 j 73,55 

w,., 2-98 ZG "Piekary"-1998 0,00000 151,48 224,41 

27-98 KWK "Silesia"-1998 0,00032 105,09 155,91 

10-99 
KWK "Bolesław Smiały"-

0,00252 104,54 153.11 
1999 

12-98 KWK "Makoszowy" -1998 0,00304 115,94 169,41 

W;.J 11-98 KWK "Knurów"-1998 0,00000 166,50 214,56 

18-98 KWK "Wesoła"-1998 0,0001 1 140,66 181 ,17 

26-98 KWK "Piast"-1998 0,00143 130,83 169,65 

w,., 4-98 ZG "Bytom 11"-1998 0,00000 158,81 211,38 

Wr~-1 4-99 ZG "Bytom 11"-1999 0,00000 166,84 177,88 

28-00 KWK "Zicmowit"-2000 0,00002 109,73 116,98 

23-98 
ZG "Kazimierz-Juliusz"-

0,00091 189,25 201,01 
1998 

21-00 KWK "Staszic"-2000 0,00235 138,76 149.40 

w(t-2 24-99 KWK "Brzeszcze"-1999 0,00000 144,17 151,29 

39-01 KWK "Budryk"-2001 0,00101 113,74 118,05 

w(t-.\ 3-99 ZG "Centrum"-1999 0,00000 163,83 170,48 

w7 31-01 KWK "Marcel"-2001 0,00000 191,21 120,27 
-----------------------

8-02 
KWK "Polska -Wirek"-

0,00013 197,26 124,01 
2002 ----- ------------------

22-02 KWK "Śląsk"-2002 0,00015 200,10 125,94 
-- --- ----------- ----- --

30-02 KWK "Anna"-2002 0,00362 216,38 134,14 
------ ------------- ----

11-02 KWK "Knurów"-2002 0,00379 185,59 118,53 

w. 10-98 
KWK "Bolesław Smiały"-

0,00000 107,76 191,08 
1998 

10-00 
KWK "Bolesław Śmiały"-

0,01934 106,70 172,47 
2000 

. Żródło: opracowanie własne 
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3.2, Rankingi podzbiorów 

Ranking podzbiorów według kryterium opisanego w podrozdziale 2.2 zawiera tabela 3.2. 

Tabela 3.2. Ranking podzbiorów według kryterium rosnących relacji ceny standaryzowanej do 
jednostkowego kosztu na produkcji węgla 

Table 3.2. Subcollection ranking according to growing relation criteria of standarised price to unit cost of 
coal production 

Relacja ceny standaryzowanej do 
Pozycja Podzbiór Obiekt wiodący podzbioru jednostkowego kosztu ua produkcji 

wegla 

l Wvu KWK "Marcel"-2001 1,5898 1443 

2 WIV-2 KWK "Krupiński"-1999 1,48735056 

3 WIV-.1 KWK "Szczygłowice"-2002 1,40868846 

4 W1v-1 KWK "Anna"-2001 1,37641390 

5 Wu.2 KWK "Knurów"-2000 l ,27558397 

6 w !l·> KWK "Sośnica"-1999 l ,18498582 

7 Wu.J KWK "Pniówek"-1998 1,14657526 

8 W u., KWK "Szczygłowice"- l 999 1,13039504 

9 WJ., KWK "Borynia"-2000 l ,l 2549597 

10 WJ.(o KWK "Ryduhowy"- 1998 l' l 1495942 

II w l-H KWK "Junina"-2000 l, !036383 l 

12 w J. w KWK "Jas-Mos"-1998 1,08572338 

13 WJ.J< KWK "Zofiówka"-1998 1,07259514 

14 W l·-' KWK "Wujek "-1998 1,067 !3950 

15 WJ. JS ZG "Kuzimierz-Juliusz"-2000 1,05699898 

16 WJ.y ZG "Piekary"-2001 1,05307634 

17 WJ.J KWK "Pokój"-1998 1,03891187 

18 W1-1.1 KWK "Makoszowy"-2000 1,03029714 

19 Wl-12 KWK "Bielszowice"-1999 1,01630891 

20 wl-7 KWK "Ziemowit"-1999 1,00317427 

21 W1.s KWK "Makoszowy"-2001 0,99226295 

22 wl-11 KWK "Brzeszcze"-2000 0,98226209 

23 W1-2 KWK "Katowice-Kleofas"-2001 0,96730114 

' 24 Wv1 .. 1 ZG "Centrum"-1999 0,96103896 

25 Wv1-2 KWK "Brzeszczc"-1999 0,95294037 

26 Wv1-1 ZG "Bytom 11"- l 999 0,93792582 

27 Wu1-2 KWK "Katowice-Kleofas"-1998 0,91409879 

28 Wu1-1 KWK "Szczygłowice"- 1998 0,88982993 

29 w111.s KWK "Marcel"-1998 0,87497644 

30 Wu1-.1 KWK "Jankowice"-1998 0,83761646 

31 w111., KWK "Staszic"-1999 0,80323669 

32 Wv.J KWK "Knurów"-1998 0,77603153 

33 Wv.< ZG "Bytom !1"-1998 0,75128605 

34 Wv.J KWK "Polska-Wirek"-1998 0,72938264 
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Relacja ceny standaryzowanej do 
Pozycja Podzbiór Obiekt wiodący podzbioru jednostkowego kosztu na produkcji 

we g la 

35 Wv.z ZG "Piekary"-1998 0,67500309 

36 Wv111 KWK "Bolesław Śmiały"-1998 0,56395098 

Zródło: opracowanie własne 

Tabela 3.3 składa się z dwóch części. W pierwszej przynależność do podzbioru podano 
przynależność poszczególnych obiektów do podzbiorów końcowych według przyporządkowa
nia zawartego w tabeli 3.3. W drugiej części pozycja obiektu w rankingu podzbiorów podano 
pozycję obiektu w rankingu według przynależności do podzbiorów charakteryzowanych pozy
cją obiektu wiodącego w tabeli 3.1. 

Lp. 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

l l 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Tabela 3.3. Przynależność obiektów do podzbiorów i pozycja w rankingu 
Table 3.3. Objects attachment to subcollection and ranking position 

Kopalnia 
Przynależność do podzbioru Pozycja obiektu w rankingu podzbiorów 

1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002 

ZG "Brzeziny" WuJ-< WuJ-4 w,.J W,. ,, WuJ-' 31 31 20 22 30 

ZG "Piekary" Wv.2 WuJ-' w,_, w,.9 w,.,, 3~ 30 23 16 18 

ZG "Centrum" WuJ-4 WvJ-3 w,_, Wu.J w,_,, 31 24 17 7 19 

ZG "Bytom II Wv.4 WvJ-J Wu1-2 w,_, w,_, 33 26 27 17 14 

ZG "Bytom III w,_,, Wm.s WuJ-l Wv.J WuJ-i 22 29 28 34 28 

KWK "Bielszowice" w,u-.1 W,.12 W u., w,.,, w, .• 30 19 6 15 9 

KWK "Halemba" WuJ.J Wu1-2 w,_, w,_, W,_9 28 27 17 14 16 

KWK "Polska-Wirek" Wv.J w,.J WJV-1 W IV-l Wvu 34 20 4 4 l 

KWK "Pokój" w,., W u., W u., WJ.JO Wu.J 17 5 6 12 7 

KWK "Bolesław Śmiały" WvuJ Wv., Wvm Wv.J WuJ.J 36 35 36 34 28 

KWK "Knurów" Wv.J W,v.J W u., W n.:! Wvu 32 4 5 5 l 

KWK "Makoszowy" Wv., Wnl-5 w,.u w,_, w,_, 35 29 18 21 14 

KWK "Sośnica" WuJ-l W u., WJV-1 W u., W IV-:!. 28 6 4 5 2 

KWK "Szczygłowice" Wu1-1 W u .• W u., W u., WJV-3 28 7 5 5 3 

KWK "Katowice-Kleofas" Will-:! w, .• w,., w,_, w,.,, 27 9 l l 23 lO 

KWK "Murcki" Wv. J w,u_, WIJ[ . ]. w,., w,_, , 34 30 27 23 22 

KWK "Mysłowice" WuJ-3 w,., w,_, WJ.JO W u., 30 23 23 12 5 

KWK "Wesoła" Wv.J W ni-:! w,_, Wu.J Wu.J 32 27 17 7 7 

KWK "Wieczorek" w ,_, w,_, Wu.J Wn.J w, .• 23 23 7 6 9 

KWK "Wujek" w,_, Wn.J Wn.2 W n-:! WJV-) 14 7 5 5 3 

KWK "Staszic" W n'-' WnJ-4 WvJ.J w,_9 W,.o 30 31 26 16 lO 

KWK "Śląsk" Wm-2 W ni-l w,_" WJ.JO Wvn 27 28 19 12 l 

ZG "Kazimierz-Juliusz" WvJ-1 w,.s w,_" w,., w,_, 26 li 15 14 14 

KWK "Brzeszcze" Wv.J WvJ-2 w,_,, w,., w,_, 34 25 22 21 21 

KWK "Janina" Wu1-2 Wn.J w,.s W u., Wn.z 27 7 11 6 5 

KWK "Piast" Wv.J w,_,, w,_, w,_, w, .• 32 19 21 17 9 

KWK "Silesia" Wv., Wm-4 WnJ-4 W m., W m., 35 31 31 30 30 
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Lp. Kopalnia 
Przynależno.'''' do podzbioru Pozycja obiektu w rankingu podzbiorów 

1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002 

2X KWK "Ziemowit" W111-J w,_, Wv1-1 w,_,., WII-J 30 20 26 18 6 
29 KWK "Rydułtowy" w,_. Wn-1 w,. _, W li_, w"-' lO 5 4 5 5 
30 KWK "Anna" w,_,, W li _, w,v_, w"_' Wv11 22 5 4 4 l 

31 KWK "Marce l" w,ll_, W11.; W,v_, Wv11 WIV-J 29 6 2 l 3 
32 KWK "Chwałowice" W111-J w,_ ,~ W IV-l Wl v-J w"--' 30 13 4 3 2 

33 KWK "Jankowice" W111-J w,_" w,_. W11-1 w,_., 30 22 lO 7 16 

34 KWK "Borynia" w,_,o W,v.J w,_~ W11-2 w,,_, 12 3 9 5 5 

35 KWK "Jas-Mos" w,_," W11-J W1v--:. WIV-1 WIV-J 12 6 2 4 3 

36 KWK "Krupi1iski" w,_, W,v_, W11-J Wn-'2 Wu.2 21 2 6 5 5 

37 KWK "Pniówek" W11-1 W1 v-J W IV- l W1v-J WIV-2 7 3 4 3 2 

38 KWK "Zofiówka" w,_,. w,_ ," w,_ll, W].(l w,_s 13 12 12 10 11 

39 KWK "Budryk" W111-J W111-J w,_,, Wv1-2 w,_, 30 30 22 25 20 

Źródło: opracowanie własne 

W przedstawionym artyk ule, ze względu na ograniczoność miejsca ni e załączon o tablicy 
danych źródłowych, na podstawie których wykonano obliczenia. Dane źródłowe opisujące 
poszczególne obiek ty przywołane są w tabeli 3.1. Cena standaryzowana została obliczona 
według metody podanej w podrozdziale I. I, a jednostkowe koszty 1za produk(_ji węgla na pod
staw ie zasad podanych w podrozdziale I .2. W artykule nie zamieszczono również innych 
tab lic pośrednich służących do uzyskania wyniku. 

Zakończenie 

Przedstawiona metoda i praktyczne wyniki analizy powinny znajdować zastosowanie 
przede wszystkim w sferze zarządzania na szczeblu grup kapitałowych grupujących wiele 
kopah1 i na poziomie pojedynczej kopalni . W szczególności powinna być jednym z narzędzi 

programowania i oceny realizacji procesów restrukturyzacji górnictwa. Jeżel i przyjmiemy 
definicję restrukturyzacji jako procesu ciągłych zmian we wszystkich obszarach funkcjonowa
nia podmiotu gospodarczego w celu coraz lepszego dopasowywania do warunków rynkowych 
oraz osiągani a coraz to lepszych wyników finansowych , to przedstawione w opracowan iu 
narzędzie szczególnie do tego celu się nadaje. Przynależność danej kopalni w danym roku do 
poszczególnych podzbiorów charakteryzujących się podobiet1stwem rel acji ją opisujących 
rodzi pytanie, z jakich powodów znalazła się ona akurat w tej a nie innej grupie i czy nie warto 
poprawić swojej pozycji w zbiorze wszystkich obiektów. 

Kopalnie węgla kamiennego, na odpowiednio dużym stopniu uogólnienia, można trakto
wać jako podmio ty charakteryzujące si ę dużym podobieóstwem ze względu na podobną tech
nikę wydobycia i ten sam produkt. W praktyce różnice są znacznie większe i wynikają przede 
wszystkim ze specyfik i eksploatowanych zasobów i jakości węgla surowego, z którego wytwa
rzany jest węgie l handlowy. Nie jest to jednak argument, za traktowaniem każdej kopaln i jako 
przedsiębiorstwa unikatowego, posiadającego wyjątkowe warun ki działalności . Przedstawione wy
niki analiz wskazują, że is tni ej e powtarzalność relacji zmiennych opisujących i że da się wy
dzielić podgrupy obiektów o dużym stopniu podobieństwa. Lektura podziału na podzbiory po
winna wygenerować wśród kadry kierowniczej pytanie - dlaczego znaleźliśmy się akurat w ta-
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kim a nie innym towarzystwie innych obiektów? Czy różnice warunków górniczo-geologicz
nych są na tyle podobne lub różne, czy inne obiekty były po prostu lepiej zarządzane? Co nale
ży zrobić, aby znaleźć się w towarzystwie obiektów zajmujących wyższe miejsce w rankingach? 

W opracowaniu przedstawiono wyniki wydzielenia podzbiorów opisanych dwoma zmien
nymi. Zastosowania metoda pozwala na analizy uwzględniające większą ilość zmiennych. 

Wybór zmiennych do analiz nie był przypadkowy. Rozważania podane w rozdziale l wska
zują, że ujęte w modelu zmienne zawierają w sobie już wpływ szeregu innych zmiennych 
wpływających na efektywność ekonomiczną działalności gospodarczej. Skoro tak jest, to i ob
szar interpretacji wyników i poszukiwm1 dalszych działań racjonalizujących koszty i maksy
malizacji efektów również jest duży, znajdując w wynikach analizy i ewentualnej prognozy 
odzwierciedlenie skuteczności i efektywności szeroko rozumianego procesu restrukturyzacji. 
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Appointment of similarity of coal mine groups using method of isotropie 
subcollections with variable princes standardised and unit cost of coal 
production 

Abstra et 

In the article presented metbod o f division of w hole coal mines collection in Poland on iso
tropie subcollections characterised by great similarity of objects according to relations vari
abies of price standardised and unit cost of coal production. Division made on base of data 
from 1998 to 2002 has illustrated Method. 
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Ocena efektywności w procesie odtwarzania parku maszynowego 
w warunkach KGHM "Polska Miedź" S.A. 

Słowa kluczowe 

efektywność- odtwarzanie parku maszynowego -kopalnia podziemna 

Streszczenie 

Techniczne uwarunkowania procesu odnowy i ich oddziaływanie na prawidłową eksploata
cję parku maszynowego, wpływają bezpośrednio na osiągany stopień opłacalności wydobycia 
rudy miedzi. Zastosowanie właściwych metod oceny efektywności tego procesu pozwolić mo
że na realizowanie działm'l odtworzeniowych na poziomie optymalnym oraz kreowanie właści
wej polityki utrzymania i wykorzystania maszyn w procesie produkcji. 

l. Wstęp 

Odtwarzanie parku maszynowego może być realizowane poprzez zakupy inwestycyjne 
względnie poprzez wykonywanie remontów głównych maszyn. Wymiana podzespołów uszko
dzonych, względnie ich naprawa nie może być utożsamiana z odtworzeniem, a jedynie z uspraw
nieniem maszyny. Remont, w ujęciu odtworzeniowym, oznacza doprowadzenie maszyny wyeks
ploatowanej do stan,u sprawności technicznej posiadanej przez maszyny nowo zakupione. Wy
korzystanie elementów technicznie sprawnych pozwala na poniesienie mniejszych kosztów na 
odtworzenie niż poprzez zakup jednostki nowej. Jednakże pamiętać należy, że remont oznacza 
również dalsze użytkowanie maszyny o konstrukcji i rozwiązaniach technologicznych sprzed 
kilku lat. 

Aspekty techniczne zazębiają się bardzo silnie z kryteriami ekonomicznymi decydującymi 
o przyjęciu określonej strategii odtwarzania parku maszynowego. Podejmowane w tym wzglę
dzie decyzje winny opierać się na obiektywnych kryteriach. Przyjęcie przykładowo prostego 
kryterium ekonomicznego opartego na badaniu relacji pomiędzy nakładami a korzyściami 
może okazać się niewystarczające do prawidłowej oceny. Konieczne wówczas staje się uwzględ
nienie dodatkowych czynników tj. np.: 
- nakład czasu niezbędnego do realizacji zadania, 
- możliwości przekroczenia planowanych wydatków, 
- osiągnięcie mniejszych efektów od planowanych, 
- inflacji, 
- aspektów nieekonomicznych i innych. 
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2. Uwarunkowania techniczne odnowy parku maszynowego 

Służby techniczne kopalni podejmują działania długofalowe , mające na celu zsynchroni
zowanie wykonywania prac profilaktyczno-przeglądowych oraz napraw z wymianami i remon
tami maszyn w takim zakresie, aby umożliwić zachowanie ciągłości procesów produkcyjnych. 
Wymaga to utrzymania w stanie sprawności technicznej określonej liczby maszyn, zapewniają
cej realizację zapotrzebowm1 oddziałów górniczych. Ponadto specyfika wydobycia rudy miedzi 
narzuca dostosowywanie parku maszynowego do zmiennych i nietypowych warunków pracy. 
Należy tu uwzględnić szereg problemów towarzyszących eksploatacji złoża . Przykładowo 

zmiany kąta pochylenia złoża wymuszają niekiedy eksploatację w ekstremalnic trudnych 
warunkach, co wpływa na konieczność skracania okresów przeglądowych. Dodatkowe wspo
maganie przyczepności maszyn oponowych do podłoża poprzez montowanie łańcuchów ochron
nych na koła zmienia warunki obciążenia głównych podzespołów, co z kolei przekłada się na 
ich żywotność. 

Źródeł rzeczywistych efektów odnowien ia parku maszynowego w skali kopalni, można 
oczekiwać: 

w zmniejszeniu ilości maszyn zaangażowanych w procesie produkcji, 
- w zwiększeniu stopnia wykorzystania maszyn, 

w zmniejszeniu pracochłonności utrzymania maszyn, 
- \ 1 zmniejszeniu kosztów gospodarki remontowej, 
- w zmniejszeniu stanu zapasów części zamiennych, 
- w zwiększeniu efektywności pracy operatorów na skutek zmniejszenia awaryjności maszyn. 

Przedstawione powyżej mierniki wykazują znaczącą oporność na obiektywne prowadzenie 
porównawczych analiz, oceniających efektywność działm1 odtworzeniowych. Trudno także ana
li zować je oddzielnie przy równoczesnym wprowadzeniu czynnika pomi arowego w postaci 
pi eniądza. 

Wielowątkowość zagadnic1'1 związanych z odnawianiem parku maszynowego niejednokrot
nie zatem łączy s ię z szeregiem parametrów, które nie można w sposób jednoznaczny zmie
rzyć, wycenić i poddać ocenie. Wyróżnić tu można dodatkowo szereg pozytywnych czynników 
zm i eniających jakość maszyny po odnowieniu: 
- wpływ na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy (np. poprzez wprowadzanie nowych 

konstrukcji ochronnych - nowe daszki o zwiększonej wytrzymałości, wprowadzanie kli
matyzacji, pozwalającej na przedłużenie czasu pracy operatora w trudnych warunkach , 
wprowadzenie automatyki do maszyn kotwiących, pozwalające na zmniejszenie zatrudnie
nia obsługi o pomocnika kotwiarza oraz wyprowadzenie pracownika ze strefy bezpośred

niego zagrożenia), 
wprowadzanie w nowych maszynach rozwiązań do układów hydraulicznych, pozwalają

cych np. na ograniczenie niekontrolowanego wypływu oleju hydraulicznego w wyniku ze
rwania węża względnie innego uszkodzenia układu hydraulicznego, poprzez wprowadzenie 
nowych konstrukcji siłowników, zamków hydraulicznych, szeregu sygnalizatorów awarii 
itd., 
wprowadzanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych silników o mniejszym zużyciu paliwa, 
lepszych parametrach pracy, w tym m.in . mniejszym zanieczyszczeniu spalin, 
wydłużanie czasu pracy podzespołów poprzez wprowadzanie lepszych materiałów i roz
wiązall konstrukcyjnych. opartych na nowocześniej szej technologii wytwarzania połą

czonej z wprowadzaniem nowej myśli technicznej. 
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3. Planowanie efektów w procesie odtwarzania 

W procesie odtwarzania parku maszynowego istotnym elementem jest wskazanie korzyści, 
wynikających z realizacji danego przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę aspekty fin ansowe i tech
niczne, zaplanowanie efektów można oprzeć na różnych metodach, wśród których na uwagę 
zasługują: 

- oparte na badaniu relacji pomiędzy nakładami a korzyściami, 
- oparte na dyskontowej stopie procentowej, uwzględniające zmianę wartości pieniądza w cza-

sie oraz ryzyko finansowe, 
- oparte na bezpośrednim porównaniu średnich kosztów w porównywalnych odcinkach czasu, 
- oparte o ocenę korzyści technicznych przekładających się na efekty finansowe . 

3.1. Metody oparte na badaniu relacji pomiędzy nakładami a korzyściami 

Metody te określane też jako proste [l], opierają podjęcie decyzji w oparciu o dane z zam
kniętego okresu (np. roku lub kwartału). Nie uwzględniają pełnego okresu funkcjonowania 
przedsięwzięcia , pomijany jest również wpływ czasu na wydatki . 

Metody te badają takie mierniki efektywności jak: 
- stopa zwrotu nakładów inwestycyj nych -okreś lająca stosunek rocznego zysku, osiąganego 

w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia, do wartości zaangażowanych środków pienięż
nych służących sfinansowaniu początkowych nakładów inwestycyjnych, 

- przeciętna stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych - określająca relację przeciętnego rocz
nego zysku z danej inwestycji do poniesionych nakładów inwestycyjnych, 

- okres zwrotu nakładów inwestycyjnych - określenie czasu, w jakim następuje zrównanie 
przewidywanych nakładów inwestycyjnych z nadwyżkami finansowymi. 
Konstrukcja wskaźników wykorzystywanych w tych metodach opiera się na relacji docho

dów liczonych w skali roku do całkowitych nakładów inwestycyjnych. Ogranicza to przydat
ność tych metod do wstępnej oceny konkurencyjnych projektów inwestycyjnych bez uwzględ

nienia zmiennej wartości pieniądza w czasie. 

3.2. Metody uwzględniające zmianę wartości pien i ądza w czasie 

Metody te określane też jako złożone, dynamiczne metody oceny efektywności przedsię
wzięć inwestycyjnych [l], sprowadzają nakłady i efekty realizowane w różnych okresach do 
warunków porównywalnych . Zastosowanie techniki dyskonta pozwala wyodrębnić [21, [4] : 
- metodę zaktualizowanej wartości netto NPY, 
- metoclę wewnętrznej stopy zwrotu IRR. 

3. 2. l. Metoda zaktualizowanej wartości netto N PV 

Metoda ta oparta jest na działaniu zmierzającym do wyznaczenia wartości sumy, zdyskon
towanych dla każdego analizowanego roku, przepływów pieniężnych realizowanych 
w badanym okresie. Procedurę przeprowadza się przy określonym stałym poziomie stopy dys
kontowej . 

Wartość inwestycji odniesiona do chwili obecnej opisana jest zależnością: 

479 



Lewicki M.: Ocena efektywności w procesie odtwarzania parku maszynowego ... 

n 
NPY =NCFodo+NCF!dl+NCF2d2+ .... +NCFndn= INCFtdt 

t=O 

gdzie: 
NPV -wartość zaktualizowana netto; 
NCF -przepływy pieniężne netto w kolejnych latach okresu obliczeniowego; 
d, -poziom współczynnika dyskontowego w kolejnych latach; 
t -kolejne lata eksploatacji inwestycji (0, l, . . .. n). 

(3.1) 

Osiągnięcie dodatniej wartości NPV pozwala pozytywnie ocenić projekt inwestycyjny. 
Przy porównywaniu alternatywnych rozwiązm1, większą wartość współczynnika NPV osiągnie 
korzystniejsze przedsięwzięcie (wyższe NPY oznacza bardziej opłacalny projekt). 

Metoda wykazuje bardzo dużą czułość na przyjętą wartość stopy dyskontowej. Zmiana jej 
poziomu może skutko •ać zmianą kolejności przedsięwzięć pod względem ich opłacalności. 

3.2.2. Metoda wewnętrznej stopy zwrotu fRR 

Metoda ta określa stopę procentową, przy której teraźniejsza wmtość netto NPV rozpatry
wanych projektów inwestycyjnych wynosi zero [l]. Przedsięwzięcie jest opłacalne, jeżeli IRR 
jest większy od granicznej stopy rentowności akceptowalnej przez inwestora. W praktyce 
oznacza to porównywanie IRR do stopy oprocentowania kredytów długookresowych. 

IRR oblicza się wg wzoru : 

gdzie: 
dl 
d2 
PNPY 
NNPY 

-poziom stopy procentowej, przy którym zachodzi warunek NPV>O; 
-poziom stopy procentowej, przy którym zachodzi warunek NPY<O; 
-dodatni zbliżony do zera poziom NPV obliczony na podstawie d 1; 

-ujemny zbliżony do zera poziom NPV obliczony na podstawie d2• 

(3.2) 

Warunki ogranicze1'1 narzucone na wartości PV i NV wynikają z zastosowanie interpolacji 
liniowej do wyznaczenia zerowej wartości NPV. Różnica między PNPV i NNPV nie powinna 
przekroczyć jednego punktu procentowego. 

IRR wskazuje, przy jakiej stopie procentowej zdyskontowane wydatki zrównają się ze 
zaktualizowanymi wpływami. Przy nietypowych projektach, w których występują ujemne 
przepływy pieniężne, IRR może przyjmować więcej niżjedną wartość. 

3.3. Metoda oparta na bezpośrednim porównaniu średnich kosztów w porównywalnych 
odcinkach czasu 

Przedstawiona uproszczona metoda bazuje na analizie porównawczej średnich kosztów po
noszonych na pojedynczą maszynę w zadanym odcinku czasu w porównaniu do okresu po
przedn iego. Poczynione założenia przedstawiono poniżej w formie tabelarycznej. 
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Tabela 3. 1. Potlstawowe założenia metody oceny efektywności w procesie odtwarzania parku 
m;~szynowcgo oparte na bezpośrednim porównaniu średnich kosztów w porównywalnych odcinkach 

czasu 
T;~ h l c 3.1. 13asic <~ssumptions o f t he metbod of assessment of cffectivcncss of the processof modcrnizing 

mining machinery fleet bascel on direct comparison of average costs in comparahl e periodsof time 

Lp. Wyszczc~61nicnic Wm·tość 

l 
Koszty utrzymania podstawowej grupy maszyn górniczych (cz<;ści zamienne+ usługi 

21 600 000 zł serwisowe) 

2. Średnic obłożenic maszyn podstawowych na zmianę 120 

3. 
S red ni jednostkowy koszt utrzymania maszyny pracującej 1. grupy podstawowej 

lllO 000 zł 
(sytuacja obecna) 

4. 
Planowana ilość maszyn do odtworzenia przez zakupy inwestycyjne (w grupie 

23 
maszyn podstawowych) 

5. 
Sredni koszt utrzymania maszyny nowej w 1-szym roku eksploatacji (% kosztów 

45 000 zł 
utrZ)'mania) 

6. Średni roczny przyrost kosztów utrzymania maszyn 15% 

W ramach oceny kosztów utrzymania podstawowej grupy maszyn górniczych przyjęto do 
analizy dwie pozycje kosztowe o decydującym znaczeniu: 

koszty części zamiennych, 
koszty usług serwisowych . 

Poniżej przedstawiono w tahcli 3.2 schemat obliczeniowy umożliwiający oszacowanie 
kosztów utrzymania maszyn po ich częściowym odnowieniu. 

Tabela 3.2. Schemat obliczeniowy umożliwiający oszacowanie koszt<lw utrzymania maszyn po ich 
częściowym odnowieniu 

Tablc 3.2. System o f calculations allowing to estimate maintainace cost o f a partially moclernized 
machinery fleet 

Lp. Wyszczcg6lnicnic Oszcz~dności Koszty Saldo 

l. 
S.kutck wprowadzenia l szt. maszyny nowej z 

- 180 000 zł +45 000 zł · 135 000 zł 
!!rupy podstawowej 

2. 
Skutek wprowadzenia planowanej ilości 

- 4 140 000 zł +l 035 000/./ · 3 105 000 zł 
nowych maszyn z grupy podstawowej 

3. 
Zmiana koszt6w utrzymania po zakładanym 

- 3 105 000 zł +2619000zł -486 000 zł 
odnowieniu 
Koszty utrzymania podstawowej grupy 

4. mas1.yn g6rniczych po zakładanym 21 114 000 zł 
odnowicni u 

Przy założeniach przedstawionych w Labeli 3.1 , efekt wprowadzenia nowych maszyn jest 
oczekiwany na poziomic 486 tys. zł. Łatwo zauważyć , że korzystając z tej metody można 
określić tzw. minimum inwestycyjne, czyli wskazać poziom odnowienia wymagany do utrzy
mania kosztów na dotychczasowym poziomie. Zwiększenie odnowienia powyżej minimum 
może zaskulkować obniżką kosztów w stosunku do okresu minionego, w okresie po wprowa
dzeniu nowych maszyn. 
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3.4. Ocena efektywności z uwzględnieniem aspektu technicznego 

Trafność decyzji o przekazaniu maszyny do remontu kapitalnego względnie jej zlikwido
waniu zależy w dużym stopniu od oceny bieżącego stanu technicznego maszyny. Śledzenie 
ponoszonych kosztów napraw bieżących w odniesieniu do czasu eksploatacji względnie wy
branego parametru pracy, pozwala wnioskować o stanie maszyny w danej chwili i ocenić traf
ność podejmowanych decyzji związanych np. z terminem i zakresem remontu głównego. Na
tomiast rezygnacja z remontu maszyny i poprzestanie na wykonywaniu napraw cząstkowych 
po\łzcspołów . wykonywanych w chwili stwierdzenia uszkodzc1'l , pozwala uniknąć jednorazo
wego kosztownego wydatku. jednakże takie działanic może prowadzić do zwiększonej awaryj
ności maszyn przy równoczesnym zmniejszonym slopniu ich wykorzystania. 

Metody oceny efektywności w aspekcie technicznym, oparte na analizie zmian kosztujed
nostkowego w funkcji wybranego parametru pracy względnie czasu eksploatacji, przedsta
wiono w pracy 131. 

Metoda badania zmian kosztu jednostkowego w funkcji parametru pracy 

Do zobrazowania tej metody wybrano ładowarki wielkogabarytowe. W przypadku analizy 
efektywności tych maszyn, wyróżnikiem pracy może być łączna długość przebytej drogi 
z urobkiem. Metoda ta pozwala na określenie korzyści wynikających z przeprowadzenia re
montu kapitalnego w trakcie użytkowania maszyny. Koszt jednostkowy pracy po remoncie 
kapitalnym maleje od momentu jego wykonania, podczas gdy użytkowanie maszyny bez re
montu oznacza ciągły wzrost kosztu jednostkowego z tendencją do dużych wahm'l wynikają
cych z nasilających się w sposób losowy awarii. Uzyskane tą metodą charakterystyki kosztów 
jednostkowych w funkcji przejechanych kilometrów charakteryzują się podobiellstwem do 
przebiegów w odniesieniu do czasu eksploatacji. Opierając się na wynikach pracy 131, na 
rys . 3.1 przedstawiono ujęcie kosztów jednostkowych w funkcji drogi odstawy dla ładowarek 
TOR0-50 l D o numerach od O l do 06 (na tle innych maszyn bez wykonanego remontu). Uwi
doczniona tu została tendencja malejących kosztów jednostkowych. obserwowana po remoncie 
głównym maszyny. 

Metoda ta pozwala uwidocznić korzyści ekonomiczne z Lak realizowanego procesu odtwa
rzania . Oszczędności z tytułu remontu można byłoby określić wówczas jako iloczyn wartości 
spadku kosztu jednostkowego oraz ilości wykonanych jednostek pracy w zaclanym odcinku 
czasu. 
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Rys. 3.1. Zmiana kosztu jednostkowego w funkcji przebiegu ładowarek TOR0-50 l D 
Fig. 3.1. Change o f unit cost in the relation to t he mileage for the loader TOR0-50 l D 

4. Ocena rzeczywistych efektów odtworzenia parku maszynowego 

Przedstawione dotychczas metody pozwalają w bardziej lub mniej precyzyjny sposób okre
ślić oczekiwane cf'ckty z tytułu realizacji odtworzenia maszyn. Pozostaje jednak wiele wątpli
wości co do uzyskiwanych rzeczywistych efektów. Czy np. zmniejszenie średniego statystycz
nego kosztu utrzymania. przypadającego na maszyn~ produkcyjną może wyznaczać realną 
korzyść? Pami~tać należy, że likwidując konkretną maszynę o znanym rozkładzie kosztów 
w okresie minionym. możemy jedynie prognozować, na bazie doświadcze1'1, wielkość kosztów 
przyszłych, jakie zostałyby poniesione w przypadku jej dalszej eksploatacji. Odtworzenie ma 
skutkować zatem uniknięciem kosztów w przyszłości, czyli kosztów w rzeczywistości niezna
nych. 

Jak zatem poprawnie oceniać efektywność w procesic odtwarzania parku maszynowego? 
Jest to pytanie, które wciąż pozostaje bez odpowiedzi. 

Rzeczywiste efekty oszczędnościowe uzyskane poprzez zakupy w danej grupie maszyn, 
można w sposób uproszczony wyliczyć określając różnicę pomiędzy kosztami przed i po prze
prowadzeniu odnowienia parku maszynowego. Jednak zastosowanie takiej metody powinno 
wiązać się z koniecznością przyjęcia szeregu działań analitycznych, sprowadz<tiących bieżące 
warunki pracy maszyn do staru, jaki panował w minionym okresie porównawczym, aby wy
eliminować wpływ działań towarzyszących i właściwie ocenić korzyści wynibtiące wyłącznie 
z odtworzenia. Przykładowo zmiany w ilości maszyn w oddziale spowodowane zmianą planu 
produkcji, mogą skutkować zwiększeniem usług naprawczych przez co wpłyną zasadniczo na 
wynik obliczcó, a nic są związane z badanym procesem. 

W przypadku odnawiania parku maszynowego można praktycznie mówić o dwóch znaczą
cych pozycjach kosztów utrzymania: 
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kosztach usług serwisowych, 
kosztach części zamiennych i podzespołów. 
Poniżej przedstawiono w tabeli 4.1 przykładowe zmiany kosztów części zamiennych 

i podzespołów oraz usług serwisowych dla wybranej grupy maszyn (w tys. zł) . Bezpośrednie 

porównanie różnic kosztów ponoszonych na jedną maszynę w kwartalnych odstępach czasu, 
pozwalałoby mówić o osiągniętych rzeczywistych efektach. 

Tabela 4.1. Przykładowe zmiany kosztów części zamiennych i podzespołów oraz usług serwisowych dla 

wybranej grupy maszyn w tys. zł 
Tablc 4.1. Changes in some sparc parts' priccs and service costs for a sclected group of machincry. in 

thous. PLN 

Kwartalny koszt roku Kwartalny koszt roku Oszcz~dność Oszcz.;dność 

Typ maszyny 
bieżącego ubie~łeg;o w zmniejszeniu w kosztach 

Części Usługi Części Usługi zużycia części usług 

zatnicnnc serwisowe zamienne serwisowe zamiennych serwisowych 

ŁK-2 5.3 7,5 6,3 9.5 1.0 2.0 

SWK 4,5 0,8 5,2 1,9 0,7 1.1 

sww 4,0 4,8 5,1 6,4 1,1 1.6 

Dokładna analiza wyodrębnionych powyżej kosztów jest jednak bardzo trudna. Prowadze
nie w rachunku ciągłym analizy kwartalnej przy wykorzystaniu tej metody, wykazuje często 
ujemne efekty- wpływ otoczenia, których korekta możliwa jest dopiero po dokładnej, indywi
dualnej analizie warunków towarzyszących wprowadzanym do ruchu nowym maszynom. 

Sukcesywne zmiany w strategii gospodarki maszynami przejawiają się stopniowym 
zmniejszaniem obsług własnych na korzyść wzrostu obsług wykonywanych przez serwisy 
producenta. Wyodrębnienie wpływu odnowienia parku maszynowego na zmniejszenie wybra
nych kosztów rodzajowych bez uwzględnienia zmian strukturalnych , jest wówczas obarczona 
jeszcze dużym przybliżeniem z tytułu utraconej porównywalności warunków bieżących w sto
sunku do stanu poprzedniego i stawia w wątpliwość uzyskane tą drogą wyniki. 

Dodatkowym czynnikiem losowym zniekształcającym ocenę efektywności odnowienia bę
dzie także przypadkowa awaria maszyny i związany z nią duży koszt naprawy. Może to suge
rować zmniejszenie efektu z zakupów, podczas gdy maszyna ta nie brała od dłuższego czasu 
udziału w produkcji a poniesiony znaczący koszt naprawy przypadł akurat w baclanym okresie 
czasu po wprowadzeniu nowych maszyn. 
Przytoczone zdarzenia wpływają wprost na dokładność oceny efektywności zakupów poprzez 
porównywanie kosztów ponoszonych w zadanych okresach czasu. 

5. Wnioski 

Istnieje wiele metod planowania efektów. Dużo można mówić na temat ich przydatności 
w konkretnych warunkach kopalni oraz trafności przewidywań. O wiele trudniej jest wykazać 
uzyskane efekty. Złożoność zagadnienia procesu eksploatacji i bezpośredniego wpływu sze
regu czynników zewnętrznych na utrzymanie w stanie sprawności technicznej parku maszy
nowego, wymaga analizy w różnych płaszczyznach. Ekonomiczne aspekty zagadnienia od
nowy winne przeplatać się z analizami technicznymi, uwzględniającymi poprawę warunków 
bezpieczei'lstwa pracy. Przykładowo odtworzenie można realizować na określonym, stałym po
ziomie kosztowym w poszczególnych latach. Jednakże względy techniczne i zmienne warunki 
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eksploatacji złoża wymuszają określone zużycie parku maszynowego, który przy nisk im stop
niu odnowienia może ulegać systematycznemu procesowi starzenia. Skutkować to będzie wzro
stem awaryjności maszyn połączonej z ich mniejszą dyspozycyjnośc i ą i nagłym wzrostem 
kosztów eksploatacji. 

Nasuwa się sformułowanie, że stosowane powszechnie metody pozwalają jedynie szaco
wać spodziewane efekty. Od przyjętych założeń i uściślen i a wpływu otoczenia na techniczne 
czynniki okreś l ające sprawność maszyny, uzależniona jest dokładność szacunkowej oceny 
ekonomicznej działm1, zm i erzających do odnowienia parku maszynowego. Brak jest natomiast 
narzQdzi do określania rzeczywistej efektywności w procesie odtwarzania parku maszynowego. 

Należy pamiętać, że zakup odtworzeniowy nowej maszyny to nie ty lko finanso wa strona 
obniżenia kosztów eksploatacji. To również zakup nowej myśli technicznej, nowych rozwiązaó 
konstrukcyjnych, nowych technologi i i materiałów. Tych aspektów odnowy nie można wymie
rzyć w pieniądzu . 

Literatura 

[l] Czerska J.; 2002: Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Materi ały Politechniki 
Gdańskiej. 

[2] Kołodziej-Hajdo M., Nesterak J., Butra J.; 1997: Metody badania opłacalności projektów inwes
tycyjnych według metodyki Unido. Materiały szkoleniowe Firmy Doradczo-Produkcyjnej 
ANVIX, Kraków 1997. 

[3] Orzechowski A., Janik K., Koliński M.; 2004: Ocena efektywności i wykorzystania maszyn 
górniczych na przykładzie ładowarek wielkogabarytowych w kopalni 0/ZG "Lubin" przy 
wykorzystaniu danych z systemu SAP R/3. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej , Kraków 
2004. 

[4] Wilimowska Z., Wilimowski M.; 2001: Sztuka zarządzan-ia finansam i. Oficyna Wydawnicza 
Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o . Bydgoszcz 200 l. 

Assessment of the efficiency of modernizing the fleet of mining machinery 
in KGHM "Polska Miedź" S.A. 

Abstra et 

Technical requirements of the processof upgrading the utilized machinery and its influence 
on their proper operation exert direct influence on financial viabili ty of copper ore exploitation . 
By adopting an appropriate method to assess the effectiveness of the process of modernizing 
the machinery tleet, it may be possible to maintain its level at an optimum and to create an 
appropriate policy of maintainance and utilization of machinery in the mining process. 
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Współcześnie stosowane metody wyceny złóż 

Słowa kluczowe 

złoża surowców mineralnych- wycena wartości złóż- metody wyceny 

Streszczenie 

Zagadnienie wyceny złóż miało zawsze duże znaczenie w procesach oceny ekonomicznej 
górniczych projektów inwestycyjnych. Szacowanie wartości w przemyśle surowców mineral
nych ma szczególne znaczenie w. sytuacjach, gdy przedsiębiorstwa górnicze stoją przed w obliczu 
konieczności kupna-sprzedaży akcji, powiększenia kapitału akcyjnego itp. Z drugiej strony, 
w wypadkach gdy właścicielem złóż jest państwo, informacja odnośnie ceny złoża, pełni 
istotną rolę w procesach udzielania koncesji na poszukiwania i eksploatację. Artykuł przedsta
wia- w zarysie- stosowane współcześnie metody wyceny złóż . 

Wstęp 

Według Seftona [2001], celem oceny ekonomicznej jest dostarczenie informacji decyden
tom, celem najlepszego wykorzystania ograniczonych zasobów. Z tym poglądem zgadza się 
Hammond [2000], który podaje, że aktywa górnicze ocenia się dla dwóch celów: 
l) określenia ichwartości (wyceny), 
2) podejmowania decyzji. 

Według Słownika Języka Polskiego [PWN 1993] przez wycenę należy rozumieć określe
nie, wyznaczenie ceny na coś. Słownik Webstera [Gramercy Books 1996] interpretuje wycenę 
jako (l) akt szacowania lub określania wartości czegoś, oszacowanie; (2) oszacowaną cenę lub 
wartość; (3) świadomość bądź potwierdzenie jakości, charakteru, doskonałości, itp., czegoś . 

Wycenę można też rozumieć jako pracę badawczą, która formułuje lub pomaga podtrzymać 
opinię o rzeczywistej wartości obiektu. W przypadku aktywów geologiczno-górniczych przez 
wycenę rozumie się proces oceny lub szacowania wartości nadania koncesyjnegolzłoża [CIM 
2003]; pojęcie wartości odnosi się do określonego punktu czasowego oraz do aktualnych i przy
szłych oczekiwati. 

Pojęcie wartości ze względu na swój subiektywny wymiar zawsze było i jest pojęciem 
spornym. Koresponduje z nim pojęcie ceny - sprzedawca przypisuje zazwyczaj większą war
tość obiektu wystawionego do sprzedaży niż osoba kupująca. Zatem wartość" jest pojęciem 
względnym. Istnieje wszakże szkoła, której przedstawiciele uważają, że pojęcie wartości może 
mieć charakter obiektywny- całkowicie niezależny od tego, co sprzedający i kupujący myślą 
o obiekcie transakcji. W ostatnich latach w świecie biznesu i w środowisku przedstawicieli 
nauk ekonomicznych zapanował konsensus w zakresie obiektywnej rynkowej wartości obiektu 
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transakcji . Reprezentanci tej szkoły, z szeroko rozumianej branży surowców mineralnych, 
zaakceptowali jako standard, pojęcie tzw. obiektywnej (godziwej) wartości rynkowej (jair 
market value, FMV). 

W najbardziej rozwiniętych krajach eksploatujących surowce mineralne opracowano prak
tyczne standardy wyceny nadm'l koncesyjnych/złóż. Pierwszy taki standard, opracowany przez 
Autraiazjatycki Instytut Górnictwa i Hutnictwa (Australasian Institute of Mining and Metal
lurgy, Aus!MM), wdrożono w Australii pod nazwą Y ALMIN Code w 1998 roku. W 2003 roku 
w Kan adzie wprowadzono podobny standard pod nazwą CIMVal Code, który opracowany 
został z kolei przez analogiczny instytut kanadyjski (Canadian Institute of Mining, Metallurgy 
and Petroleum, CIM) [CIM 2003]. 

Wycena wartości aktywów geologiczno-górniczych dokonywana jest, m. in ., dla realizacji 
następujących celów [Hammond 2000, Spence 2000]: 
- udzielania koncesji na poszukiwania geologiczne oraz wydobywanie kopalin , 

transakcji kupna/sprzedaży aktywów górniczych (złóż i kopalń) , 

transakcji obejmujących fuzje przedsiębiorstw , 

dla celów podatkowych, 
zabezpieczenia kredytów bankowych, 
ubezp ieczeń, 

opin ii eksperckich, 
wywłaszczeń, 

księgowości, 

ofert publicznych, licytacj i, itp . 

l. Godziwa wartość rynkowa 

Godziwą wartość rynkową można najogólniej zdefiniować jako wartość , na jaką zgadzają 
się dobrze poinformowani co do obiektu transakcji: mający chęć nabycia kupiec oraz mający 
chęć zbycia sprzedawca, przy czym nie istnieją żadne okoliczności, które w jakiś sposób zmu
szałyby bądź nabywcę do kupna, bądź sprzedającego do sprzedaży [Byrska-Rąpała i in . I 996, 
Torries 1998]. W różnych krajach istnieją odmiennie brzmiące definicje FMV - wszystkie 
jednak mają pewne zasadnicze elementy wspólne: 
l) zarówno osoba sprzedająca, jak i kupująca , muszą mieć niczym nie przymuszoną chęć 

zrealizowania transakcj i, 
2) transakcja musi być prawdopodobna i nieodległa w czasie, 
3) zarówno sprzedający, jak i kupujący, powinni mieć wystarczającą wiedzę co do obiektu 

transakcji . 
Wymagana przez tę definicję idealna sytuacja występuje w praktyce bardzo rzadko- albo 

nigdy. Sprzedający zwykle jest zmuszony do likwidacji części swego majątku z powodu trud
ności finansowych , bądź ma korzystn iejsze możliwości inwestycyjne. Poza tym sprzedawca, 
który prowadził prace na złożu, jest zwykle w lepszej pozycji niż potencjalny kupiec (gdyż zna 
dodatnie i ujemne strony złoża). Jest prawie regułą, że sprzedający zawsze ocenia złoże wyżej 
niż kupujący . 

Cytowana powyżej defin icja godziwej wartości rynkowej raczej nie nadaje się do praktycz
nego stosowania. Zwraca jedynie uwagę na fakt, że wartość złoża wiąże się z decyzją han
dlową, w której wiedza inżyniera górniczego odgrywa ograniczoną rolę. Ze względu na wspo
mniane trudności praktyczne Huddleston zaproponował innąpostać definicji godziwej wartości 
złoża: FMY jest to wartość ustalona przez wykwalifikowanego i bezstronnego rzeczoznawcę 
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(tzw. taksatora) , używającego uzasadnionych założe!'1 dla celu, dla którego jest określana war
tość złoża" [Byrska-Rąpała i in. 1996, za Hickmanem 1991]. Rzeczoznawca ocenia wartość 
złoża dla określonej prognozy wydobycia, dla pewnego przyjętego scenariusza ekonomicznego 
z uwzględnieniem ryzyka technicznego, ekonomicznego i politycznego. Należy jednak pamię
tać, że kupno i sprzedaż złoża- jako decyzje handlowe- ograniczają rolę taksatora. Ostateczna 
cena ustalana jest w procesie negocjacji pomiędzy zainteresowanymi stronami i może znacznie 
odbiegać od wyznaczonej wartości teoretycznej. 

2. Sposoby podejścia do wyceny inwestycji górniczych 

Istnieje kilka sposobów podejścia do zagadnienia wyceny górniczych projektów inwesty
cyjnych, a mianowicie [Hammond 2000, Spence 2000]: 
l) kosztowe, 
2) rynkowe, 
3) dochodowe, 
4) wyceny opcji, 
5) 111ne. 

Najczęściej stosowane obecnie w praktyce metody wyceny to sprzedaże porównawcze (w po
dejściu rynkowym) oraz metody oparte na prognozach dochodu. Warto jednak podkreślić, że 
każda pojedyncza metoda wyceny złoża może okazać się zawodna. Dlatego też, aby zabezpie
czyć się przed błędem wynikającym z przeoczenia jakiegoś ważnego czynnika, poleca się rów
noległe wyznaczanie szeregu różnych wskaźników i przeanalizowanie tych, które różnią się od 
pozostałych [Byrska-Rąpała i in. 1996]. 

2.1. Podejście kosztowe 

Podejście kosztowe (cost approach) w zakresie wyceny projektów inwestycyjnych, zwane 
również metodą kosztu ekwiwalentnego, pochodzi z sektora nieruchomości i zasadza się na 
wykorzystaniu, jako indykatora wartości, pojęcia restytucji (zastąpienia) oraz na regule pod
stawienia. Podejście kosztowe rozumieć należy jako wkład do wartości" (contribution to value) 
[CIM 2003]. W podejściu tym oszacowywana wartość obiektu otrzymywana jest w oparciu 
o koszt odtworzenia (względnie zastąpienia) , minus amortyzacja, plus wartość lokalizacji. 

Do głównych metod w tym podejściu w przypadku projektów górniczych zalicza się 

[Spence 2000]: 
- metodę wartości szacowanej (najważniejsze koszty ponoszone ostatnio na poszukiwania 

geologiczne, plus pewne koszty przyszłe), 
- metoda kosztów historycznych (koszt, minus każde zaległe zobowiązania i/lub- w krajach 

anglosaskich- odpisy z tytułu tzw. sczerpywania (depletion)). 
Rozważny, dobrze poinformowany inwestor, stosując podejście kosztowe, nie zapłaci za 

aktywa więcej, niż kwotę, za którą mógłby zastąpić te aktywa nowymi. Ze względu na różne 
czynniki powodujące straty na wartości (deprecjacja) (m. in. różnice w okresie istnienia, wa
runki i użyteczność, zużycie fizyczne, funkcjonalne czy ekonomiczne), koszt ten jest korygo
wany [Hamrgond 2000]. Taksator szacuje koszt odtworzenia istniejącej struktury i moderniza
cji miejscajej lokalizacji (obejmujący koszty bezpośrednie, pośrednie i zyski przedsiębiorcy) i na
stępnie redukuje go o narastającą amortyzację obiektu porównania, szacowaną w odnowieniu 
do kosztu nowej struktury (licząc od efektywnej daty oszacowania). W celu otrzymania szuka
nej wartości do otrzymanej liczby dodaje się wartość miejsca lokalizacji obiektu. Podejście 
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kosztowe skupia się zatem na kwocie, która została wydana na dany obiekt, plus-minus 
dyskont lub premia, w zależności od konkretnego przypadku [Spence 2000]. 

Najważniejszą przeszkodą w podejściu kosztowym są trudności w zakresie znalezienia za
sobów ekwiwalentnych (takich, które mogłyby zastąpić rozważany obiekt). Hammond (2000] 
wylicza ponadto następujące problemy związane z podejściem kosztowym: 
- problem zdeprecjonowanych wartości księgowych versus rzeczywiste koszty zastąpienia, 
- brak lub pomijanie statystyki na etapach poszukiwań geologicznych, określania wielkości 

zasobów, etc., 
- ignorowanie geograficznej/geologicznej lokalizacji aktywa, 
- ignorowanie znaczenia ekspertyz geologicznych w perspektywie udostępnienia złoża . 

Z uwagi na powyższe, podejście kosztowe ma niestety niewielkie zastosowanie do określa
nia wartości obiektów produkcyjnych [Byrska-Rąpała i in. 1996]. Podejście kosztowe stosowa
ne jest w wypadkach, gdy z jakichś względów (brak lub niedobór wystarczającej liczby da
nych, bądź dane nieprzekonujące) nie można użyć podejścia rynkowego lub dochodowego. W opi
nii większości specjalistów podejście to nie jest najwłaściwszą metodą dla celów wyceny 
złóż/kopalń surowców mineralnych [Evans 1998, Elłis 2000]. Część z taksatorów, jak np. Pas
chali [ 1998], stosuje je wyłącznie do wyceny instalacji powierzchniowych i budowli podziem
nych oraz wyposażenia. Inni stosują je również do szacowania udziałów w koncesji (dzierża
wie) na obszary niezagospodarowane. 

2.2. Podejście rynkowe 

Podejście rynkowe (market approach) stanowi analizę porównawczą bieżących (lub ostat
nich) cen sprzedaży podobnych obiektów, z uwzględnieniem koniecznych poprawek (z uwagi 
na różnice między nimi). Podejście to kładzie nacisk na kwotę, którą nabywca jest chętny za
płacić za dany obiekt, stąd.skupia się bezpośrednio na danych, dotyczących sprzedaży. Podej
ście to opiera się na zasadzie zastąpienia (substitution) i utożsamiane jest często z metodą 
sprzedaży porównawczych. 

Metoda 5przedaży porównawczych 

Jednym z najbardziej niezawodnych sposobów określenia wartości górniczego projektu in
westycyjnego jest porównanie go z projektami, które podlegały/ją bieżącemu obrotowi na ryn
ku. Metoda transakcji (sprzedaży) porównawczych, według definicji, jest podejściem, w któ
rym dla oszacowania wartości projektu, będącego przedmiotem zainteresowania, wykorzystuje 
się znane wartości rynkowe jednego lub kilku porównywalnych górniczych projektów 
inwestycyjnych [Roberts 2000] . Podobną definicję podaje Hammond [2000] Gest to podejście, 
w którym oszacowana wartość rynkowa określana jest na podstawie cen sprzedaży występują
cych w aktualnych transakcjach) oraz Byrska-Rąpała i in. [l 996] Gest to metoda, która jako 
miernik wartości wykorzystuje ceny z ostatnich sprzedaży podobnych złóż/projektów). 

Od roku 1987, H. Agnerian ze spółki Roscoe Postle Associates Inc. zajmuje się gromadze
niem danych dotyczących transakcji na międzynarodowych rynkach surowców mineralnych, 
których przedmiotem były aktywa górnicze i geologiczne (głównie z branż rud metali podsta
wowych, złota i innych metali szlachetnych, minerałów przemysłowych, diamentów oraz 
uranu). Transakcje te dotyczą w większości obszarów poszukiwawczych oraz złóż udostępnio

nych i kopalń czynnych. Tabela 2. l przedstawia liczbę transakcji porównawczych zgroma-
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dzonych od tamtego czasu przez firmę Roscoe Postle Associates Inc., z wyszczególnieniem 
liczby transakcji w poszczególnych regionach/krajach. 

Tabela 2.1. Liczba transakcji surowców mineralnych zrealizowanych od 1987 do 2003 roku 
[Roscoe Postle Associates Inc. 2003] 

Table 2.1. Number of minera! transactions concluded in period 1987-2003 
[Roscoe Postle Associates Inc. 2003] 

Region/kraj Liczba transakcji 
Afryka 400 
Azja 'J50 
Australia i region poludniowego Pacyriku 130 
Kanada 3 970 
Ameryka S rodkowa i Karaiby (bez Meksyku) [()() 

Europa 120 
Meksyk 390 
Ameryka Południowa SIO 
Stany Zjednoczone 830 
Suma 7 000 

Jak widać, krajem, w którym dokonuje się ogromnej liczby transakcji- blisko pięciokrotnie 
w ięcej niż w Ameryce Południowej (81 O) i USA (830) - jest Kanada. Najmniejszą liczbę 
transakcji odnotowuje się w regionie Ameryka Środkowa i Kara i by ( 100), w Europie ( 120), 
oraz w Australi i i regionie południowego Pacyfiku (130). Stosunkowo dużo transakcji prze
prowadzanych jest w Afryce (400) i Meksyku (390). 

Projekty górnicze przyrównywane są do transakcji porównywalnych w następuj ących ob
szarach [Roberts 2000] : 
- surowca mineralnego będącego przedmiotem eksploatacji, 
- daty wyceny, 
- lokalizacji, 
- wielkości zasobów, 
- rodzaju złoża i systemu eksploatacji, 
- metody przeróbki, 
- kosztów produkcji l zawartości składnika użytecznego l wartości brzegowych, 

kosztów kapitałowych l wymogów infrastrukturalnych . 
Torrjes [ 1998] wyróżnia trzy najważniejsze warianty stosowania tej metody: 
l) określanie wartości projektu poprzez porównywanie go z wartościami podobnych projek

tów w podobnych warunkach, 
2) wariant zbliżony do powyższego z tą różnicą, że wartości określane są na jednostkę zaso

bów, 
3) określanie wartości, przez porównywanie wartości akcj i przedsiębiorstw notowanych na 

giełdzie. 

Metoda transakcji porównawczych uwzględnia dane rynkowe dotyczące porównywalnych 
aktywów, poprawki wartości z uwagi na różnice wynikające z porównat1, itp. Za główne źródła 
danych dla wyceny za pomocą transakcji porównawczych uważa się [Roberts 2000]: 
- kwoty płacone w bezpośrednich transakcjach kupna-sprzedaży akcji, 
- kwoty płacone w transakcjach kupna-sprzedaży przedsiębiorstw górniczych, 
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- kwoty proponowane w transakcjach obejmujących fuzje górniczych podmiotów gospodar
czych, 

- bieżące wartości handlowe przedsiębiorstw górniczych. 
Kwoty płacone w bezpośrednich transakcjach kupna-sprzedaży akcji dostarczają bezpo

średniego miernika wartości projektu. Istniejąjednak poważne trudności z użyciem tej metody 
do wyznaczania wartości rynkowej złoża/kopalni. Podstawowy problem dotyczy wyboru trans
akcji przyjętej za porównywalną. Niestety, większość transakcji odbywa się na poziomie 
przedsiębiorstw, stąd dostępność do danyc h, z uwagi na tajność, jest utrudniona. Bardzo często 
dane, dotyczące poprzednio zrealizowanych sprzedaży, nie są pełne, co może poddać w wąt
pliwość trafność wyboru złoża pełniącego funkcję bazy porównawczej. Druga wątpliwość 
wiąże się z kwestią, czy obiekty są rzeczywiście porównywalne z punktu widzenia czasu eks
ploatacji złoża, harmonogramu wydobycia, okresu zwrotu nakładów, czy przeciętnego zysku 
netto. W górnictwie występuje tak wiele zmiennych charakteryzujących obiekt, że nawet jeśli 
kupowany obiekt zostaje w wyniku dokładnej analizy uznany za identyczny z obiektem po
równawczym, zawsze istnieje możliwość popełnienia błędu. Poza tym trzeba mieć świado
mość, że transakcje odbywają się w określonym punkcie czasowym. Implikuje to kolejną trud
ność - przecież warunki na rynku od momentu transakcji mogą ulec znacznym zmianom do 
momentu wyceny (dlatego im świeższe dane tym lepsza wycena) [Roberts 2000]. Ponadto 
wadą tej metody jest fakt, że bieżąca cena akcji reprezentuje pewną wartość marginalną, która 
może się znacznie różnić od całkowitej wartości, która byłaby osiągnięta w pełnej transakcji 
dotyczącej projektu (poprzez premię zw i ązaną z transakcją). Podobne poglądy prezentuje Ham
mond, który za najistotniejsze problemy utrudniające przeprowadzanie wycen w oparciu o sprze
daże porównawcze uważa następujące rHammond 2000]: 
- niedostateczną liczbę porównywalnych sprzedaży, 
- fakt, iż wybierane transakcje nie są wystarczająco porównywalne pod względem: 

• warunków geologicznych, 
• warunków lokalizacji, 
• skali prowadzonych operacji, 
• systemu eksploatacji, 
• bliskości rynku, 
• terminu transakcji, 

- ignorowanie poprawek wartości lub uwzględnianie ich w ograniczonym zakresie. 
W metodzie sprzedaży porównawczych stosuje się zazwyczaj następującą poprawkę na 

transakcję : wartość rynkowa projektu danego przedsiębiorstwa górniczego (adjusted market 
capitalization, AMC lub enterprise value, EV) otrzymywana jest według następującego algo
rytmu [Roberts 2000, Hammond 2000]: 

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa (kapitalizacja rynkowa lub wartość transakcji) 
minus kapitał obrotowy 
minus wartość innych inwestycji 
111inus wartość transakcji zabezpieczających (hedge book) 
plus zobowiązania 
[plus kapitał na produkcję] 
Granica pomiędzy transakcjami kupna-sprzedaży a transakcjami obejmującymi fuzje jest 

często niewyraźna. Należy jednak zaznaczyć, że w transakcjach fuzyjnych większa rolę w okre
ślaniu wartości transakcji pełnią wyniki spółki [Roberts 2000]. 
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Za stosowaniem dla celów wyceny bieżących wartości handlowych przedsiębiorstw górni
czych przemawiają następujące obserwacje [Roberts 2000]: 
- oszacowania wartości rynkowych, uzyskane w ten sposób, reprezentują bieżącą wartość 

rynkową, 

- taksator ma do czynienia z większą liczbą danych, również dzięki wszystkim notowanym 
na giełdach przedsiębiorstwom górniczym, poprzez ciągłą wycenę ich akcji . 
Podstawową zaletą metody sprzedaży porównawczych jest jej prostota - metoda ta nie 

wymaga skomplikowanych prognoz czasowych wydobycia i sprzedaży kopaliny ajednocze
śnie- w sposób pośredni -uwzględnia niepewność i bieżące przepływy pieniężne. 

Ellis [2000] pisze, że metoda transakcji porównawczych dostarcza generalnie najlepszego 
wskaźnika w zakresie wartości złoża (kopalni). Uważa się, że technika ta powinna służyć jako 
metoda weryfikująca oszacowania dokonywane za pomocą metody NPV. Pomimo tego po
glądu, metoda porównywania sprzedaży ma stosunkową złą opinię w środowisku osób zajmu
jących się wyceną złóż, głównie chyba ze względu na nazbyt szerokie rozumienie pojęcia 
sprzedaży porównawczych. stosowane w procedurach szacowania wartości nieruchomości 
(niemniej jest to powszechna praktyka wyceny w sądach amerykańskich) lEilis 2000]. Byrska
Rąpała i in. [ 1996] twierdzą z kolei, że jest to dobra metoda oceny wartości złóż dojrzałych, 
gdy kupujący i sprzedający są przekonani, że znają budowę geologiczną i charakterystykę 
eksploatacji złoża 

2.3. Podejście dochodowe 

Podejście dochodowe (income approach) opiera się na zasadzie antycypacji korzyści lEilis 
2000]. Metody oparte na prognozach dochodów - zwane również metodami przepływów pie
niężnych - utożsamiają wartość złoża ze zaktualizowaną wartością przyszłych dochodów 
z elanego obiektu. Jest to zatem technika określania wartości, która polega na kapitalizowaniu 
przewidywanego strumienia dochodów z ocenianych aktywów [Hammond 2000]. Podejście to 
skupia się na generowanych przez wyceniany obiekt przepływach pieniężnych i prognozach 
dochodu, stosuje dyskontowanie z uwagi na ryzyko i czas, obejmuje wartości rezydualne. 
Warto podkreślić, że zaletą metod opartych na prognozach dochodów jest możliwość porów
nywania inwestycji górniczych z innymi opcjami inwestowania. 

Analiza z.dyskontowanych przepływów pieniężnych ( DCF) 

Najważniejszą metodą dochodowąjest analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych 
(discounted cash flow analysis, DCF), z miernikami wykonalności: wartością zaktualizowaną 
netto, NPV, strumienia przepływów pieniężnych oraz wewnętrzną stopą zwrotu - IRR). Po
mimo coraz większej popularności nowych metod oceny ekonomicznej, uwzględniających 
wartość elastyczności decyzyjnej (metody wyceny opcji realnych [np. Brennan i Schwartz 
1985, Saługa i in. 2002, Saługa 2002a, i in.]), technikata-jak pokazują badania- pozostaje 
wciąż podstawową metodą oceny ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych [Cavender 
1992, Smith 1994, 2000, Strzelska-Smakowska, Paulo 1995, Moyen i in. 1996, Davis 1995, 
1998, Torries 1998, Lattanzi 2000, CIM 2003, Mielcarz 2004, i in.]. Lattanzi podaje, że w przy
padku górniczych projektów inwestycyjnych -o ile tylko istnieje liczba danych, wystarczająca 
do jej sensownego przeprowadzenia- analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych jest 
powszechnie akceptowaną i preferowaną metodą ich wyceny. Analiza zdyskontowanych prze-
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pływów pieniężnych opiera się na zasadzie, że uniwersalnym medium wymiany jest pieniądz, 
oraz że inwestycja gotówkowa może być krokiem racjonalnym jedynie wówczas, gdy oczekuje 
się niej pieniężnego zwrotu. Zasadą analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych jest 
powiązanie wielkości oczekiwanych przyszłych zysków z wielkością początkowej inwestycji 
gotówkowej, niezbędnej dla nabycia aktywa lub uruchomienia komercyjnej produkcji. Jej ce
lem jest symulacja wszystkich przepływów pieniężnych antycypowanych na cały okres realiza
cji projektu. Analiza ta jest metodą, którą można z powodzeniem stosować dla wszystkich 
projektów górniczych, w jakich mamy do czynienia ze stwierdzonym złożem i wydzielonymi 
zasobami. Dlatego analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych może być wykorzystana 
do oceny projektów na różnych etapach działalności górniczej (w studiach przed- i wykonalno
ści) - projektów będących jeszcze w fazie przed udostępnieniem (rozpoznanych), złóż upo
stępnionych, kopalń w fazie operacyjnej, kopah1 uruchamianych powtórnie po okresie uśpienia 
(z uwagi, np., na korzystną koniunkturę) oraz kopalń będących w fazie ekspansji eksploatacji. 

Analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych, z uwagi na fakt, że jest metodą ogól
nie znaną, nie będzie tu szerzej omawiana. 

2.4. Podejście wyceny opcji 

W ostatnich dekadach na rynku finansowym pojawiły się nowoczesne instrumenty, po
zwalające na pełniejsze uwzględnianie ryzyka - w tym na określanie wartości elastyczności" 
decyzyjnej (czyli możliwości - opcji - działania), związanej z zarządzaniem inwestycjami. 
Model wyceny opcji finansowej (tzw. opcji europejskiej") został po raz pierwszy przedsta
wiony w roku I973 Błacka i Scholesa [1973] oraz Mertona [I973]. Zaproponowany model 
wyceny, wynikał z następującej argumentacji: w sytuacji ekonomicznej wraz czasem (ciągły 
napływ nowej informacji) mogą ulegać zmianie warunki na rynku; stąd czekanie, powstrzy
mywanie się od działania (opcja na wyczekiwanie- option-to-wait) przed powzięciem nieod
wracalnej akcji posiada konkretną wartość ekonomiczną, którą można wyrazić gotówkowo. 
Analogię tego rozumowania przeniesiono w obszar podejmowania wszelkich decyzji inwesty
cyjnych: opierając się na metodach wyceny opcji finansowych, sformułowano modele wyceny 
aktywów realnych [Tourinho I 979]. W I 985 r. Brennan i Schwartz po raz pierwszy wykorzy
stali tę teorię dla potrzeb wyceny złóż/kopahl.. Zauważyli oni, że inwestowanie w projekt gór
niczy przypomina stosowanie opcji finansowej, z uwagi na następujące fakty: 
I) obydwa procesy są przynajmniej po części nieodwracalne - po zrealizowaniu (uzyskanie 

instrumentu bazowego) opcja wygasa. W obu przypadkach poniesione koszty nie mogą być 
w żaden sposób zwrócone. 

2) szczególne znaczenie ma tu moment podjęcia decyzji odnośnie wykonania (albo nie) opcji 
(rozpoczęcie nieodwracalnej akcji - wykonania opcji na wyczekiwanie przed terminem jej 
wygaśnięcia- oznacza pozbawienie możliwości uzyskania nowych informacji dotyczących 
warunków na rynku). 
Pierwsze próby zastosowania opcji realnych do wyceny złóż warunkach polskiego górnic

twa podziemnego przedstawiono w pracach Dzieży, Kickiego, Saługi [Saługa i in. 2002, Sa
ługa 2002, 2002a, Dzieża i in. 2002]. 

Opcją realną (lub- jak chcą inni -rzeczywistą) nazywamy opcję występującą w aktywach 
firmy, rozumianąjako elastyczność w sensie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Posiada
nie opcji realnej to nic innego, jak możliwość wyboru, analogicznego do sytuacji związanej z po
siadaniem opcji finansowej: zapłacenia określonej kwoty i uzyskania określonego stanu na-
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szych aktywów bądź nieczynienia czegokolwiek. Termin opcja realna" (real option) został po 
raz pierwszy zastosowany przez Myersa [ 1977], który jako pierwszy zauważył, że wiele akty
wów firm może być postrzeganych jako finansowe opcje kupna. Jako najważniejsze opcje 
realne w branży górniczej uznaje się następujące opcje (rys. 2.1): 
l) opcja na poszukiwanie złoża, 
2) opcja na udostępnianie, 
3) opcja na rozpoznawanie, 
4) opcja na eksploatację, 
5) opcja na wstrzymanie eksploatacji, 
6) opcja na likwidację eksploatacji . 
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Rys. 2.1. Sekwencje opcji realnych w działalności geologiczno-górniczej 
od ceny surowca [Dias] 

Fig. 2.1. Options sequences in mining activity [Dias] 

Analitycy pokazali, że ww. opcje można wyceniać oraz że wycena ta pozwala na uzyskanie 
dodatniej wartości aktywów realnych (tu: złoża), również w sytuacji, gdy- przykładowo- ich 
NPV jest liczbą ujemną. 

495 



Saługa P.: Współcześnie stosowane metody wyceny złóż 

Tabela 2.2 zawiera porównanie właściwości opcji finansowej z właściwościami opcji real
nej dla złóż surowców mineralnych [Paddock i in. 1988, Moyen i in. 1996]. Tabela wskazuje 
na podobieństwo cech - np. koszty jednostki udostępnienia zasobów w górnictwie pełnią rolę 
ceny wykonania, ponieważ koszty te muszą być poniesione wstępnie w celu uzyskania instru
mentu bazowego (złoża udostępnionego), a przepływ zysków netto spełnia rolę przepływu 
dywidend. 

Tabela 2.2. Porównanie terminologii modeli wyceny opcji finansowej na akcję i opcji realnej 
(tu: złóż nieudostępnionych) [Paddock i in. 1988, Moyen i in. 1996] 
Table 2.2. Comparison between financial and real option terminology 

(here: for undeveloped resources) [Paddock i in. 1988, Moyen i in. 19961 

opcja finansowa złoże nieudostępnione 

cena akcji wartość zaktualizowana zasobów udostępnionych 

zmienność stopy zwrotu akcji wariancja wartości zasobów udostępnionych 

cena wykonania koszt jednostkowy udostępnienia zasobów 

czas wygaśnięcia okres, w którym można dokonać udostępnienia 
nf.,.....-.. .. A".-.1/rH.,t'"''"" ,.,,...J.." .. ".,.l , . .,'7.,1,.,. stopa dyskontowa wolna od ryzyka :HV}JU UJ."l!'..VIILVV\IU VVVllll.l VU IJL.JI'-U 

dywidenda przepływ pieniężny netto 

Należy jednak podkreślić, że mimo istotnych analogii, opcja realna i finansowa znacznie się 
różnią. W rzeczywistości, w przypadku większości opcji realnych mamy do czynienia nie z po
jedynczą opcją, ale sekwencjami opcji - przykładowo: objęcie własności/uzyskanie koncesji 
daje inwestorowi opcję na poszukiwanie złóż; wyniki, uzyskane w fazie poszukiwań, dają mu 
opcję na udostępnianie, zaś złoże udostępnione daje mu opcję na wydobycie lub wyczekiwanie 
na rozpoczęcie eksploatacji. Z kolei w trakcie produkcji, właściciel zawsze dysponuje opcją na 
czasowe jej wstrzymanie, bądź nawet na zlikwidowanie kopalni (rys. 2.1 ). 

Mając na uwadze opcje realne należy również wziąć pod uwagę czas potrzebny na uzyska
nie (zbudowanie) aktywa bazowego. Przykładem może być tutaj opcja na udostępnienie złoża 
- istnieje tu wyraźne przesunięcie czasowe pomiędzy wykonaniem opcji (poniesienie nakła
dów inwestycyjnych na udostępnienie) a otrzymaniem instrumentu bazowego, czyli złoża 

udostępnionego. Inna różnica wiąże się z terminem wygaśnięcia opcji. Jeśli chodzi o opcje 
finansowe, to mamy do czynienia najczęściej z kilku miesiącami. W przypadku opcji realnych 
mówi się o okresach dłuższych przynajmniej od jednego roku - dla złóż surowców mineral
nych typowy czas wygaśnięcia opcji na udostępnienie obejmuje okresy 5-10 letnie (opcje na 
poszukiwanie i rozpoznawanie złoża mają naturalnie jeszcze dłuższe okresy wygaśnięcia). 

Rys. 2.2 podaje standardowy wykres pokazujący wrażliwość wartości przykładowego 
projektu (liczoną przy pomocy analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych i teorii 
opcji) na cenę surowca mineralnego (tu: cenę cynku). Z analizy rysunku można wywieść na
stępujące wnioski: 
l) wartości złóż uzyskiwane za pomocą metody wyceny opcji realnych są zawsze wyższe od 

wartości otrzymywanych z analiz zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), 
2) wartość opcyj na ma większe znaczenie dla złóż- według analizy DCF- nieopłacalnych, 

bądź będących na granicy opłacalności, 
3) dla złóż o wysokiej dochodowości (w sensie NPV) wartość opcyjna ma mniejsze znaczenie. 
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Rys. 2.2. Zależność ceny opcji udostępniania oraz NPV projektu 
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Fig. 2.2. Influence of minerał price on option-to-develop and project's NPV values 

Powyższe obserwacje skłaniają do stwierdzenia, że metody oceny ekonomicznej zasobów 
złóż surowców mineralnych w oparciu o teorię wyceny opcji realnych są niewątpliwie meto
dami dokładniejszymi i w bardziej wiarygodny sposób oddają wartość projektu. Niestety, algo
rytm tych metod nie jest prosty- ich zastosowanie wymaga sporo czasu, dużego nakładu pracy 
i biegłej znajomości wyższej matematyki, co pociąga za sobą konieczność zaangażowania 
wykwalifikowanych i doświadczonych analityków. Należy tu podkreślić, że znaczenie tych 
metod rośnie wraz ze zmniejszaniem się efektywności przedsięwzięć (w sensie analizy zdys
kontowanych przepływów pieniężnych). 

2.5. Inne podejścia do zagadnienia wyceny 

Wśród innych podejść do zagadnienia wyceny złóż/kopa1J1 można wymienić następujące 
!Spence 2000]: 
l) wartości brutto metalu w złożu, obejmującą w przypadku rud metali iloczyn tonażu, 

zm ·m-rości składnika użytecznego, 
2) statystyczną/probabilistyczną (czynnik prawdopodobie!'tstwa uwzględniony przy wycenie 

teoretycznego złoża), 
3) metodę czynnika geotechnicznego (metoda opublikowana przez Kilburna uwzględniająca 

w przypadku rud lokalizację, stopie11 zawartości składnika użytecznego i przypisująca 
czynnik do każdej kategorii), 

4) analiza drzew decyzyjnych, wykorzystująca tradycyjną analizę tak-nie i uwzględniająca 
również czynnik probabilistyczny, 

5) reguły praktyczne. 
Z uwagi na objętość artykułu nie będziemy się nimi bliżej zajmować. 
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3. Stosowanie praktyk wyceny w zależności od stadium zagospodarowania złoża 

Spence l2000] przeprowadził szereg bada t'! ankietowych, które miały ustalić, jakimi meto
dami wyceny posługują się przedsiębiorcy górniczy w Kanadzie na poszczególnych etapach 
zagospodarowania złoża. 

Praktycy w zakresie wyceny pytali o opinię konsultantów w zakresie geologii, specjali
stów bankowych ds. inwestycji i taksatorów projektów górniczych. Wyniki przeprowadzonych 
badm1 przedstawiono w tabeli 3.1. 

Tabela 3.1. Metody wyceny na różnych etapach zagospodarowania projektów kanadyjskich [Spence 2000] 
Table 3.1. Dominant methods of Canadian minerał projects valuation at different stages o f 

development [Spence 2000] 

Charakterystyka etapu zagospodarowania zasobów Dominujące metody wyceny 
Wstępne stadium prac poszukiwawczych (kilka wydrążonych metoda wartości szacowanej/podejście 
otworów poszukiwawczych z obiecującymi wynikami) kosztowe, metoda wartości porównawczych 
Wczesna faza prac poszukiwawczych (większa liczba otworów, metoda wartości szacowanej/podejście 
obiecujące wyniki) kosztowe, metoda wartości porównawczych 
Późna faza prac poszukiwawczych (podjęcie decyzji w zakresie 

analiza DCF, metoda wartości 
przeprowadzenia pełnego bankowego studium wykonalności, 

porównawczych 
sporządzone studium przedwykonalności z pozytywnym wynikami) 
Wczesna faza zagospodarowania złoża (sporządzone pełne bankowe 

analiza DCF, metoda wartości 
studium wykonalności. przygotowany plan finansowania przez 

porównawczych 
bank. budowa przewidziana za 6 miesięcy) 
Późna faza zagospodarowania złoża (pełne ukończenie analiza DCF. metoda wartości 
przewidziane za 6 miesięcy) porównawczych 

Kopalnia czynna 
analiza DCF, metoda wartości 
porównawczych 

Kopalnia czynna w późnej fazie produkcyjnej (zasoby wyczerpią się analiza DCF. metoda wartości 
za 2 lata. o<>raniczonc szanse na dalsze odkrycia zasobów) porównawczych 
Kopalnia zamknięta (maszyny i urządzeniajeszcze nie 

metoda wartości likwidacyjnej 
zdemontowane, ograniczone szanse na dalsze odkrycia zasobów) 

Ważnym wnioskiem, wyciągniętym na podstawie badm'l przeprowadzonych przez 
Spence'a, był fakt, że większość respondentów stosowało najmniej dwie metody wyceny i że 
normą było wykorzystywanie trzech metod. Stanowi to uwypuklenie bardzo ważnej zasady: 
osoba dokonująca wyceny powinna stosować kilka metod obliczania wartości, a następnie 
spośród uzyskanych wyników w oparciu o własne doświadczenie zdecydować się na wybór 
najwłaściwszej [Spence 2000]. 

Biorąc pod uwagę sposoby podejścia do wyceny na różnych etapach zagospodarowania 
złoża (tabela 3.2), najbardziej uniwersalnym jest podejście rynkowe (sprzedaży porównaw
czych). Podejście dochodowe (analiza DCF) ma zastosowanie dla złóż udostępnionych i ko
pah1 czynnych (ale za to jest w tych przypadkach podejściem dominującym) oraz w części dla 
złóż rozpoznanych. Podejście kosztowe ma najmniej szerokie zastosowanie. W zasadzie sto
suje się je dla złóż w fazie poszukiwat'l geologicznych i w pewnych przypadkach dla złóż roz
poznanych. 
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Tabela 3.2. Podejścia wyceny dla różnych stadiów zagospodarowania złoża [CIM 2003) 
Table 3.2. Valuation approaches for minerał properties at different development stages [CJM 2003) 

Podejście do 
Złoża w fazie 
poszukiwań Złoża rozpoznane Złoża udost~pnione Kopalnie czynne 

wyceny geologicznych 

kosztowe tak 
w pewnych 

nic nie przypadkuch 
rynkowe tak tak tak tak 

dochodowe nie 
w pewnych 

tak tak przypadkuch 

Tabela 3.3, z kolei , metody wyceny złóż/kopal1'1, sklasyfikowane jako podstawowe 
i drugorzędne . Z analizy tej tabeli wynika, że największą powszechnością cieszą się analiza 
DCF (w podejściu dochodowym), metoda sprzedaży porównawczych (w podejściu rynko
wym), metoda warunków porozumienia w zakresie opcji (metoda, która wykorzystuje obliga
cje finansowe i warunki opcji w bieżących uzgodnien iach w zakresie opcji), metoda wartości 
szacowanej (w podejściu kosztowym). Wszystkie te metody są metodami podstawowymi. Z me
tod drugorzędnych największe zastosowanie ma metoda wartości metalu netto lub wartości na 
jednostkę metalu, która jest szeroko używanym intuicyjnym narzędziem praktycznym. 

Podejście do 
wyceny 

dochodowi! 

rynkowe 

kosztowe 

Tabela 3.3. Metody wyceny złóż surowców mineralnych [CIM 2003] 
Table 3.3. Minerał properties valuatioi1 methods [CIM 2003] 

Metoda wyceny 
Ranking 

Komentarz 
metody 

analiza DCF podstawowa powszechnie stosowana; w Kanadzie 
zaakceptowana jako metoda preferowana 

analiza Monte Carlo podstawowa mniej szeroko stosowana, ale przybierąjąca na 
znaczeniu i coraz szerzej akceplowana 

wyceny opcji podstawowa słabo rozpowszechniona. rozumiana w wąskich 
kręgach, ale coraz szerzej akceptowana 

metody probabi l i styczne mniej szeroko stosowane, niczbyt akceptowane 
transakc ji porównawczych podstawowa szeroko stosowane w ró:i:nych odmianach 
warunków zgody w zakresie szeroko stosowane ale postać opcji zwykle nie 
opcji podstawowa dyskontowany (choć powinien) 
(option agreementterms) 
wartości metalu in situ brutto nie akceptowalnu 
wartości metalu netto lub drugorzędna szeroko stosowana reguła praktyczna 
wartości nu jednostkę metalu 
wartości na jednostkę drugorzędna stosowana dla dużych obszarów poszukiwm\ 
powierzchni _geologiczny_ch 
kapitalizacji rynkowej drugorzędna mu większe zastosowanie dla wyceny 

pojedynczych złóż nowych kompanii 
górniczych, mniej dla innych złóż 

wartości szacowanej podstawowa szeroko stosowana, ale nie akceptowane przez 
(appmised value) wszystkich 
wielokrotności wydatków na podstawowa podobna do metody wartości szacowanej, ale 
poszukiwania geologiczne uwzględniająca czynnik wielokrotności; 

stosowana cz<,:śc iej w Australii 
czynnika gcotechniczncgo drugorz~dna mało rozpowszechniona 
(geosciel/ce.fhctor) 
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Podsumowanie 

Problem wyceny złóż ma istotne znaczenie w ekonomice pozyskiwania surowców mineral
nych. Stosuje się ją zarówno dla celów rynkowych jak i administracyjno-prawnych. Właściwa 
wycena pozwala na podejmowanie adekwatnych działm'l inwestycyjnych. Zagadnienie wartości 
złoża ma szczególne znaczenie w przypadku wolnorynkowego obrotu górniczymi projektami 
inwestycyjnymi. Podstawowym problemem w zakresie wyznaczania wartości złóż jest dobór 
właściwej metody (który uwarunkowany jest stanem informacji o złożu) oraz poprawne jej 
zastosowanie. Należy podkreślić, iż obecnie czynniki decyzyjne (inwestorzy, przedstawiciele 
banków) wymagają wyceny wartości złoża za pomocą przynajmniej dwóch metod. Doceniając 
wagę problemu, wysokorozwinięte kraje górnicze opracowały standardy wyceny (tzw. ko
deksy) górniczych projektów inwestycyjnych (złóż) (np. w Kanadzie jest to tzw. CIMVal, a w 
Australii - V ALMIN code) a przedstawiciele stowarzyszeń wyceny zasobów złóż z różnych 
krajów pracują nad opracowaniem międzynarodowych standardów. 
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Present methods of minerał properties valuation 

Abstract 

The issue of estimating minerał deposit value always played a key role in the processes of 
economic evaluation of mining projects. Value assessment in the minerał raw materials indus
try is particularly important when mining companies face the necessity of buying-selling 
shares, increasing their joint stock or increasing the Jevel of their debt in case of investment 
projects or operations. On the other hand in cases when the resources are state-owned, infor
mation regarding deposit value is important for the process of granting exploration and ex
ploatation concessions. The paper presents a brief overview of the currently used methods of 
deposit assessment. 

Recmzent: prof dr hab. inż. Roman Magda 
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Czy eksploatacja podziemna jest szansą kopalń odkrywkowych rud 
polimetalicznych? 

Słowa kluczowe 

cksp!ootwjo odk1ywkmva - eksploatacja pod::.icnma - statcc::.noś(: ::.boczy - ohlic::.cnia 
11111/ICJ)"C::.ne- systemy blokowe 

Sti·eszczenie 

W referacie przedstawiono wybrane problemy, z jakimi już się borykają lub borykać będą 
w przyszłości duże kopalnie odkrywkowe rud polimetalicznych. Konieczność prowadzenia 
eksploatacji na coraz większych głębokościach niesie ze sobą szereg problemów i zagrożeń . 

Wśród nich wymienić można zagrożenie utratą stateczności dużych zboczy wyrobisk odkryw
kowych, narastające problemy z zapewnieniem właściwej wentylacji czy z koniecznością od
prowadzania dużych ilości wody. W referac ie dla przedstawienia wpływu głębokości na sta
teczność zboczy wykonano obliczenia numeryczne. Zaprezentowano dwa warianty oblicze1'1 
dla ośrodka zbudowanego z mocnych skał oraz ośrodka charakteryzującego się niższymi pa
rametrami wytrzymałościowymi. Okazuje się, iż wcześniej czy później kopalnie odkrywkowe 
dotrą na taką "ekonomiczną głębokość" po przekroczeniu, której dalsza eksploatacja metodami 
odkrywkowymi będzie nieopłacalna lub wręcz niemożliwa. Wówczas kopalnie staną przed 
koniecznością zaniechania eksploatacji bądź sięgnięcia po podziemne zasoby. 

l. Wstęp 

Początki górnictwa to eksploatacja odkrywkowa. Przyjmuje się, iż już w paleolicie star
szym (800000-40000 lat p.n.e.) człowiek posiadł zdolności pozyskiwania i obróbki kamienia, 
a pierwsza udokumentowana kopalnia odkrywkowa na kontynencie europejskim powstała 
70000 lat temu (era kamienia łupanego) [9]. Dopiero w neolicie człowiek sięga w głąb ziemi 
przechodząc z eksploatacji odkrywkowej do podziemnej, dając początki górnictwu podziem
nemu. Czyżby taki schemat rozwoju czekał również dzisiejsze największe kopalnie odkryw
kowe rud polimetalicznych? Kopalnie, które dysponują najnowocześniejszymi technologiami 
i zapleczem sprzętowym, wysokim stopniem mechanizacji i osiągają dużą wydajność produk
cji coraz częściej rozważają w swojej strategii wariant eksploatacji podziemnej r 18]. 
Głębokość, z której w kopalniach odkrywkowych wydobywa się surowiec wciąż wzrasta, 
osiągając wielkość rzędu setek metrów; największa na świecie kopalnia odkrywkowa miedzi 
Chuquicamata produkująca 650000 m3 rudy miedzi rocznie, zeszła do poziomu 800 m ppt przy 
pozostałych wymiarach wynoszących: długość 4500 m, szerokość 3540 m. Wydaje się jed-
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nakżc. ii. dzialalność części spośród największych na świecie kopali) odkrywkowych nieuchron
nie dobiega kotica. a ich jedyną szansą staje się sięgnięcie do wydajnych podziemi. 

2. Kopałnie odkrywkowe- wybrane problemy, zagrożenia i ograniczenia 

Dla przedsiębiorstw górniczych teraz, jak i w przyszłości, najważniejsza jest minimalizacja 
kosztów i utrzymanie ich na konkurencyjnym poziomie przy jednoczesnym zachowaniu wyso
kiej wydajności procesu eksploatacji oraz łatwym dostępie do złóż. Wszystko to zapewnia 
eksploatacja metodami odkrywkowymi , która stanowi wciąż korzystniejszą alternatywę wobec 
górnictwa podziemnego. Plusem prowadzenia eksploatacji metodami odkrywkowymi jest 
przede wszystkim krótki okres wykonywania robót przygotowawczych i wydatkowania nakła
dów inwestycyjnych przy szybkim ich zwrocie. Ponadto eksploatacja odkrywkowa umożliwia 
wprowadzenie wysokiej mechanizacji robót wydobywczych i osiąganie dużej wydajności pro
dukcji. Kopalnie odkrywkowe plasują się w światowej czołówce kopalń, zarówno pod wzglę
dem wyd<uności produkcji jak i najniższych kosztów pozyskiwania rudy (ta b. 2. l). 

Tabe la :2.1 Kopalnie miedzi charakteryzujące się najniższymi kosztami prm!ukcji [l. 2. 131 
Tabie 2. i. Copper mines witil iowcst opcrating costs 

Nazwa kopalni Właściciel Kntj Metoda eksploatacji 

Grashcrg/Erstbcrg 
frcepon-McMoRan C&G. 

lndone~ja 
eksp loatacja udkrywkowa 

RioTinto i podziemna 

,\Jumbrcra Minera Al umbrera Lld . Argentyna 
eksploatacja metodą 

odkrywkową 

BHP Billiton. Noranda Inc .. 
eksploatacja metodą 

Antamina Tcck Cominco Limited. Peru 
Mitsubishi Matcrials Corporation 

odkrywkową 

Newmont Mining Corporation. 
Sumitomo Corporation, 

eksploatacja metodą 
Batu Hijau PT Pakuafu lndah, lndone~ja 

Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. 
odkrywkową 

Mitsubishi Materials Corporation 

Olympic Dam WMC Limited Australia eksp loatacja metodą podziemną 

Kemcss South 
Northgatc Exploration Limitcd, 

Kanada 
eksploatacja metodą 

Royal Oak Ventures Inc. odkrvwkową 

Z kopahi tych uzyskuje si~ 12,5 ~;. światowej produkcji mied t.i. 

Duża intensywność eksploatacji, wymuszona rosnącym zapotrzebowaniem rynku, spowo
dowała szybkie schodzenie kopali) odkrywkowych na większe głębokości. Zaczęły się jednak 
dość wyraźni c rysować problemy i ograniczenia stosowanych odkrywkowych metod eksplo
atacji. Pojawiły się problemy z zapewnieniem stateczności dużych zboczy skalnych, co jest 
najważniejszym i zarazem najtrudniejszym zagadnieniem przy prowadzeniu eksploa tacji meto
dami odkrywkowymi. Analiza stateczności sporządzana jest dla każdego etapu życia kopalni 
odkrywkowej l l 6]. 

Na zachowanie stateczności zboczy znaczący wpływ wywiera. oprócz parametrów wy
trzymałościowych warstw budujących górotwór, także geometria wyrobiska, a dokładniej kąt 
nachylenia zboczy. Z jednej strony czynniki ekonomiczne skłaniają do zachowania jak naj
większych generalnych kątów nachylenia zboczy, bowiem eksploatacja skały płonnej stanowi 
dodatkowy koszt produkcji (dla przykładu zwiększenie kąta nachylenia zbocza o każdy l o 
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w kopalni o geometrii jak kopalnia Chuquicamata wymagałoby usunięcia 150 milionów m3 

skały płonnej 14 J); z drugiej strony za zmniejszaniem kątów nachylenia zboczy wyrobiska 
odkrywkowego przemawia zagrożenie utratą stateczności, co może zain icjować ruch olbrzy
mich mas skalnych i doprowadzić do nieobl iczalnych w skutkach strat, stanowiąc jednocześnie 
zagrożenie dla życia górników. Przykładem takiej sytuacji może być osunięcie się ziemi 
w kopalni Grasberg (Indonezja) należącej do Freeport-McMoRan C&G. Rio Tinto (rys. 2.1). 
Utrata statecznośc i zbocza może wiązać się z długoterminowym zatrzymaniem produkcji, a w 
skrajnych przypadkach z koniecznością zmiany lokalizacji maszyn a nawet całego zakładu 

1161. 

Rys. 2.1. W wyniku osunięcia się ściany kopalni odkrywkowej Grasbcrg należącej do Freeport
McMoRan C&G. Rio Tinto zginęło. co najmniej 9 górników. Wydarzenie miało miejsce w październiku 

2003 r. l l L 12] 
Fig. 2.1. At least 9 miners died as a result of slopc failure in Grasberg opencast mine belonging to 

Freeport-McMoRan C&G, Rio Tinto. The incidcnt took place in October 2003 [l L 12] 

Zwiększenie głębokości eksploatacji może wymuszać zmniejszenie generalnego kąW na
chylenia zboczy. Koszty związane z przemodelowaniem zboczy wyrobiska odkrywkowego 
mogą znacznie przekroczyć przychody uzyskane z udostępnionego w ten sposób złoża. Po
nadto zabiegi te mogą jedynie nieznacznie przedłużyć czas prowadzenia eksploatacji. Dodat-
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kow-o nie można pominąć faktu, iż zwiększenie głębokości eksploatacji wiąże się również ze 
wzrostem innych kosztów produkcyjnycił tak ich jak np. koszty transportu. 

W głębokich odkrywkach poważnym problemem staje się wentylacja. Zapewnienie odpo
wiedniego dopływu powietrza jest bardzo trudnym i kosztownym zabiegiem. Podobnie jest 
w przypadku odwodnienia. Napływ wody w wielu kopalniach odkrywkowych, zwłaszcza 
zlokalizowanych w rejonach świata, gdzie notowane są duże odpady deszczu, staje się poważ
nym niebezpieczeóstwem. To wpływ wody jest częstym czynnikiem powodującym utratę sta
teczności zboczy. Właśnie intensywne opady deszczu przyczyniły się do katastrofy w kopalni 
Grasberg (rys. 2.1). 

Wszystkie wspomniane czynniki powodują, iż kopalnie odkrywkowe staną w przyszłości 
przed problemem zasadności prowadzenia dalszej eksploatacji, w przypadku osiągnięcia takiej 
głębokości, na której wybieranie kopaliny metodami odkrywkowymi może być nieopłacalne 
bądź po prostu niemożliwe. Wówczas będązmuszone do zaniechania działalności lub przejścia 
na eksploatację podziemną. Takie zmiany wprowadziły, bądź planują już niektóre kopalnie 
(ta b. 2.2). Decyzja ta uzależniona jest od szeregu czynników. Wydaje s i ę jednak, iż największy 
wpływ na podjęcie takiej decyzji wywierają aktualne ceny metali na rynkach międzynarodo
wych . 

Tabela 2.2. Lista kopalil odkrywkowych przymierzających się do zmiany sposobu eksploatacji 
w najbliższym czasie 

Table 2.2 . Opencast mines looking into changing their mining systems in the nearest future 

Rok •·ozpocz~cia Korlcowa gt~bokość 
Rok mzpocz~cia eksploatacji 

Nazwa kopalni Właściciel eksploatacji eksploatacji 
podziemnej 

odkryw kowcj_ (m] 

Palabora 
Rio Tinto pic., 

1964 750 2003 
An"lo-Amcrican 

Binghum Canyon Rio Tinto pic. 1903 
1200 

2013 (planowany) 
(planowana) 

(aktualnie) 
projekt 

Chuquicamata Codelco 1912 
800 

(wg aktualnych prognoz za 
10-121at) 

Kopalnie odkrywkowe nie mogą wciąż zwiększać głębokości eksploatacji, ta jak się oka
zuje jest ograniczona przez czynniki ekonomiczne i technologiczne. Gdy opłacalność pozyski
wania kopaliny dyktowana jest przede wszystkim przez aktualne ceny metali to możliwości 
techniczne eksploatacji w kopalniach odkrywkowych są uwarunkowane głównie przez ko
nieczności zachowania stateczności zboczy. Pojawia się pytanie, do jakiej głębokości zatem 
kopalnie mogą prowadzić eksploatację nie doprowadzając do wystąpienia zagrożenia utraty 
stateczności. Odpowiedź na to pytanie można uzyskać wykonując analizę stateczności. Dlatego 
też w punkcie 3 omówiono dokładniej wpływ głębokości na zmianę wartości wskaźnika sta
teczności w oparciu o analizę numeryczną stateczności zboczy przykładowej kopalni odkryw
kowej . Posłużono się uproszczonym modelem kopalni odkrywkowej, dla którego analizowano 
zmiany stanu stateczności przy wzrastającej głębokości eksploatacji. Obliczenia takie pozwa
lają określić głębokość, na której może pojawić się zagrożenie utraty stateczności. 
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3. Wzrost głębokości eksploatacji a stateczność wyrobisk kopalni odkrywkowych -
numeryczna analiza stateczności dużych zboczy 

Konieczność utrzymania stateczności zboczy jest niewątpliwie najważniejszym z proble
mów kopali'! odkrywkowych, które ogranicz<~ą wzrost głębokości eksploatacji. Dla wyraźniej
szego zobrazowania zagadnienia stateczności zboczy głębokich wyrobisk odkrywkowych 
przeprowadzono analizę numeryczną uproszczonego i bardzo wyidealizowanego modelu ko
palni charakteryzującej się dużymi rozmiarami. Obliczenia wykonano przy zastosowaniu pro
gramu metod różnic skończonych FLAC v 4.0 wykorzystując moduł FLAC Slope. Metody te 
są stosowane zarówno na świecie [16, 17], jak i w Polsce, do rozwiązywania zagadnie!'l sta
tecznośc i zboczy [3, 191. Program FLAC używa jawnej metody kolejnych kroków dla rozwią
zania układu równań różniczkowych, które zapisywane są w postaci zestawu zmiennych (tj . 
napręże1'l albo odkształceń) w punktach dyskretnych. Każdorazowo po wykonaniu cyklu obli
cze!'l układ rówmu'l zostaje zmien iony. Umożliwia to obliczenie pola napręże!'l i deformacji 
w analizowanym obszarze ośrodka z uwzględnieniem nawet bardzo skomplikowanych warun
ków brzegowych [3, S, 6). 

Wymiary kopalni oraz kształt i sposób zalegania złoża wzorowano na kopalni Palabora [ 13, 
i 7 j. Kopalnia miedzi Paiabora ( Porudniowa Afryka) na leży do Rio Tinto i Angio American 
pic. Eksploatację metodą odkrywkową rozpoczęto w 1964 r. Przy głębokości eksploatacji wy
noszącej 750 m podjęto decyzję o zmianie metody wydobywania rudy miedzi i przejściu na 
eksploatację podziemną. 

Własności warstw skalnych budujących górotwór zostały przyjęte poprzez ana l ogię do skał 
zbliżonych do tych, jakie występują w otoczeniu kopalni [4, l O, 16, 17]. Spowodowane to było 
brakiem dostępu do danych rzeczywistych. Mimo przyjętych uproszczc!'l wydaje się, iż wyko
nane modelowanie może z pewnym uproszczeniem oddawać problemy i tendencje, jakie wy
stępują aktualnie w kopaln iach odkrywkowych rud metali. 

Dla modelu obliczeniowego zbudowanego w FLAC Slope konieczne jest m. in. określenie 
takich parametrów ośrodka jak: wartości kąta tarcia, spójność oraz gęstośc i objętośc i owej . 

Krauland i Sancistram ( 1994) wykazali w badaniach, iż to właśnie od wartości kąta tarcia i spój
ności uzależniona jest wie l kość generalnego kąta nachylenia zbocza [ 16]. Ponadto FLAC S Iope 
nie wymaga definiowania parametrów odkształceniowych, które jak podają autorzy 
opracowania [3], nie mają wpływu na wartość wskaźnika stateczności. 

Miarą statecznośc i jest wskaźnik stateczności FS definiowany generalnic jako stosunek sił 

utrzymujących równowagę do sił zmierzającyc h do destrukcji lub jako iloraz zmobi lizowanych 
naprężc1'l stycznych związanych z wytrzymałością na ścinanie ośrodka oraz naprężeó ścinają
cych wywołanych przez siły ciężkości i inne oddz i aływania. występujące w ośrodku skalnym. 
O utracie stateczności i nformują takie parametry jak m.in. wielkość przemieszcze1'l, wartość 
wektora prędkości, czy też odkształcenia postaciowe. 

Wymiary modelu obliczeniowego kopalni przedstawiono w tabeli 3.1. Analizę przeprowa
dzono dla dwóch wariantów materiałowych: w pierwszym (A) przyjęto wysokie parametry 
wytrzymałościowe warstw budujących ośrodek, w drugim (B) natomiast zaclano parametry z eta
pu pierwszego zmniejszone o l ,3. Obniżanic parametrów wytrzymałościowych, czyli kąta tar
cia i spójności zaclanych w wariancie A wykonano poprzez podzielenie tych parametrów przez 
wartości z przedziału od (l , 1-1 ,5). Najciekawsze i najbliższe rzeczywistości zachowanie się 
ośrodka skalnego otrzymano przy zmniejszeniu parametrów o l ,3 i w związku z tym w refera
cie przedstawiono wyniki modelowania dla tego właśnie przypadku. 

507 



Stopkowicz A.: Czy eksploatacja podziemna jest szansą kopalń odkrywkowych rud ... 

Geometria odkrywki w obydwu przypadkach była taka sama (rys. 3.1 ). W dalszych etapach 
obliczeń wykonano symulację eksploatacji analizując stan stateczności oraz zmiany stanu na
prężenia i odkształcenia przy zwiększaniu głębokości eksploatacji każdorazowo o 100m. 

4200m 

Rys. 3.1. Model obliczeniowy 
Fig. 3.1. Calculation model 

Tabela 3. l . Parametry modelu obliczeniowego 
Table 3.1. Calculation model parameters 

Parametry modelu obliczeniowego 

Wymiary modelu obliczeniowego 2550 m x 4200 m 

i Skała mocna 
Skała słaba 

Ruda 

2550m 

Generalny kąt nachylen ia zbocza 37" w części górnej, 58° przy dnie odkry ·ki 

Model ośrodka spr~żysto-plastyczny Coulomba-Mohra 

Parametry warstw skalnych 

Kąt tarcia wewnętrznego [0 1 
Spójność 

Gęstość objętościowa [MPaJ Warstwa 
Jkg/m"'l 

Wariant A Wariant B Wariant A Wariant B 

Skała słaba 2500 33 25,39 3 2,3077 

Skała mocna 2600 37 28,46 5 3,8462 

Ruda 3000 40.3 31,00 2,25 1,7308 
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Wariant obliczeniowy A 
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Rys. 3.2. Odkształcenia postaciowe wyznaczające przebieg powierzchni poślizgu dla wskaźnika 
stateczności FSA4 = 1,64 

Fig. 3.2. Non-dilatational strain defining the slip area for stability parameter FSA3 = l ,64 

Dyskusja wyników 

Rys. 3.3. Zestawienie wyników obliczeń dla wariantu A 
Fig. 3.3. Calculation results for option A 

Wraz z postępem eksploatacji w modelowej kopalni odkrywkowej i schodzeniem na więk
sze głębokości wskaźnik stateczności sukcesywnie maleje - przy stosunkowo dużej jego war
tości. Jest to wynikiem przyjętych w tym modelu wysokich parametrów wytrzymałościowych 
dla materiału budującego ośrodek skalny. Problemem wydaje się tu być pozostawianie w ocio-
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sach wyrobiska rudy, której ze względu na konieczność zachowania kąta nachylenia zboczy 
nie można eksploatować. Wraz ze wzrostem głębokości straty te rosną. Wyraźnie widać, iż 

eksploatacja może dojść do momentu, gdy dalsze wybieranie złoża metodą odkrywkową będzie 
nieekonomiczne ze względu na straty rudy pozostawionej w ścianach wyrobiska jak i stop
niowe zmniejszanie się dostępnych zasobów. 

Wariant obliczeniowy B 

JOB_~ - . 

FLAC/SLOPE (Version 4.00) 

i 
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Rys. 3.4. Odkształcenia postaciowe wyznaczające przebieg powierzchni poślizgu dla wskaźnika 
stateczności FS83 = 1,32 

Fig. 3.4. Non-dilatational s tra in defining the slip area for stability parameter FS 83 = l ,32 

Rys. 3.5. Zestawienie obliczeń dla wariantu B 
Fig.3 .5. Calculation results for option B 
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Dyskusja wyników 
Wraz ze schodzeniem eksploatacji na niższe poziomy wyraźnie maleje wartość wskaźnika 

stateczności. Przyj~cie w modelu niższych wartości parametrów wytrzymałościowych ośrodka 
powoduje. że przy głębokości 950 m pplwartość wskaźnika wynosi FS 133 = l ,32, i zbliża się do 
wartości l ,3 zalecanej dla skarp wykopów. 

Na poziomie 1050 m ppt wskaźnik wynosi FSn.J = 1,21, a więc jest to wartość, która nic 
posiada wymaganego zapasu bezpieczCI'Jstwa. Na tym etapie zalecane jest wykonanic działań 
mających na celu poprawienie stateczności analizowanego obiektu. Ponadto podobnie jak i w 
wariancie A występują tu straty złoża, które wynikają z konieczności zachowania wymaganego 
wskaźnika stateczności zboczy wyrobiska. 

Podsumowanie 
Z przeprowadzonej symulacji eksploatacji w kopalni odkrywkowej wyrazme widać pro

blem, z jakim boryk<~ą się lub, jaki napotkają w przyszłości największe kopalnie odkrywkowe. 
Zwiększenie głębokości eksploatacji niekorzystnie odbija się na stanie stateczności zboczy. 
Konieczność zachowania odpowiednich granicznych kątów n<Jchylenia ścian odkrywki może 
ograniczać dostępność do złoża, zwłaszcza. gdy ma ono kształt ·nieregularny lub charakteryzuje 
się dużym nachyleniem. Przy aktualnej intensy'vvności eksploatacji kopalnie mogą szybko 
osiągnąć taką głębokość, na której dalsza eksploatacja będzie stanowić zagrożenie bądź będzie 
nieekonomiczna. Wówczas przedsiębiorstwo, które dotychczas pozyskiwało "wygodnie" ko
palinę metodą odkrywkową stanic przed groźbą zatrzymania eksploatacji w ogóle bąc17. zmu
szone zostanie do sięgnięcia po alternatywną metodę eksploatacji, jakąjest eksploatacja poel
ziemna !18]. 

Autor zdaje sobie sprawę, iż przyjęty model obliczeniowy jest niezwykle wyidealizowany. 
podc;.as gdy analiza stateczność dużych zboczy kopali'! odkrywkowych jest problemem zdecy
dowanie bardziej złożonym. W analizowanym przypadku założono występowanic górotworu, 
jaki nie występuje w rzeczywistości, bowiem traktowano ośrodek jako jednorodny, bez wyst~
powania szczelin, spękm1 czy innych niejednorodności. Bez wątpienia jednak przeprowadzone 
obliczenia dają ogólny pogląd na pewne problemy i tendencje, jakie mogą pojawić się w ko
palniach odkrywkowych. 

4. Metody eksploatacji podziemnej w kopalniach odkrywkowych 

Dla kopah1 prowadzących dotychczas eksploatację metodami odkrywkowymi szansą na utrzy
manie kosztów na poziomie konkurencyjnym będzie prowadzenie eksploatacji podziemnej, jak 
uważają specjaliści z SRK Consulting Group [ 18], metodą blokową z wypuszczaniem rudy 
(rys 4.1 ). Złoże urabiane jest przy pomocy długich otworów strzałowych wierconych z chodni
ków w nim wykonanych. Taki sposób eksploatacji wiąże się z powstaniem dużych napręże1'1 
i przemieszczel'l oraz z występowaniem dużych deformacji powierzchni terenu. Ponadto w pro
cesie eksploatacji następuje duże zubożenie rudy, które narasta wraz ze wzrostem wy
puszczonej rudy Jl4j. 
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Rys. 4.1. Schemat systemu komorowego z wypuszczaniem rudy [ 15] 
Fig. 4.1. Block mining method [15] 

Projektowanie przejścia z eksploatacji odkrywkowej na eksploatację podziemną wiąże się 
z szeregiem trudnych do rozwiązania problemów, dotąd rzadko spotykanych w sztuce górni
czej. Koniecznym będzie znalezienie takiego sposobu eksploatacji, który z jednej strony 
umożliwi zachowanie kopalni kosztów wydobycia na konkurencyjnym poziomie, a ponadto 
będzie możliwy do zastosowania w tych trudnych warunkach górniczych. To czy będzie to 
system zaproponowany przez SRK Consulting Gro up [ 18], czy też jakieś inne jego odmiany 
uzależnione jest od lokalnych warunków eksploatacji . Eksploatacja podziemna będzie musiała 
uporać się z szeregiem problemów, jak np. z wpływem nierównomiernych naprężeń pochodzą
cych od nadległych warstw górotworu. Zarówno ciekawym jak i trudnym do analizy zjawi
skiem będą zmiany naprężeń spowodowane eksploatacją oraz wpływ eksploatacji na po
wierzchnię terenu. Zagadnienia te stanowić będą wyzwanie dla metod numerycznych. Wydaje 
się, iż szczególnie przydatne do rozwiązywania i modelowania a także prognozowania zmian 
wynikających z przejścia z eksploatacji odkrywkowej na podziemną oraz ich wzajemnych 
oddziaływań będą metody umożliwiające obliczenia przestrzenne. 

S. Podsumowanie 

Niektóre spośród największych na świecie kompanii górniczych, prowadzących wydobycie 
z bardzo wydajnych kopalń odkrywkowych stoją, bądź staną w niedługiej przyszłości przed 
problemem końca "życia" tychże kopalń. Eksploatacja w tych kopalniach osiągnęła głębokość, 
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na której dalsze wybieranie kopaliny przy wykorzystaniu metod odkrywkowych jest już nie 
nieckonomiczne, a czasem wręcz niemożliwe . Powodem tej sytuacji jest przede wszystkim 
problem zachowania stateczność zboczy. Okazuje się, iż kopalnie te, aby zejść z eksploatacją 
głębiej musiałyby przeprowadzić przemodelowanie dużych zboczy, czego koszty będą nie
współmierne w stosunku do udostępnionych w ten sposób zasobów surowca. Niełatwym zada
niem i równie kosztownym okazuje się zapewnienie właściwego dopływu powietrza do wyro
biska odkrywkowego, a także odprowadzanie wód z dna odkrywki. 

Na podstawie przeprowadzonych powyżej rozważań postawiono dość śmiałe pytanie: czy 
przyszłością największych kopali'! odkrywkowych rud polimetalicznych będzie górnictwo 
podziemne. Okazuje się, że w wielu wypadkach odpowiedź na to pytanie brzmi tak. Choć 
decyzja o zmianie sposobu eksploatacji będzie uzależniona od szeregu czynników, to na pierw
szy plan wysuwają się notowane i prognozowane ceny metali . W ostatnim czasie notowani a 
metali osiągają rekordowe maksima cenowe, co spowodowało, iż niektóre z kopah1 już prze
szły, bądź planują w najbliższym czasie sięgnięcie do wydajnych podziemi. 

Przejście z eksploatacji odkrywkowej na podziemną wcale nie jest zagadnieniem prostym. 
Wręcz przeciwnie, jego realizacja wymagać będzie rozwiązania wielu nowych, rzadko spoty
kanych w sztuce eksploatacji podziemnej problemów. Tu szczególnie pomocne mogą stać się 
metody numeryczne, a zwłaszcza cieszące się coraz więLzą popularnością metody prze
strzenne. 
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Is exploitation by underground methods a chance for opencast complex 
ore mines? 

Abstra et 

The paper presents some of the problems that large opencast mines of complex ores have to 
deal with or are likely to encounter in future. A number of problems and hazards appear as a 
consequence of the neccessity to mine at increasing depths . Danger of lossof stability of largc 
exposed pit slopes, increasing problems with venti lation and the necessity to remove large 
volumes of water can be named among them. The paper includes numerical calculations de
picting the influence of depth on siope stabiiity. Two setsof caicuiations are presented, one for 
competent rock environment and one for rockmass characterised by !ower strength. Increase in 
mining depth results in escalation of costs, among them transport, ventilation and pumping 
costs. 

lt turns out that sooner or later opencast mines will reach a so called "economic dcpth", 
below which furtber exploitation by opencast methods hecomes unprofitable. These mines will 
face closm·e or the neccessity to change to underground mining methods. 

Recenzent: dr inż. Jacek Jarosz 
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Wybrane problemy budżetowania kosztów według ośrodków 
odpowiedzialności, na przykładzie kopalń KGHM "Polska Miedź" S.A. 

Słowa kluczowe 

budżetowanie kosztów kopalni- optymalizacja procesu- ośrodki odpowiedzialności za 
koszty 

Streszczenie 

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z realizacją zadania budżeto
wania i kontroli kosztów w Oddziałach Górniczych KGHM "Polska Miedź" S.A. Porównano 
rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane przez kopalnie. Wskazano możliwości 
integracji różnych technologii informatycznych, które mają lub mogą znaleźć zastosowanie dla 
wspomagania funkcji budżetowania. 

l. Wprowadzenie 

W Oddziałach ciągu technologicznego KGHM "Polska Miedź" S.A. zatrudnionych jest 
około 18 tysięcy pracowników. Na kopalnie przypada ponad Ił tysięcy. Zarządzanie tak wiel
kim przedsiębiorstwem stawia bardzo wysokie wymagania dla procesów planowania i koordy
nacji produkcji . Gwarancją przetrwania i utrzymania silnej pozycji na rynku producentów 
miedzi i srebra, jest utrzymanie kosztu jednostkowego na odpowiednio niskim poziomie. Na 
przestrzeni ostatnich 10 lat Oddziały spółki z powodzeniem realizują strategię redukcji kosztu 
jednostkowego dla każdej fazy procesu produkcji miedzi. 

Każdy Oddział w ciągu technologicznym otrzymuje zestaw parametrów zadaniowych. Dla 
Oddziałów Górniczych najistotniejszymi parametrami są: 
- ilość metalu w rudzie, 
- kosztjednostkowy pozyskania l tony Cu z rudy. 

Na podstawie parametrów zadaniowych Oddział opracowuje Plan Techniczno-Ekono
miczny. Plany sporządzane są dla Oddziału jako całości, bez wyróżniania ośrodków odpowie
dzialności. Dla realizacji parametru kosztu jednostkowego służby ekonomiczne w kopalni we 
współpracy ze służbami technicznymi opracowują budżet kosztów. Budżet sporządzany jest 
w układzie miesięcznym, dla ustalonych ośrodków odpowiedzialności. 

W dalszej części artykułu umówione zostaną elementy tego procesu na przykładzie Od
działów Górniczych KGHM "Polska Miedź" S.A. Proces urabiania rudy w kopalniach pod
ziemnych stosunku do innych procesów produkcyjnych o charakterze masowym, charaktery
zuje się dużym współczynnikiem zmienności zużycia środków produkcji na jednostkę pro-
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duktu finalnego (tonę urobku h:_. conę Cu w rudzie). Element ten musi być uwzględniony przy 
konstrukcji budżetu. 

2. Uwarunkowania procesu budżetowania 

W Zakładach Górniczych KGHM "Polska Miedź" S.A. występuje duża decentralizacja od
powiedzialności za koszty. 

Poziom zarządzania Liczba osób odpowiedzialnych 

Dyrekcja zakładu 4 

Główni inżynierowie 6 

Kierownicy rejonów ok. 12 

Kierownicy oddziałów ruchowych' ok. 60 

Najniższym poziomem zarządzania, w czterostopniowej strukturze organizacyjnej jest kie
rownik oddziału na dole kopalni. W zależności od typu oddziału kieruje i odpowiada za pracę 
od 30 do 120 pracowników oraz majątek warty dziesiątki milionów złotych. Poziomy hierar
chii zarządzania odzwierciedlone są w układzie miejsc powstawania kosztów w systemie SAP 
R/3. Na rysunku 2.1 przedstawiono fragment hierarchii miejsc powstawania kosztów dla po
ziomów od 2 do 4. 

Mimo, że najważniejsze decyzje odnośnie zarządzania kopalnią lub określonym pionem są 
podejmowane na poziomie dyrektora (poziom l) lub głównego inżyniera (poziom 2), to za 
realizację strategii w dużej mierze odpowiada kierownik oddziału w ruchu kopalni (poziom 4). 
Każdego dnia podejmuje szereg decyzji, mających odzwierciedlenie w kosztach, między in
nymi: 
- decyduje o pobraniu materiału z magazynu, 
- zleca usługi serwisowe oraz remontowe (jest to szczególnie istotne w przypadku dla SMG), 
- zleca (zamawia) usługi dla SMG na swoim oddziale, 

zleca prace w godzinnych nadliczbowych. 

1 Wydobywczych, wentylacyjno-drogowych, maszynowych (SMG), szybowych, taśmowych, podsadzki, przewozu 

dołowego, elektrycznych. 
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Rys. 2.1. Fragment hierarchii miejsc powstawania kosztów w systemie SAP R/3 
Fig. 2.1. Cost responsibility tree in SAP R/3 system 

3. Elementy procedury budżetowania kosztów 

Dla skutecznej kontroli kosztów w kopalni konieczny jest budżet kosztów dla najniższego 
poziomu zarządzania. W przypadku tak dużej organizacji, zadanie to wymaga wsparcia infor
matycznego. Wsparcie to może dotyczyć następujących elementów procesu: 

ewidencja kosztów oraz wskaźników ilościowych, które można przypisać do obiektów 
dekretacji, 
opracowanie limitów kosztów dla ośrodków odpowiedzialności, 
ewidencja limitów kosztów, 
raportowanie informacji dla potrzeb kontroli kosztów, ocena zużycia limitów przydzielo
nych w budżecie. 
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3.1. Ewidencja kosztów oraz wskaźników ilościowych 

W KGHM "Polska Miedź" S.A. pierwsze informatyczne systemy finansowo-księgowe roz
poczęły pracę w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Przy ich wdroże
niu opracowany został standardowy układ stanowisk kosztów dla Oddziałów Górniczych. 
Poszczególne stanowiska kosztów odpowiadają operacjom technologicznym procesu produk
cji. Poniżej przedstawiono układ stanowisk kosztów dla oddziałów produkcji podstawowej : 
l. ODDZIAŁY WYDOBYWCZE- rys. 3.1. 

roboty strzałowe, 
roboty wiertnicze, 
załadunek i odstawa urobku, 
kotwienie, 
gospodarka skałą płonną, 

- budowa infrastruktury technicznej, 
czynności dodatkowe, 

- koszty ogólne oddziału. 
2. WENTYLACJA 

urządzenia wentylacyjne, 
- utrzymanie szybów wentylacyjnych, 
- stacja wentylatorów głównych. 

3. TRANSPORT POZIOMY 
transport taśmowy, 

- transport szynowy, 
- transport oponowy. 

4. TRANSPORT PIONOWY 
5. PODSADZKA 
6. ODW ADNlANIE I PRZEPŁUCZKA 
7. KOSZTY OGÓLNOWYDZIAŁOWE 

-t:J 13DTG1G01 Oddział r,rydob;."rczy G1 

131010010 _;} robo· .. ] ;-"t f ' t .. łoTJt: 

131010020 G1 r:o~·o ty rJiertn ·cze 
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131010031 Gl zela1.i t.mek i ~ - ~ t ·.t~1 t: ..lil1 e1 . i ~ 

131010040 t~1 konri·~nie 

131010050 G1 lH:ori <b cja l•."Jbr ant-j pr. ~ e snzeni 
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131010060 Gl budOtJa infrasnuJ.:ttu:y c.ecl'molO•Jicznej 
131010070 G1 cc.ynno.c i polliocnicze 
131010199 G1 ko . "ty 1•J.·)JÓ1n >: ot:l<lzi 'l.lu 

Rys. 3.1. Ewdiencja kosztów dla oddziału wydobywczego 
Fig. 3.1. Mining section's cots Iisting 

Dla ewidencji kosztów w Dziale Maszyn Dołowych zastosowano odmienną logikę tworze
nia obiektów dekretacji . Oddział maszynowy posiada tzw. MPK-i (Miejsca Powstawania 
Kosztów) kosztów wspólnych oraz kilkanaście MPK dla stosowanych typów maszyn- rys. 3.2. 
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Rys. 3.2. Ewidencja kosztów dla oddziału maszyn dołowych 
Fig. 3.2. Mining machinery maintainance section's cost Iisting 

W roku 2000 uruchomione zostały pierwsze moduły funkcjonalne zintegrowanego systemu 
informatycznego SAP R/3 . Proces wdrożenia został zakończony w roku 2003 . Zakres wdroże
nia systemu obejmuje wszystkie procesy istotne dla zarządzania firmą. Stworzyło to duży po
tencjał informacyjny, który można wykorzystać w modelowaniu procedur budżetowaniu 
kosztów: 

w zakresie procesów ewidencji kosztów, zastosowano szczegółowy podział kosztów 
rodzajowych. Funkcjonalność systemu R/3 pozwala na grupowanie wybranych rodzajów 
kosztów w hierarchię, dla potrzeb procedury budżetowania można opracować taką hierar
chie rodzajów kosztów, która będzie odpowiadała pozycjom budżetu, 
układ obiektów dekretacji kosztów (MPK) powstał na bazie schematu organizacyjnego 
danego Oddziału, czyli odpowiada układowi ośrodków odpowiedzialności za koszty. MPK 
w systemie R/3 tworzą wielostopn iową hierarchię (patrz rys. 2.1). Najniższy węzeł tej hie
rarchii to ośrodek odpowiedzialności za koszty. Przypisany jest do niego jeden lub więcej 
MPK (rys. 3.1 ). W przypadku oddziałów maszyn dołowych oraz oddziałów taśmowych za
stosowano szczegółową ewidencje danych na indywidualnych zleceniach eksploatacyjnych, 
przypisanych do odpowiednich MPK. Pozwala to na bardzo precyzyjne śledzenie kosztów. 
Hierarchię standardową można wykorzystać do raportowania kosztów: 
• począwszy od poziomu pojedynczego środka odpowiedzialności, 
• poprzez grupę ośrodków na poziomie rejonu, 
• poziom wydziału, 
• poziom kopalni, 
oprócz szczegółowych ewidencji danych o kosztach, w systemie ewidencjonowane są także 
inne informacje, które mogą zostać wykorzystane do korygowania kosztów w procedurze 
budżetowania, 

rejestracja danych w module kadrowo-płacowym: 
• rodzaj wykonywanej pracy, 
• miejsce, 
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• ilość pracy w przypadku operatorów SMG, 
- rejestracja w module remontowym PM, 
- rejestracja danych w module kontrolingu: 

• zużycie energii elektrycznej, 
• zatrudnienie, 
• ilość działa!'! SMG, 

- zastosowano szczegółowy model procesu rozliczenia kosztów produkcji2
. Podstawowe 

pozycje kosztów pośrednich: zużycie energii elektrycznej i cieplnej, czy przewozów pra
cowniczych rozliczane są w module kontrolingu na podstawie odpowiednich wskaźników 
ilościowych rejestrowanych na MPK i/lub zleceniach. Do rozliczenia kosztów usług ma
szyn dołowych, których udział w technicznym koszcie wydobycia urobku wynosi ponad 30 
% wykorzystuje się funkcjonalność rozliczenia przez działania. 

3.2. Opracowanie limitów kosztów dla ośrodków odpowiedzialności 

W opracowaniach teoretycznych [l, 2] opisywane są najczęściej dwie metody budżetowania. 
Budżetowanie przy zastosowaniu metody przyrostowej - polega na korygowaniu danych 
o kosztach z ubiegłych okresów z uwzględnieniem poziomu działalności oraz kosztów z po
przednich okresów i przewidywanych zmian w przyszłych okresach (zmian wielkości produk
cji , zużycia ilościowego i wartościowego środków produkcj i). Wady metody: 
- uwzględnienia w nowych budżetach nieefektywności lub nadzwyczajnej efektywności, któ

re zaistniałych w okresie bazowym, 
- metoda nie może być stosowana do budżetowania kosztów tych procesów, podmiotów czy 

stanowisk kosztów, które poziomu kosztów dotychczas nie obserwowano. 
Metoda ta daje dobre rezultaty , pod warunkiem zastosowania sprawnych narzędzi do diagnozy 
zmian w warunkach pracy dla danego ośrodka odpowiedzialności. Wpływ zmian musi być 
uwzględniony do skorygowania limitów kosztów na jednostkę produkcji. Alternatywnie można 
stosować drugą metodę . 

Budżetowanie przy zastosowaniu metody "od zera" - polega na szacowaniu poszczegól
nych pozycji analitycznych kosztów przy założeniu, że dany MPK będzie je realizował po raz 
pierwszy. Jednak jak pokazuje praktyka metoda ta jest trudna do zastosowania w skali całego 
przedsiębiorstwa . Najczęściej po krótkim czasie od momentu pojawienia się nowego MPK-u, 
kiedy znany jest już poziom generowanych przez niego kosztów, do określenia jego budżetu 
używa się pierwszej metody. 

Oddziały Górnicze do budżetowania wykorzystują metodę przyrostową. Przygotowanie 
budżetów polega na określeniu zmian dla poszczególnych pozycji analitycznych kosztów, jakie 
mają nastąpić w danym okresie w stosunku do okresu bazowego. Stosunkowo rzadko ko
nieczne jest wykorzystywanie metody budżetowania kosztów od zera. W przypadku kopalni 
podziemnej proces produkcyjny jest mocno rozproszony, realizowany równolegle w kilkunastu 
oddziałach wydobywczych. W przypadku pojawienia się nowego oddziału można stosunkowo 
łatwo estymować koszty jego funkcjonowania na podstawie danych historycznych, podobnego 
oddziału w tym rejonie kopalni . 

2 Materiały Konf. Szkoły Eksploatacji Podzicmncj 2004: ., Optymaliwcja procedur ewidentyi danych w Działach 
Maszyn dolowych KGHM .,Po/ska Mied:f." S.A. " - Paweł Śliwiński 
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Zadanie opracowania budżetu przypada działowi ekonomicznemu. Ograniczenia techniczne 
i organizacyjne spowodowały , że prace nad tworzeniem budżetu realizowane są w arkuszu 
kalkulacyjnym. Rozwiązanie to jest proste i skuteczne. W Oddziale ZG "Rudna" dział ekono
miczny zajmuje się opracowaniem budżetu do poziomu pojedynczych ośrodków odpowie
dzialności (poziom 4). Główny Inżynier może w porozumieniu z działem ekonomicznym prze
suwać środki między podległymi mu oddziałami. 

W pozostałych kopalniach dział ekonomicznych określa wielkości limitów dla poszczegól
nych pionów (poziom 2), podziałem środków budżetowych dla poszczególnych oddziałów 
ruchowych zajmują się sekcje analiz podległe Głównemu Inżynierowi. 

Z organizacyjnego punktu widzenia skuteczność obydwu rozwiązańjest zbliżona . Z punktu 
widzenia technologii , zwłaszcza procesu wprowadzania limitów budżetowych do systemu in
formatycznego, rozwiązanie, w którym dział ekonomiczny ma pełną kontrolę nad podziałem 
budżetu jest jakościowo lepsze. 

Układ pozycji budżetu w poszczególnych kopalniach jest zbliżony. Odpowiada pozycjom 
arkusza kalkulacyjnego, podstawowego dokumentu kontrolingowego wykorzystywanego do 
analiz technicznego kosztu wydobycia: Pionem zarządzania, który posiada największy budżet 
jest Dział Maszyn Dołowych. W ewidencji księgowej jest to wydział produkcji pomocniczej . 
Koszty eksploatacji samojezdnych maszyn górniczych są duże, część z nich jest mocna uzależ
niona od czynników makroekonomicznych : cen oleju napędowego, ogumienia i stali. Utrzy
manie dyspozycyjności SMG wymaga także dużych nakładów na serwisowanie. W tej katego
rii kosztów mieszczą się zarówno koszty planowanej obsługi maszyn jak, również koszty ich 
napraw realizowanych przez serwisy obce. Jak pokazuje praktyka, w strukturze kosztów dla tej 
pozycji, dominują koszty usuwania awarii sprzętu. · 

Oddziały wydobywcze, główny konsument usług SMG, zatrudniają znacznie mniej pracow
ników, mają też znikomo mały majątek . Główną pozycją w kosztach oddziału wydobywczego 
stanowią usługi SMG. Dozór zmianowy w oddziale wydobywczym, ma duży wpływ na efek
tywność wykorzystania zasobów, jakie zabezpiecza mu Dział Maszyn Dołowych. Dotyczy to 
w szczególności: 
- zapewnienia frontu robót dla zamówionej maszyny - optymalne wykorzystanie maszyny, 

elimin acja kosztów utrzymania rezerw sprzętu, 
- zapewnienia odpowiednich warunków pracy sprzętu, zapobieganie kosztownym awariom. 

Ważnym, jeszcze nie do końca rozwiązanym zagadnieniem, jest potrzeba opracowania pro
cedur kontroli kosztów, obecnie nie można w sposób skuteczny egzekwować efektywności 
wykorzystania środków produkcji (pozycja "usługi maszyn dołowych" około 30 % udziału 
w TKW), co powoduje trudności w realizacji parametru zadaniowego w skali całej kopalni. 

Wśród ekonomistów i służb technicznych panuje konsensus w sprawie konieczności wpro
wadzenia budżetowania usług maszyn dołowych . Jednak poglądy, w jaki sposób zrealizować 
ten cel nie sąjuż tak oczywiste. Naturalnym sposobem budowania procedury jest wykorzysta
nie do tego celu doświadczeń z funkcjonowania zapotrzebowania na maszyny górnicze dla 
oddziałów wydobywczych i pomocniczych (procedurę ustalenia planu zapotrzebowania re
gulują zarządzenia wewnętrzne każdego Oddziału Górniczego) . 

W planie obłożenia określona jest tylko ilość poszczególnych rodzajów maszyn na każdą 
zmianę roboczą, bez określenia ilości pracy, która mają wykonać . Plan obowiązuje w dni 
"czarne", w dni wolne od pracy obłożenie ustalane jest indywidualnie w miarę potrzeb. Budo
wanie planu zapotrzebowania na maszyny górnicze jest powiązane z procedurą budżetowania 
realizowaną przez działy ekonomiczne. 
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Integracja tych procesów jest podstawą do modelowania mechanizmów budżetowania 
usług SMG. Istotne jest aby planować zapotrzebowanie na usługi SMG nie w ilości maszyno
zmian, lecz w jednostkach używanych później do ich rozliczenia w module kontrelingu sys
temu R/3. Zaplanowanie ilości usług SMG pozwoliłoby na ich przeliczenie na koszty po ce
nach planowanych. Oszacowane w ten sposób koszty można włączyć do limitu kosztów od
działu wydobywczego. Dostosowanie procedury tworzenia zapotrzebowania na SMG do funk
cjonalności ewidencyjnego systemu (R/3) daje wiele korzyści: 
- pozwala na automatyczne przeliczenia pracy na koszty, 
- umożliwia ~ykorzystanie danych historycznych o ilości działań SMG zużytych przez 

usługobiorców, z dokładnością do pojedynczych operacji technologicznych (patrz układ 
stanowisk kosztów), 

- zmiana formuły tworzenia zapotrzebowania na maszyny -przejście z jednostki "sztuka na 
zmianę" może w dłuższej perspektywie czasowej przyczynić się do redukcji stanu maszyn, 

- funkcja motywacyjna dla służb kierowników oddziałów mechanicznych. 
Aby osiągnąć przedstawione powyżej korzyści płynące z dostosowania procedur tworzenia 

zapotrzebowania na maszyny górnicze do funkcjonalności ewidencyjnego systemu (R/3) za
gwarantować należy przede wszystkim zapewnienie dyscypliny ewidencji pracy sprzętu -
jest to warunek bezwzględny. Procedura ewidencji pracy maszyn wymaga obecnie szczegóło
wego unormowania, precyzowanego zwykle Poleceniem Służbowym Kierownika Ruchu Za
kładu, takie umocowanie organizacyjne tej procedury zapewnienia: 
- wprowadzenie kompletnych danych do Karty Czasu Pracy w module HR, 
- rzetelne a tym samym wiarogodne wpisy i lośc i wykonanej przez pracowników pracy. 

3.3 . Ewidencja limitów kosztów w systemie informatycznym 

Mimo, że system SAP R/3 w standardzie ma mechanizmy służące do budżetowania kosz
tów, to trudno je wykorzystać w warunkach procedury zastosowanej w Oddziałach Górniczych 
"Polskiej Miedzi": 
- budżet według założeń systemu R/3 to limit kosztów bez podziału na pozycje kalkulacyjne 

kosztów, 
- system R/3 oprócz ewidencji kosztów rzeczywistych (wersja 0), posiada możliwość 

rejestracji kosztów (lub ich kopiowania) dla innych wersji (numeracja od l do ZZZ). Jest to 
bardzo ciekawa funkcjonalność z punktu widzenia procedur budżetowania. Na drodze pro
wadzącej do jej praktycznego wykorzystania pojawia się istotny problem techniczny: w bu
dżetach wiele pozycji to koszty wtórne, których nie można bezpośrednio wprowadzić na 
obiekty kontrolingowe. Konieczne jest powielenie procedury rozliczenia kosztów planowa
nych, tak jak w przypadku rozliczenia kosztów rzeczywistych. Rozliczeniem kosztów rze
czywistych zajmują się Działy Księgowości Kosztów, budżetowaniem kosztów Działy Pla
nowania Budżetowania i Analiz Ekonomicznych. Pracownicy działu planowania nie mają 
odpowiednich uprawnień i wiedzy praktycznej dla obsłużenia tego procesu. 
Aktualnie opracowanie i dystrybucja informacji o limitach kosztów realizowane jest przy 

wykorzystaniu technologii arkusza kalkulacyjnego. Brak wspólnej platformy informatycznej 
do przechowywania informacji o kosztach oraz limitach budżetowych nie pozwala na opraco
wanie raportów dla kontroli kosztów. 

Problem integracji informacji pochodzących z różnych źródeł można rozwiać przy wyko
rzystaniu nowej technologii informatycznej: hurtowni danych. Technologia hurtowni danych 
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pozwala na elastyczne modelowanie strumienia informacji pochodzących z różnych baz da
nych. Fakt , że poziom szczegółowości dla ewidencji danych w systemie R/3 (MPK, rodzaj 
kosztów), jest inny niż poziom dla którego określane są limity (oddział identyfikowany przez 
grupę MPK, pozycja kosztów identyfikowana przez grupę rodzajów kosztów), nie stanowi 
ograniczenia. 

Zadanie konwersji informacji zapisanych w tabelach Excel do kodyfikacji wymaganej 
przez bazę danych hurtowni, można rozwiązać przy wykorzystaniu makr arkusza kalkulacyj
nego. To bardzo proste rozwiązanie przetestowano praktycznie przy wdrożeniu systemu Eks
pert. Po wprowadzeniu kolejnej wersji limitów kosztów do szablonu tabeli, inicjowana jest 
procedura konwersji danych. Dane te są zapisywane w postaci pliku tekstowego, a następnie 
wczytywane do hurtowni danych. Pozwala to na tworzenie raportów prezentujących informacji 
w układzie: limit, koszty rzeczywiste, dynamika. 

3.4. Raportowanie informacji dla potrzeb kontroli kosztów 

W konsekwencji zastosowania rozbudowanego układu ewidencji kosztów oraz skompliko
wanej procedury ich rozliczenia, komplikuje się proces opracowaniu informacji o wykonaniu 
kosztów w przekroju ośrodków odpowiedzialności. Konieczna jest eliminacja wzajemnych 
świadczeń pomi.ędzy MPK, dane trzeba poddać agregacji, opisy przekonwertować z terminolo
gii księgowej, na techniczną zrozumia:łą dla służb ruchowych . 

Standardowe raporty systemu R/3 prezentujące saldo na obiektach dekretacji są tu bezuży
teczne. System R/3 ma do zaoferowania narzędzia do tworzenia raportów ("malarz raportów"). 
Narzędzie to jest stosunkowo mało elastyczne. 

Wydajnym narzędziem do przetwarzania dużej ilości danych źródłowych z sytemu R/3 na 
informacje zgodne z oczekiwaniami użytkowników, jest technologia hurtowni danych. 
Zwłaszcza w sytuacji kiedy wykorzystamy ją do ewidencji informacji o limitach kosztów. 

Technologia hurtowni danych została przetestowana przy okazji wdrażania "Systemu ewi
dencji, kontroli oraz analizy efektywności i wydajności samojezdnych maszyn górniczych w ko
palniach KGHM "Polska Miedź" S.A. - Ekspert", opracowanego przez Instytut Gospodarki 
Surowcami Mineralnymi i EnergiąPAN Kraków. 

Dzięki konfiguracji połączenia hurtowni danych z systemem SAP R/3 możliwa jest auto
matyzacja procesu generowania informacji dla potrzeb kontroli kosztów, w praktycznie do
wolnym przekroju, także według ośrodków odpowiedzialności. 

System informacyjny oprócz funkcji związanej z zapewnieniem skutecznej kontroli kosz
tów, może dostarczyć także istotnych informacji diagnostycznych, które mogą zostać wykorzy
stane przy opracowywaniu (ewentualnie korygowaniu) budżetów. 

4. Podsumowanie 

Budżetowanie kosztów według ośrodków odpowiedzialności jest skuteczną metodą kon
troli kosztów. Struktura organizacyjna Oddziałów Górniczych KGHM "Polska Miedź" S.A. 
charakteryzuje się dużą decentralizacją kierowania. Najniższy poziom odpowiedzialności za 
koszty to kierownik oddziału pod ziemią. Sposób w jaki zarządza pracą ludzi i powierzonym 
majątkiem decyduje w dużej mierze o kosztach produkcji. Dla oceny jakości jego pracy, ko
nieczny jest sprawny system raportowania informacji o kosztach w przekroju źródeł ich po
wstawania. Ze względu na duża ilość ośrodków odpowiedzialności oraz skomplikowany sys-

523 



Śliwiński P.: Wybrane problemy budżetowania kosztów według ośrodków ... 

tern ewidencji i rozliczenia kosztów jest to zadanie stosunkowo skomplikowane, wymaga wy
korzystania nowoczesnych technologii informatycznych. 
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Selected aspects of budgeting at various. responsibility levels in KGHM 
"Polska Miedź" S.A. mines 

Abstract 

The objective of the paper is to present the issues associated with budgeting and cost 
eontroi in mining sections of KGHM "Polska Miedź" S.A.Comparison of the technology and 
work organization utilized at the mines. Showing the potencial for integrating different IT 
systems, which may be or already are used in the budgeting process. 
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Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania kształtujące koszt czynników 
energetycznych w KGHM "Polska Miedź" S.A. 

Słowa kluczowe 

cena energii- moc zainstalowana- innowacyjność- rynek energii- prognozy cen i zużycia 

Streszczenie 

Analizę poziomu kosztów energii elektrycznej w dłuższej perspektywie należy rozważać 
w dwu aspektach: 
- czynników wewnętrznych kształtujących poziom zużycia i jego zmianę w latach, 
- czynników zewnętrznych kształtujących cenę czynnika, jago dostępność na rynku, charak-

ter tego rynku i prognozę fluktuacji ceny. 
Czynniki wewnętrzne to nie tylko zainstalowane moce, ale także szeroko rozumiana inno

wacyjność. Dostęp do nowych technologii oraz możliwość ich wdrożenie decyduje o tym czy 
przedsiębiorstwo ma szanse na rozwój i poprawę konkurencyjności na rynku. W przypadku 
KGHM "Polska Miedź" S.A. decydujące dla konkurencyjności znaczenie ma poziom kosztów 
na poszczególnych fazach procesu, dlatego też poziom inwestycji dotyczący tylko sfery elek
tryczno - energetycznej sięga w Spółce kilkunastu i więcej milionów rocznie. Dzięki temu 
właśnie możliwy był tak znaczny postęp i spadek energochłonności produkcji w ostatnich 9 
latach, aż o 34 %. Mimo tak znacznego postępu branża górniczo-hutnicza zawsze pozostanie 
w sferze przemysłów szczególnie energochłonnych, dlatego poza działaniami wewnętrznymi 
obniżenia i optymalizacji wykorzystania energii, niezwykle ważne pozostaną: bezpieczeństwo 
zasilania, jako warunek bezpieczeństwa pracowników i procesu technologicznego oraz cena 
kupowanej energii. Zmiany na tym rynku są przez KGHM "Polska Miedź" S.A. pilnie obser
wowane, natomiast działania nakierowane są na zapewnienie najtańszych źródeł w bezpiecznej 
dla Spółki perspektywie. W pierwszych latach zaprezentowanego okresu, wobec braku wpływu 
na ceny zewnętrzne (cena kształtowana centralnie), jedyne efekty wynikały z działań we
wnętrznych. Obecnie, wobec powoli "uwalnianego" rynku energii, działania zewnętrzne nakie
rowane są na wykorzystaniu pozycji dużego, stabilnego odbiorcy dla uzyskiwaniu możliwie 
najatrakcyjniejszych cen energii. Biorą pod uwagę strukturę ceny energii oraz prognozy dla 
rynku energii, KGHM "Polska Miedź" S.A. rozważa aktywne podejście do inwestycji w źródła 
energii jako gwarancji długookresowych efektów w postaci obniżki kosztów w tym zakresie. 

l. Wstęp 

KGHM "Polska Miedź" S.A. jest jednym z największych konsumentów energii elektrycz
nej w Polsce (około 2 %zużycia ogólnokrajowego) i dużym odbiorcą ciepła w postaci pary 
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i wody gorącej. Koszt energii elektrycznej jest istotnym składnikiem kosztu produkcji miedzi, 
w związku z czym jego obniżenie jest działaniem strategicznym firmy. Odbiorcy energii na 
rynku KGHM "Polska Miedź" S.A. są w sposób naturalny rozmieszczeni na dość dużym 
obszarze. Składa się on z instalacji związanych z wydobyciem (3 kopalnie), produkcją 

koncentratu (3 zakłady przeróbcze), instalacji hutniczych (2 huty i walcownia) oraz instalacji 
oddziałów pomocniczych. Wszystkie instalacje powiązane są siecią systemu elektroenerge
tycznego. Ciepło grzewcze, a zwłaszcza para technologiczna z uwagi na specyfikę ich wytwa
rzania i sposób odbioru produkowane są dostarczane przy zachowaniu warunku nieodległej 
lokalizacji źródeł i odbiorców. · 

2. Zapotrzebowanie na ciepło 

Ciepło dostarczane jest w postaci (ta b. 2.1 ): 
wody gorącej: na potrzeby ogrzewania i wentylacji pomieszczeń, ogrzewania powietrza 
wlotowego do szybów oraz produkcji ciepłej wody użytkowej, 
pary: na potrzeby technologiczne hut i odbiorców na ich terenie. 
Głównymi odbiorcami ciepła w postaci wody gorącej są Oddziały KGHM "Polska Miedi" 

S.A. oraz miasta Głogów i Polkowice. 

Tablica 2.1. Zużycie energii cieplnej przez Oddziały KGHM "Polska Miedź" S.A. oraz odbiorców 
zewnętrznych 

Table 2.1. Thermal energy use by KGHM "Polska Miedź" S.A. Sections and external users 

woda gorąca 

Odbiorcy zużycie w GJ 
ZG "Polkowice-Sieroszowice" 164 000 

ZG "Rudna" 212 000 

ZWR ,.Polkowice" 30 000 

ZWR ,.Rudna'' 25 000 

HM "Głogów" 158 ()()() 

ZG .. Lubin" 82 000 

ZWR .. Lubin" 33 000 

Zakład Hydrotechniczny 4000 

HM "Legnica" 212 000 

Razem KGHM "Połska Miedź" S.A. 920 000 

Miasto Głogów l 126 000 

Miasto Polkowice 370 700 

Ogółem 2 416 700 

para technologiczna 

Odbiorcy zużycie w GJ 

Huta Miedzi "Głogów" l 010 000 

Huta Miedzi "Legnica" 571 000 

Razem KGHM "Połska Miedź" S.A. l 581 000 

Ciepło dla pokrycia ww. zapotrzebowania produkowane jest w 4 elektrociepłowniach, na
leżących do grupy kapitałowej KGHM "Polska Miedź" S.A. oraz w kotle odzysknicowym za 
piecem zawiesinowym HM "Głogów". Ze względu na lokalny charakter rynku ciepła nie jest 
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możliwe dostarczanie ciepła z rynku zewnętrznego - a więc nie ma alternatywy dla lokalnych 
własnych źródeł ciepła . 

3. Zapotrzebowanie na energię elektryczną 

Rynek energii elektrycznej na terenie KGHM "Polska Miedź" S.A. tworzą kopalnie rud 
miedzi, zakłady wzbogacania rud, huty miedzi, pozostałe oddziały oraz inne podmioty w oto
czeniu. 

Energia elektryczna obecnie wytwarzana jest w skojarzeniu z ciepłem w 4 źródłach (tab. 
3.1) należących do Grupy Kapitałowej KGHM "Polska Miedź" S.A. Stanowi to jednak tylko 
około 15 o/o zapotrzebowania. Pozostała część energii elektrycznej kupowana jest na rynku ze
wnętrznym. 

Tabela 3.1. Zainstalowana moc elektryczna w źródłach Grupy Kapitałowej KGHM "Polska Miedź" S.A. 
Table 3.1. Electric power manufacturing capacity of producers belonging to Grupa Kapitałowa KGHM 

"Polska Miedź" S.A. 

Moc elektryczna, MW, 
Żródło 

zainstalowana osiągalna 

EC- l Lubin 27,4 22,0 

EC- 2 Polkowice 10,4 10,0 

EC HM "Głogów" 48,0 43,0 

EC HM "Legnica" 19.9 15,0 

Razem 105,7 90,0 

Poniżej (tab. 3.2) podano wielkości rocznego zużycia energii elektrycznej oraz podstawowe 
wskaźniki technologiczne zużycia energii w procesach technologicznych. 

Tabela 3.2. Zużycie energii elektrycznej i energochłonność produkcji w latach 1995-2003 
Table 3.2. Electric energy usage and energy consumption of the processin 1995-2003 

Wyszczeg61nienic 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Wydobycie rudy 
24850084 25519052 24682024 26859801 27854386 28503388 29677237 29382116 29815301 

(M~w.w.) 

Zużycie en.elektr. 
2772023 2678687 2519924 2518657 2414631 2400599 2485682 2442876 2453048 o<>ólem (MWh) 

Zużycie en.elektr. 
na wydobycie 782475 762970 697365 715464 703823 689076 707926 725247 727%6 
(MWh) 

Cena energii 
92.20 112.40 117,70 123,20 134,50 146,30 168.60 184.40 (zi/MWh) 

Wskaźniki technologiczne 

kW h/Mg wydobytej 
31,49 29.90 28,25 26,64 25.27 24. 18 23,85 24.68 rudy w. w. 24.42 

kWh/MgCu w 
1815.20 1614,50 1506.10 1465.00 1350,60 1346,50 1327.20 rudzie 1275,30 1241,80 

kWh/Mg produkcji 
486,50 447,30 434,40 426.90 426.20 428.00 423.70 koncentratu 396,10 390.60 

kWh/MgCu 
1155,80 1021,80 1163.00 1219.20 988,30 932.30 elektrolitycznej 944.40 892,()0 995.40 
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Jak widać w powyższej tabeli w wyniku podjętych działań inwestycyjnych i organizacyj
nych sukcesywnie spada i lość zużytej energii na jednostkę produkcj i - tonę (l Mg) miedzi 
elektrolitycznej . Spadek ten w latach 1995-2003 wyniósł 34 %. Wykazana tendencja spadkowa 
energochłonności produkcji występuje na wszystkich etapach ciągu technologicznego tj. wy
dobyciu rudy, produkcji koncentratu, miedzi elektrolitycznej i walcówki . Tę tendencję ilustruje 
rys . 3. 1. 
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' D kWh/Mg C u w rudzie bil kWh/Mg produkcji koncentratu D kWh/Mg C u elektrolitycznej . 

Rys. 3. 1. Wskaźniki technologiczne energochłonności produkcji w latach 1995-2003 
Fig. 3. 1. Technological parameters o f process energy consumption in 1995-2003 

Systematyczny spadek jednostkowego zużycia energii elektrycznej w procesie produkcji 
miedzi (rys . 3.1) wynika zarówno z działań podejmowanych przez służby technologiczne ce
lem zwiększenia produkcji przy tym samym uzbrojeniu elektroenergetycznym oraz podjęciu 
szeregu działań związanych z programem oszczędności zużycia energii elektrycznej, również 
o charakterze inwestycyjnym, które spowodowały w kolejnych latach znaczne zmniejszenie 
wskaźnika zużycia energii w przeliczeniu na Mg miedzi elektrolitycznej. Były to między in
nymi : 
- automatyzacja odstawy urobku i produkcji koncentratu przy bieżącej kontroli rozruchu i ob

ciążenia celem optymalnego doboru mocy napędowych , 

zabudowa łagodnego rozruchu i regulacji obrotów w zależności od obciążenia (wenty la
tory, pompy itd.), 
zabudowa kompensacji mocy biernej i eliminacji strat przesyłowych wewnętrznych sieci 
przesyłowych średniego i niskiego napięcia, 
zastosowanie silników i transformatorów energooszczędnych, 
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- wymiana maszyn flotacyjnych na nowe, charakteryzujących się wyższą sprawnością 

energetyczną, 

- zastosowanie pras filtracyjnych w technologii odwadniania koncentratu 
wymiana elektrofi ltru suchego za piecem zawiesinowym, 

- modernizacja wydziału kwasu siarkowego, 
- wprowadzenie mikroprocesorowego systemu opalania pieców anodowych, 
- modernizacja odpylni konwertorowej i młynów węglowych w Hucie Miedzi Legnica, 
- zamiana pieców anodowych stacjonarnych na obrotowe, 
- modernizacja techniki i technologii elektrorafinacji miedzi. 

Niezależnie od tych dz i ałań w procesie hutniczym w latach 1997-1998 daje się zauważyć 
wzrost wskaźników zużycia energi i (rys . 3.2) . Wzrost ten spowodowany był oddaniem do eks
ploatacj i w tym czas ie obiektów związanych z ochroną środow i ska takich jak: 
- instalacja odsiarczania spal in el ektrociepłowni Hucie Miedzi "Głogów", 
- zmodernizowanych układów wentylacyj nych i odpylania pieców szybowych, 
- insta lacje odpylania i hermetyzacj i wydziałów przygotowania wsadu Hucie Miedzi "Gło-

gów" i Hucie Miedzi "Legnica". 

7,0()( 
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(.) ~ l - > 5,501 ~-
:i: ~ l 
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Rys. 3.2. Zużyc ie energii elektrycznej na wyprodukowanie I tony miedzi elektrol itycznej 
Fig. 3.2. Electric energy use per I tonne o f electrolytic capper produced 

Niestety wszystkie te działania nie rekompensują bardzo szybkiego tempa wzrostu ceny 
energii e lektrycznej, która w tym samym okresie 1995-2003 wzrosła o l 09 o/o (rys. 3.3). 
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Koszt energii elektrycznej 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

l 

11EJ Cena energii (zł/MWh) Koszt przesytu 

Rys. 3.3. Koszty energii elektrycznej w latach 1995-2003 
Fig. 3.3. Electric energy cost in 1995-2003 

2002 2003 - 1-
sze 

pólrocze 

To duże tempo wzrostu cen spowodowało, mimo obniżenia wskaźników zużycia, wzrost 
udziału energii w kosztach rodzajowych (tab. 3.3). 

Tabela 3.3. Udział kosztu energii w kosztach rodzajowych ogółem 
Table 3.3. Share of energy cost in total cost 

Wyszczególnienie 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

(w tys. zł) 

Koszty ogółem 2 694 169 3 084934 3 170 417 3 481 100 3 768 238 4 088 337 4 237 693 

Koszty zakupu 
220 481 288 927 313 439 344 566 404 481 422 595 490 191 ener(Tii 

Udział% w 
8,18% 9,37% 9,89% 9,90% 10,73% 10,34% 11,57% 

kosztach orrólem 

w tym: energia elektryczna 337 937 396 022 

Udział % w kosztach ogółem 8,27% 9,35 % 

2002 
I półrocze 

2003 

4 180 851 2 066 674 

512 101 273 337 

12,25% 13,23 % 

421 903 219 863 

10,09% 10,64 % 

4. Przegląd działań mających na celu na obniżenie ceny zakupywanej energii elektrycznej 

Od momentu ukazan ia się nowego prawa energetycznego w 1997 r. rozpoczął się proces li
beralizacji rynku energii. KGHM "Polska Miedź" S.A . podjął niezbędne działania techniczne 
i prawne aby sprostać wymaganiom stawianym przez nowe przepisy oraz wykorzystać możli
wości obniżenia kosztów energii elektrycznej. Pon iżej opisano warianty zaopatrzenia KGHM 
"Polska Miedź" S.A. w energię elektryczną oparte na renegocjacji dotychczas posiadanych 
umów na dostawę energii elektrycznej, na współpracy z producentem energii, a także zakupach 
energii na liberalizującym się rynku energii (rys. 4.1) . 
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OCZEKIWANE OSZCZĘDNOŚCI W POSTACI OBNit.KI CEN ENERGII 

RENEGOCJACJE 
UMÓW Z 

DOTYCHCZASOWYM 
DOSTAWCĄ 

-==-~1 ~~~=-_________ 
BEZPOŚREDNIZAKUP 

OD PRODUCENTA 

ZAKUP ENERGII Z 
RYNKUOTWARTEGO 

(W G ZASADY TPA) 

BEZPOŚREDNIE 
UCZESTNICTWO 

W RYNKU 
BILANSUJĄCYM 

Rys. 4.1. Schemat blokowy działań podjętych na rynku energii przez KGHM "Polska Miedź" S.A. 
Fig. 4.1 . Actions taken by KGHM "Polska Miedź" S.A. in the energy market 

4 .1. Renegocjace umów z dotychczasowym dostawcą 

Sytuacja w chwili ukazania się nowego prawa energetycznego (1997 rok) przedstawiała się 
następująco: 

- występowała jedna taryfa na energię elektryczną w skali kraju, 
- oddziały KGHM "Polska Miedź" S.A. miały indywidualne umowy z ZE Legnica (wielo-

letni dostawca 75 % energii elektrycznej) na dostawę energii, 
- występował ograniczony zakres monitoringu poboru energii elektrycznej oraz pojedyncze 

układy pomiarowo-rozliczeniowe. 
Podjęte działania po ukazaniu się prawa energetycznego to: 
- uzyskanie koncesji na działalność energetyczną (koncesja na obrót energią elektryczną, 

koncesja na przesył i dystrybucję energii), 
- kosztowe wydzielenie działalności energetycznej z podstawowej produkcji działalności Spółki, 
- uporządkowanie sposobu rejestracji kosztów i sprawozdawczości z działalności energetycz-

nej, 
- opracowanie taryfy cieplnej, 
- wynegocjowanie z ZE Legnica (obecnie koncern ENERGIA PRO) jednej umowy na dostawę 

energii elektrycznej w ramach KGHM "Polska Miedź" S.A. z podziałem na obrót i przesył. 
Ważnym krokiem w optymalizacji kosztu energii elektrycznej była rozbudowa wewnętrz

nych układów pomiarowo-rozliczeniowych w Oddziałach Spółki oraz budowa centralnego 
systemu bilansowania i rozliczeń energii elektrycznej oraz powołanie komórki Centrum Dys
pozycji Mocy. W wyniku tego osiągnięto: 
- nadzór nad przestrzeganiem warunków przesyłu i dostawy energii elektrycznej, zawartych 

w umowach z ZE Legnica i ewentualnie z innymi uczestnikami rynku energii, 
- bilansowanie zużycia energii elektrycznej w skali Spółki i udziału w nim poszczególnych 

Oddziałów, 

uzgodnienie rozliczeń okresowych z dostawcą, 
- prognozowanie i "grafikowanie" zużycia energii elektrycznej oraz rozliczanie różnic bilan

sowych, 
- analityka kosztowa i sprawozdawczość. 
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W wyniku opisanych powyżej działań w miejsce dotychczasowej jednej umowy z ZE Le
gnica zawarto dwie odrębne dotyczące : 

- sprzedaży energii elektrycznej , 
- świadczenia usług przesyłowych. 

Stworzenie własnej infrastruktury pomiarowo rozliczeniowej pozwoliło w negocjacjach z ZE 
Legnica na osiągnięcie dodatkowych upustów w zależności od stopnia trafności w grafiko
waniu i minimalizacji odchyłek bilansowych . Taki rozdział i ułożenie umów z ZE Legnica 
wraz z przygotowaną infrastrukturą stworzyły również możliwość zakupu energii elektrycznej 
od dowolnego dostawcy (producenta) energii z wykorzystaniem zasady TPA. 

Działania te przynoszą z roku na rok rosnące efekty sięgające kilkunastu milionów złotych 
oszczędności (w skali roku). 

4.2. Zakup energii elektrycznej bezpośrednio od producenta 

W ramach prac związanych z zabezpieczeniem energetycznym KGHM "Polska Miedź" 
S.A. rozpatrzono możliwość zabezpieczenia dostaw energii z rynku zewnętrznego ze szczegól
nym zwróceniem uwagi na podmioty energetyczne usytuowane w regionie i otoczeniu. Otrzy
mane w wyniku rozmów propozycje ścieżek cenowych zasadniczo odbiegały od oczekiwań . 

Reasumując, z uwagi brak jasnych planów rozwiązania kontraktów długoterm i nowych, w ra
mach których elektrownie związane są umowami długoterminowymi z PSE oraz niestabi lność 

rynku energii w zakresie funkcjonalno-prawnym, producenci z którymi prowadzono rozmowy 
nie byli w stanie przedłożyć dla KGHM "Polska Miedź" S.A. konkurencyjnej oferty w sto
sunku do możliwości kształtowanych przez ogólnie dostępny rynek energii. 

Z uwagi na planowaną restrukturyzację PSE (np. wydzielenie obrotu z dotychczasowej 
struktury) nie można również uzyskać ze strony tego podmiotu żadnych deklaracji odnośnie 
możliwości śc i ślejszej współpracy w zakresie dostaw energii czy warunków jej przesytu. Z prze
prowadzonych rozmów z podmiotami sektora wytwarzania jak i dystrybucji wynika, że ze 
względu na niedok01'1czony jeszcze proces restrukturyzacyjno-prywatyzacyjny oraz niestabil
ność rynkową, podmioty te unikają podejmowania ryzyka zawierania wieloletnich kontraktów 
bilateralnych oraz przyszłościowych decyzji strategicznych w tym zakresie. 

4.3 . Zakup z rynku otwm1ego 

W ramach stworzonych w KGHM "Polska Miedź" S.A. możl iwości techniczno-organiza
cyjnych (Centralny System Bilansowania i Rozliczei1 Energii Elektrycznej - CSBiREE i Cen
tralna Dyspozytornia Mocy - COM) podjęto próbę skorzystania z zasady TPA i dokonania 
zakupu energii elektrycznej na 2004 r. od dowolnego dostawcy w oparciu o aktualne uwarun
kowania i możliwości konkurencji rynkowej . Przeprowadzone w tym zakresie działania (prze
targ nieograniczony na dostawę energi i elektrycznej) nie przyniosły jednak znaczących efek
tów kosztowych . Dostawcą energii elektrycznej pozos tały ZE Legnica CENERGI PRO). 

4.4. Zakup energii elektrycznej przez KGHM "Polska Miedź" S.A. w charakterze bezpośred
niego uczestnika rynku bi l ansującego 

Do czasu ukształtowania się ostatecznych zasad funkcjonowania rynku bi lansującego i więk
szej stabili zacji na rynku otwartym energii , postanowiono zrezygnować z tej drogi zaopatrzenia 
w energię elektryczną, gdyż: 
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l) Bezpośrednie uczestnictwo w rynku bilansującym wiązałoby się z koniecznością ponosze
nia dodatkowych kosztów związanych z: 

całkowitym przejęciem na siebie ryzyka związanego z brakiem zbilansowania 
zapotrzebowania z rzeczywistym poborem energii elektrycznej, 

- dostosowaniem infrastruktury zasilająco- pomiarowej w stacjach zasilających 110/6 kV 
do zgodności z wymogami regulaminu rynku bilansującego, polegającym między in
nymi na: 
• wymianie przekładników prądowych i napięciowych we wszystkich 
• stacjach na nowe o wyższej klasie dokładności (0,2), 
• przebudowie uzbrojenia stacji, związanej z modernizacją układów pomiarowych. 

2) W chwili obecnej przy zakupie energii elektrycznej w ramach zasady TPA i pośrednim 
(poprzez ZE Legnica) uczestnictwie w rynku bilansującym, część ryzyka bilansowego bie
rze na siebie ZE Legnica kompensując jednocześnie odchyłki KGHM "Polska Miedź" S.A. 
w ramach pobieranej energii przez pozostałych swoich odbiorców oraz poprzez wymianę 
energii z ościennymi spółkami dystrybucyjnymi . Wpływa to na minimalizację różnic bilan
sowych a tym samym ogranicza koszty dodatkowe ponoszone w rozliczeniach z rynkiem 
bilansującym. 

3) Dostosowanie infrastruktury pomiarowej do zgodności z regulaminern rynku bilansującego 
(w zakresie jw.) w przypadku bezpośredniego w nim uczestnictwa wymagałoby dodatko
wych nakładów finansowych w wysokości ok. 10-12 mln. zł . 

4) Z przeprowadzonej analizy wynika, że w przypadku bezpośredniego uczestnictwa KGHM 
"Polska Miedź" S.A. w rynku bilansującym, koszty jednostkowe zakupu energii elektrycz
nej byłyby wyższe o ok. I 0-14 zł/MWh w porównaniu do obecnie ponoszonych . 

5. Prognoza cen energii w Polsce 

M. Kwiatkowski, M. Wawrzyszczak (PSE) i W. Orzeszek (EP-Warszawa) w materiałach 
Konferencji Komitetu ds. Gospodarki Energetycznej NOT (Białowieża 2003) oceniają, że 
efektem implementacji Dyrektywy 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych 
zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw będzie wzrost średnich kosztów 
produkcji o prawie 20 %, to znaczy do poziomu przekraczającego 140 zł/MWh w latach 2008-
2015 oraz 155 zł/MWh po roku 2016. Do kosztów tych należy dodać marżę zysku i cenę usługi 
przesyłowej. Powyższe kwoty należy więc zwiększyć do poziomu 220-235 zł/MW. 

Interesującą opinię dotyczącą cen energii przedstawił zespół Uczelnianego Centrum Ba
dawczego Energetyki i Ochrony Środowiska politechniki Warszawskiej pod kierunkiem prof. 
dr hab. Stanisława Mańkowskiego. "Poziom cen energii elektrycznej w państwach UE (rys. 
5.1) przed deregulacją sektorów energetycznych był bardzo zróżnicowany. Najniższe ceny 
występowały w systemach energetycznych państw skandynawskich i w systemie francuskim, 
najwyższe w systemach Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Zróżnicowanie było niemal dwukrotne, 
co stwarzało nierówne warunki konkurencji dla przedsiębiorstw przemysłowych w 
poszczególnych państwach . Ten fakt był jedną z głównych przyczyn wprowadzenia deregulacji 
i mechanizmów konkurencji rynkowej do sektora elektroenergetycznego. Głównym celem 
deregulacji było wyrównanie szans pozyskania energii po możliwie najniższych kosztach, 
przez wszystkie konkurujące przedsiębiorstwa na rynku wewnętrzym i rynkach międzynarodo
wych . Otwarcie rynków energii elektrycznej i gazu nastąpiło w chwili wprowadzenia zasady 
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TPA, gwarantującej odbiorcom prawo wyboru źródła, od którego może być dokonany zakup 
energii . 

[US$ /MWh] 
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Rys. 5.1. Ceny energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych w państwach UE 
Fig. 5.1 Electric energy prices for commerciał users in the EU countries 

2001 

Skutki wprowadzenia mechanizmu konkurencji rynkowej okazały się bardzo istotne nie 
tylko dla klientów, czyli odbiorców energii, lecz również samych systemów elektroenergetycz
nych, a głównie wytwórców. Bezpośrednim skutkiem wprowadzenia konkurencji było stosun
kowo szybkie wyeliminowanie z rynku producentów nieefektywnych, których oferty cenowe 
nie w pełni znajdowały nabywców. W efekcie miały miejsce dwa procesy. Pierwszy redukcji 
cen rynkowych, drugi redukcji mocy generacyjnych i całych elektrowni . Poza redukcją cen 
nastąpiła również zmiana struktury wykorzystania mocy generacyjnych. Zostały ujawnione 
nadwyżki mocy generacyjnej, w obiektach o zbyt wysokich kosztach wytwarzania. W efecie 
rozpoczęły się procesy fuzji i przejmowania słabszych przedsiębiorstw przez si lniejsze. Gene
ralnie sektor elek,troenergetyczny eliminując nieefektywne źródła zyskał, o czym świadczy 
wzrost akcji firm energetycznych na rynkach papierów wartościowych . Również odbiorcy 
ko11cowi odczuli pozytywne efekty realizowanych zmian i zastosowania mechanizmów 
rynkowych. Generalnie ceny energii elektrycznej zostały zredukowane". 
Dotychczasowe rozwiązania cleregulacyjne dotyczą poszczególnych krajowych systemów 
elektroenergetycznych, natomiast trwają intensywne prace przygotowawcze nad rozszerzenie 
rynków regionalnych i powstania jednolitego, europejskiego rynku energii w roku 2004, 
krórego pełne otwarcie jest przewidziane w roku 2007 (rys.5 .). 

Ceny w hurtowym obrocie energia elektryczną w trzech głównych segmentach rynku 
kszałtują się na poziomi ach: 
- rynek kontraktów bilateralnych: 105 - 111 zł!MWh, 
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rynek giełdowy : 98- 138 zł/MWh, 
rynek bilansujący : 83- 144 zł/MWh. 
Według danych Urzędu Regulacji Energetyki średnioważona cena energii oddanej do sieci 

przesyłowej łącznie z obsługą kontraktów długoterminowych kszałtuje się na poziomie 138 
zł/MWh.Opłaty za przesył i dostawę energii są regulowane poprzez zatwierdzanie przez 
Prezesa URE w procesie ustalania taryf energetycznych. Rys. 5.2 przedstawia strukturę opłat 
za energię, przesył i dystrybucję, w poszczególnych krajowych spółkach dystrybucyjnych dla 
standardowego odbiorcy z grupy taryfowej . 
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Rys. 5.2. Struktura opłaty za energię dla grupy A23 zima 2002 zależnie od lokalizacji 
Fig. 5.2. Energy cost structure for the A23 group in winter 2002, depending on their Joeality 
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Obecnie ceny energii dla krajowych odbiorców przemysłowych kształtują się niżej od cen 
dla odbiorców z krajów Unii Europejskiej . Jednak ceny w hurtowym obrocie w wielu pań
stwach są porównywalne. Zobowiązanie otwarcia krajowego rynku energii elektrycznej i gazu, 
z chwilą akcesji w roku 2004, podjęto w trakcie negocjacji grupy tematycznej ENERGIA. 
Otwarcie rynku stworzy nową sytuację dla krajowych wytwórców i odbiorców energii elek
trycznej. Możl iwe jest kilka scenariuszy, o diametralnie różnych przyczynach jednak tych 
samych skutkach kształtowania się cen na hurtowym rynku energii . Scenariusze te mogą wy
stąpić chronologicznie, tworząc swoisty łańcuch przyczynowo-skutkowy. W pierwszym okre
sie należy oczekiwać w miarę zrównoważonego wzrostu cen energii spowodowanego różnicą 
cen na rynkach krajowym i międzynarodowych . W drugim okresie nastąpi dalszy wzrost cen, 
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spowodowany koniecznością dostosowania wytwarzania do wymogów ochrony środowiska 
UE. Należy oczekiwać zmiany struktury generacji, poprzez eliminację układów, w które nie 
opłaca się inwestować w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń . Jednocześnie należy ocze
kiwać rozwoju technologii opartych na wykorzystaniu odnawialnych zasobów energetycznych 
(OZE). Te czynniki będą powodowały wzrost kosztów krańcowych krótko jak i długotermi
nowych, które będą przenoszona na odbiorców końcowych. Ocenia się, że potencjalna presja 
konkurencji międzynarodowej na poziom redukcji krajowych cen energii elektrycznej jest dość 
odległą przyszłością. 

Osobnym problemem pozostaje poziom opłat tranzytawania i przesyłu energii. Aktualnie 
międzynarodowe zespoły robocze przygotowują metodykę rozliczeń za tranzytowanie energii 
i aktywizowanie ograniczeń technicznych sieci przesyłowych w kontynentalnym przesyle 
energii. Wystandaryzowanie opłat tranzytowych może spowodować znaczne zróżnicowanie 
cen energii, w poszczególnych godzinach doby, co może wpływać na na ich powolną redukcję. 
Jednak na leży się liczyć, że potencjalna redukcja będzie możliwa po zainwestowaniu znacz
nych środków finansowych w rozbudowę systemów przesyłowych. 

6. Struktura kosztu energii 

Rys. 6.1 przedstawia strukturę procentową kosztu energii elektrycznej . Koszt ten w 60 % 
składa cię z ceny samej energii, a w 40% z kosztów przesyłu tej ·energii. 
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Rys. 6. 1. Struktura koszt energii w Po1sce 
Fig. 6. 1. Energy cost structure in Po1and 
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7. Podsumowanie i wnioski 

7 .l. Koszt energii elektrycznej jest istotnym składnikiem kosztu produkcji miedzi w KGHM 
"Polska Miedź" S.A. w związku z czym jego obniżenie jest działaniem strategicznym. 

7.2. KGHM "Polska Miedź" S.A. posiada własne źródła produkujące energię elektryczną w 
skojarzeniu z produkcją ciepła, źródła te zabezpieczają potrzeby cieplne własne (ciąg 
technologiczny) oraz odbiorców zewnętrznych (potrzeby komunalne Głogowa i Polko
wic). Ze względu na brak alternatywy dla posiadanych źródeł ciepła niezbędne jest 
utrzymanie infrastruktury w stanie technicznym spełniającym wymogi ekonomicznej 
opłacalności oraz standardów ochrony środowiska, Posiadane uzbrojenie energetyczne 
pochodzi z połowy lat 70-tych, co skutkuje niższymi sprawnościami od możliwych do 
osiągnięcia na obecnym poziomie technicznym. Ze względu na rosnące wymogi ochrony 
środowiska dalsza ich eksploatacja wymagać będzie kosztownych przedsięwzięć dosto
sowawczych. 

7.3. KGHM Polska Miedź S.A. będąc właścicielem głównych stacji II0/6kV zasilających 
poszczególne Oddziały posiada znaczne możliwości wyprowadzenia dodatkowych mocy 
elektrycznych do przesyłu w ramach istniejącej lokalnej sieci 110 kV. 

7 .4. Przyjmując obecne zapotrzebo'vvanie oraz 'vvystępujący trend spadku jednostko'vvego zuży-

ci a, w okresie 20 lat popyt na energię elektryczną nie spadnie poniżej 2,2 TWh. 
7.5. Tempo wzrostu cen (kosztu zakupu) trzykrotnie przewyższa tempo spadku wskaźników 

zużycia, wobec czego udział kosztów energii elektrycznej w kosztach rodzajowych ogó
łem systematycznie rośnie. Przeprowadzone rozważania prognoz cen energii wskazują 
raczej na wyrównanie tych cen w górę do poziomu cen w UE, co nie jest dobrą perspek
tywa dla takich dużych konsumentów jak KGHM "Polska Miedź" S.A .. Podjęte rozmowy 
bezpośrednie z producentami energii oraz zorganizowany przetarg nieograniczony nie 
spełniły oczekiwań odnośnie wyraźnej obniżki ceny energii. Uzyskane w przetargu na 
2004 r. ceny energii przyniosą w skali KGHM "Polska Miedź" S.A. oszczędności jedynie 
rzędu 3,3 mln zł. 

7.6. Przeprowadzone działania oraz analizy nakierowały dalsze prace na modernizację wła
snych źródeł w połączeniu z ich rozbudową, gdyż ten kierunek wydaje się obiecywać 
najwyższe efekty oszczędnościowe. Opisane powyżej inne działania będąjednak konty
nuowane, składając się na sumaryczny efekt kształtujący koszt czynników energetycz
nych w KGHM "Polska Miedź" S.A. 

Internal and external factors influencing energy cost in KGHM "Polska 
Miedź" S.A. 

Abstra et 

An analysis of long-term energy cost should cover two aspects: 
- Interna! factors influencing energy consumption level and its changes in time, and 

External factors governing price of energy carriers, their availability in the market, the 
market' s character and price fluctuations forecasts. 
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Internat factors not only include the installed power, but also innovations in the broad sense of 
the word. Availability of modern technology and possibility of its implementation is a factor 
deciding of companies' development potential and their competitive position in the market. In 
the case of KGHM "Polska Miedź" S.A., levels of cost at various stages of the process is the 
deciding factor determining its competitiveness, that is why the Company invests close to 
twenty millian PLN a year in the areas concerned with electric energy. Thanks to this, a de
crease of energy consuption of 34 o/o in the past 9 years was possible. Despite the great pro
gress in this respect, mining and metallurgy will remain among the industries characterised by 
high energy consumption, and that is why apart from the interna! measures aiming at reduction 
and optimisation of energy use, extremely important will always be: security of energy supply, 
governing safety of miners and the process, and energy price. Changes in the market in this 
re gard are under close scrutiny of przez KGHM "Polska Miedź" S.A. and i ts actions are aimed 
at securing the cheapest energy sources for the Company for the foreseeable future. In the first 
few years of the analysed period of time the achieved savings resulted solely from measures 
taken internally, as energy prices could not be influenced (prices set at government level). 
Currently, in situation of slow Iiberalization of the energy market, actions taken externally 
focus on taking the advantage of the Company's position as a Iarge and stable eonsurner to 
sccurc the most attractive prices. Taking into account energy cost structure and energy market 
forecasts, KGHM "Polska Miedź" S.A. considers active investment in energy sources as a 
guarantee of long-term benefits in terms of !ower energy costs . 

Recenzent: dr inż. Jerzy Kicki 
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Marek BOROWSKI, Dariusz OBRACAJ, Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 

Ocena stężenia metanu w zrobach ścian zawałowych na podstawie 
prowadzonych pomiarów 

Słowa kluczowe 

zagrożenie metanowe- bezpieczeństwo eksploatacji 

Streszczenie 

Zwiększanie głębokości eksploatacji związane jest ze wzrostem zagrożel'l naturalnych. 
W pokładach q;alegających na większych głębokościach mamy do czynienia z występowaniem 
zagrożel'l skojarzonych (pożarowe, tąpaniami, temperaturowe i metanowe). W większości ko
pall'l polskich eksploatacja prowadzona jest na zawał, a pokłady eksploatowane charakteryzują 
się dużym zagrożeniem pożarowym i metanowym. 

W referacie przedstawiono model matematyczny transportu metanu w przestrzeni zrobów 
przy 7.ałożeniu, że znany jest rozkład gęstości jego strumienia na brzegach przylegających do 
masywu skalnego. Do rozwiązania rówmu1 opisujących transport metanu w zrobach wykorzy
stano procedurę numeryczną opartą na metodzie różnic skollczonych, która prowadzi do wy
znaczenia poszukiwanych pól w postaci dyskretnej. Przedstawiono algorytm obliczet1 i opra
cowany program komputerowy, w oparciu o który wykonuje się obliczenia rozkładu stężenia 
metanu w zrobach. Obliczenia teoretyczne porównano z wynikami uzyskanymi z pomiarów 
wokół zrobów ścian zawałowych. 

l. Wstęp 

Pod wpływem prowadzonej eksploatacji pokładów węgla następuje uwolnienie metanu, 
którego wielkość wydzielania do wyrobiska ścianowego zależy od szeregu czynników górni
czych i geologicznych . Na ilość wydzielonego metanu do rejonu eksploatowanej ściany wpły
wa zasięg odprężenia pokładów węgla w wytworzonej wskutek eksploatacji strefie desorpcji. 
Wielkość tej strefy zależy od sposobu kierowania stropem i natężenia eksploatacji. Na rysunku 
1.1 pokazano schematycznie dopływ metanu do wyrobisk. 

Po przejściu frontu eksploatacyjnego następuje przemieszczenie skał i na linii zawału po
wstaje gruzowisko i strefa spękmi . Przestrzeli zawałowa ściany wypełniona jest skałami stro
powymi. 

Rozpatrywanie zjawisk zachodzących w zrobach ścian zawałowych wymaga znajomości 
takich, wybranych cech środowiska zrobów, takich jak porowatość i współczynnik przepusz
czalności zrobów. Są one podstawą do sformułowania modelu przepływu powietrza i gazów 
przez ośrodek zawału. 
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Rys. l. l. Wydzielanic metanu do eksploatowanej ściany 
Fig. 1.1. Methane emission to a longwall 

W rozważaniach na temat przepływu powietrza przez zroby przyjmuje się, że stanowią one 
ośrodek porowaty dla którego oblicza się pole stężenia metanu w zrobach ścian zawałowych 
r li]. w referacie przedstawiono model matematyczny transportu metanu w zrobach ścian 
zawałowych. Na bazie tego modelu został opracowany program komputerowy w oparciu o który 
wykonano obliczenia pola stężenia metanu w zrobach ścian zawałowych. 

W dalszej części referatu przedstawiono weryfikację modelu matematycznego w oparciu 
o wykonane pomiary stężenia i ilości metanu w wyrobiskach przylegających do zrobów. 

Znajomość pola stężenia metanu w zrobach ściany eksploatacyjnej ma istotne znaczenie dla 
bezpiecznego prowadzenia eksploatacji oraz dla ustalenia właściwej profilaktyki zwalczania 
zagrożenia metanowego. 

2. Równania opisujące 1·ozkład stężenia metanu w zrobach ścian zawałowych 

W celu wyznaczenia pola stęże!lmetanu w zrobach ścian zawałowych przyjęto następujące 
założeni a upraszczające: 

przestrze!l zrobów charakteryzuje się jednorodną porowatością i zalega poziomo, 
pole gęstości rozważanej mieszaniny gazowej stanowi funkcję jedynie udziału metanu i po
wieti·za, a zaniedbuje się wpływ gradientów ciśnienia, 
przepływ filtracyjny gazu przez porowatą strukturę zrobów jest opisany prawem Dar
cy' ego, zaś wartość przepuszczalności ośrodka jako funkcja współrzędnych przestrzennych 
jest określona zależnościami podanymi w pracy [ 11, 12], 
współczynniki dyfuzji metanu i powietrza są stałe w całej przestrzeni zrobów, 
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- przepływ powietrza i metanu jest izotermiczny. 
Zagadnienic wyznaczania pola stężCI'1 metanu w zrobach ściany zawałowej polega na nu

merycznym rozwiązaniu trzech sprzężonych pól skalarnych znajdujących się w stanic ustalo
nym: ciśnienia, gęstości metanu i gęstości powietrza. 

Pole ciśnienia wewnątrz zrobów opisuje równanie różniczkowe cząstkowe w postaci: 

!_ (K(x) p Jp)+!_. (K(x)p JpJ=o 
iJx dx ()y ~~~ 

gdzie: 
~ p - pole gęstości ośrodka, [kg/m3j, 

K(x)- współczynnik filtracji zrobów, (m4 /N sj, 
p- ciśnienie, [Pa]. 
Równanic filtracji zgodnie z prawem Darcy'ego zapisuje się w postaci: 

n uf \ dp .Q rr( \~ 
flr =- 1\. ~X)-:';- u,. =- 1\. X~ 

Jx · 0' 
gdzie: 

tJ,, tJ,. -współrzędne wektora prędkości mieszaniny, !m/s!. 

Prqjmujc się następujące warunki brzegowe dla równania filtracji: 

(2.1) 

(2.2) 

a) na brzegach pola, gdzie występuje kontakt z wyrobiskiem zdefiniowane są rozkłady spad
ków naporów uzyskane z pomiarów (warunki brzegowe pierwszego rodzaju). 

b) na odcinku, gdzie występuje emisja metanu stosuje się warunek brzegowy drugiego rodz<~ju 
w postaci: 

(2.3) 

gdzie: 
n - współrzędna normalna do powierzchni emitującej metan, (m), 

&,
11 

- prędkość emisji metanu, (m/s). 

Osobnym zagadnieniem jest transport poszczególnych składników mieszaniny gazowej, 
a więc metanu i powietrza. Każdy z wymienionych składników z osobna spełnia również zasa
dę zachowania masy. Powietrze jest traktowane jako składnik jednorodny to znaczy, że stęże
nie powietrza jest równe sumie stężenia azotu i tlenu w atmosferze, nie uwzględniając innych 
składników takich jak tlenek węgla czy dwutlenek węgla. 

Przepływ mieszaniny opisuje się równaniem transportu konwekcyjno-dyfuzyjnego w po
staci !141: 

J(v c ) a(v ,.c,J 
.\ III +----'-· --

Ox dy 
(2.4) 
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(2.5) 

gdzie: 
c111, c". - odpowiednio stężenie molowe metanu i powietrza, lmollm'J, 
D1111,., D1"" - efektywne współczynnikami dyfuzji obydwu składników w mieszaninie gazo

wej, (m2/s). 

W opisie przyjmuje się, że pola gęstości metanu i powietrza są bezźródłowe, ponieważ 
obydwa wymienione składniki nie znajdują się w stanie reakcji chemicznej. Obecność funk
cyjnej wydajności źródła metanu S111 występującej w równaniu (2.4) wynika z uwzględnienia 
ewentualnego dopływu tego gazu do zrobów z kierunków pionowych (łącznie od dołu i od 
góry). 

Równania (2.4 i 2:5) uzupełnia się warunkami brzegowymi zdefiniowanymi na powierzch
niach wzajemnego styku z powietrzem w wyrobisku oraz ze skałami górotworu (linia przery
wana) co przedstawia rysunek 2.1. 

' ' ''''''''''' kierunek emisji metanu 

powietrze 

Rys. 2.1. Obszar zrobów wraz z oznaczonymi na brzegach kierunkami ruchu metanu i powietrza 
Fig. 2.1. Goaf area together with determined on their boundaries directions of metbane and air flow 

W przypadku brzegów pola pokrywających się z wyrobiskiem definiuje s ię rozkłady stężeń 
metanu uzyskane z pomiarów. Trudniejszy problem stanowi natomiast sformułowanie warunku 
brzegowego na powierzchni styku ze skałami, ponieważ eksperymentalne określenie rozkładu 
gęstości strumienia metanu w tych miejscach, jak również funkcji Sm jest zagadnieniem złożo
nym. W tym przypadku warunki brzegowe zdefiniowane na wymienionej powierzchni posia
dają następującą postać: 

D ct:/11 
11111 ~=vrcm un 

a·" -=0 m1 
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Niejednorodność składu chemicznego mieszaniny gazowej w obszarze zrobów spowodo
wana transportem metanu i powietrza stanowi źródło uzmiennienia lokalnej wartości gęstości 

tego ośrodka, która jest uzależniona od lokalnych wm1ości stężCI'1 obydwu składników: 

(2.7) 

gdzie: 
M111 i M" odpowiednio masy molowe metanu i powietrza, [kg/mol] . 

W modelu matematycznym zależność (2.7) stanowi jedyne źródło współzależności wyzna
czanych pól p(x, v), c11,(x, y) oraz c"(x, y). 

3. Opis stosowanej procedury numerycznej rozwiązania równań opisujących rozkład 
stężenia metanu w zrobach ścian zawałowych 

Dla obliczenia pola stężeJ'! metanu w zrobach ścian zawałowych zastosowano procedurę 
numeryczną opartą na metodzie różnic skOI'!czonych, która prowadzi do wyznaczenia poszuki
wanych pól w postaci dyskretnej. Zastosowany został w tym przypadku schemat różnicowy 
podany przez Patankara [5], który nosi nazwę POWER-LA W. W wyniku aproksymacji uzy
skuje sit( układ równa!l różnicowych, który w przypadku pojedynczego równania różniczko
wego ma charakter liniowy. Nieliniowość spowodowana pośrednictwem równania (2.7), wy
musza stosowanie odpowiedniej procedury iteracyjnej. Algorytm oblicze!'! przedstawia s ię 

następująco: 

zad<~e się pierwsze przybliżenie pól p, C111 , c" w poszczególnych węzłach siatki obliczenio
wej, 

- oblicza się wartości p w węzłach sieci wykorzystując równanic (2.7), 
- rozwiązuje się przy użyciu metody kierunkó ~ naprzemiennyeh, układy równa!l różnico-

wych pochodzące kolejno od równm1 (2.1 ), (2.4) oraz (2.5) uzyskując poprawioną wersję 
poszukiwanych pól dyskretnych, 

- wykorzystuje się nowo uzyskane wartości koncentracji metanu i powietrza w wt(złach siatki 
do obliczenia ponownego pola gęstości w oparciu o równanie (2.7), 

- oblicza się wartość bezwzględną maksymalnej zmiany gęstości na siatce różnicowej po
wstalcj w wyniku dokonanej operacji i bada się czy jest ona mniejsza od zadanej dokład

ności ć~ 

- jeśli osiągniemy zakładaną dokładność to obliczenia się ko1'lczą, zaś w przypadku nicspeł
nienia warunku 5 powraca się do punktu "3" i wykonuje ponownie operacje wymienione 
w punktach (3-:-5). 
Na rys . 3.1 przedstawiono schemat blokowy odpowiadający opisanej wyżej procedurze. 
W oparciu o przedstawiony schemat oblicze!'! opracowano program komputerowy o nazwie 

METAN.EXE. Obliczenia pola są realizowane w zależności od stosowanego systemu prze
wietrz<mia wyrobiska ścianowego. 

W celu przeprowadzenia obliczeń rozkładu stężenia metanu w zrobach przygotowuje się 
n astępujące dane: 
a) parametrów geometrycznych systemu takich jak: długość i wybieg ściany, wysokość i pole 

przekroju poprzecznego ściany (lub chodnika pod/nadścianowego), 
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b) własności fizycznych powietrza i metanu - gęstość, masa molowa, efektywnego współ
czynnika dyfuzji- oraz natężenia przepływu powietrza przez ścianę, 

c) parametrów charakteryzujących własności filtracyjne zrobów, 
d) wartości strat naporu wzdłuż wyrobisk obramowujących zroby. 

i 
l -

Wczytanie danych 
wejsciowych 

l 
· zadanie pierwszego przyblizenia 
: pól cisnienia, stezenia CH, 
! oraz stezenia powietrza _l 

r 
l 
! 

obliczanie pola gestosci 
mieszaniny gazowej 

l~ --- --- obliczanie pola cisnien 

w obszarze zrobów 

-- , 
! 

f drukowanie wyników obliczen 
l 
l.-

i ___ _,n_,_"i"-----1 

1
:- ~bliczanle ;;IJstezen m~~nu- j r - - -l 

1 l Max lr.--rl < e 1 

i"_"""""' Tw --_j - l - -- _l 
: - -- - - - - , r - - -: .--: - --- - --
;obliczanie pola slezen powietrza •____/ ponowne obllczeme pola _ 
w obszarze zrobów · :~ geslosc; m;eszamny gazoweJ 
· : ! w obszarze zrobów 

Rys. 3. l. Schemat blokowy obliczeń dyskretnego pola metanu 
Fig. 3.1. Block diagram of calculations of discrete fie ld of methane 

Stratę naporu można zadawać dla dowolnej ilości odcinków, które są identyfikowane po
przez ich węzły (punkty pomiarowe) początkowe i końcowe. Współrzędne tych punktów okre
śla się jako odległości od umownego przekroju wyrobiska odprowadzającego powietrze a więc 
ich wartości rosną w kierunku przeciwnym do przepływu powietrza. Ilość punktów pomiędzy 
którymi określa się stratę naporu oznaczono przez NP. Z uwagi na stosowaną metodę rozwią
zania (metoda różnic skończonych) obszar przepływu filtracyjnego (przestrzeń zrobów) po
kryta jest siatką numeryczną o wymiarach ID x ID ( ilość węzłów wzdłuż czoła ściany razy 
ilość węzłów w kierunku zrobów). 
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4. Zmiany stężenia metanu w zrobach przy różnych systemach przewietrzania 

W przyjętym modelu, prostokątny obszar zrobów ograniczony jest wyrobiskami górni
czymi i masywem skalnym. Zroby zbudowane są z materiału porowatego przez który prze
pływa mieszanina powietrzno-metanowa. W rozpatrywanych układach wyrobiska mogą ota
czać zroby wzdłuż jednego, dwóch lub trzech boków (rys. 4 .1) w zależności od stosowanego 
systemu przewietrzan ia wyrobiska ścianowego. 

W celu weryfikacji przyjętego modelu matematycznego i stwierdzenia poprawności opra
cowanego programu komputerowego przeprowadzono pomiary w trzech rejonach eksploata
cyjnych siln ie metanowej kopalni. 

Ściana K-3 (pokład 363) była przewietrzana systemem na U od granic . Natomiast ściany S
l (pokład 40111) i K- 12 (pokład 356/l) przewietrzane były system na Y z odprowadzen iem 
powietrza zużytego wzdłuż zrobów z dośw i eżającym prądem powietrza w chodniku wentyla
cyjnym. Ściany były eksploatowane w zbliżonych warunkach zagrożenia metanowego i po
dobnych warunkach geologicznych. Eksploatacja w ścianach prowadzona była od granic w nie
naruszonych partiach złoża. 

Metodyka baclali polegała na wykonaniu pomiarów w stacjach pomiarowych rozmieszczo
nych wzdłuż frontu ściany i chodników przyścianowych. Schemat lokalizacji stacji pomiaro
wych został przedstawiony na rys unkach 4.2, 4.6 i 4.1 O. Na każdej stacji pomiarowej wyko
nano pomiary następujących parametrów: ciśnien i e barometryczne powietrza, pręcikości prze
pływu powietrza i stężenie metanu. 

Każdy pomiar wykonywano 3-krotnie na stacji pomiarowej, co pozwoliło na uśrednienie 
wyników i zlikwidowanie błędu pojedynczego pomiaru. W celu uzyskania powtarzalnośc i 

wyników, posługiwano s ię w każdym kolejnym dniu pomiarowym tym samym zestawem przy
rządów pomiarowych. Strumieli objętości powietrza w wyrobisku wyznaczano jako iloczyn 
średniej prędkości przepływu i przekroju poprzecznego wyrobiska w miejscu lokalizacji stacji 
pomiarowej. Ilość wydzielonego metanu wyznaczano jako iloczyn strumienia objętościowego 
powietrza i stężenia metanu. 
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Rys. 4.1. Schemat przewietrzania na U od granic (po lewej) i na Y (po prawej) 
Fig. 4.1. U-ventilation system with retreal longwall (on the right) and Y-ventilation system (on the left) 

4.1. Ściana K-3 

Schemat przewietrzania ściany K-3 został zamieszczony na rysunku 4.S. Na tym rysunku 
pokazano rozprowadzenie powietrza w rejon ie ściany oraz rozmieszczenie punktów pomiaro
wych. W analizowanej ścianie przeprowadzono S serii pomiarowych przy wybiegu ściany od 
41 O do S60 m. Średnia metanonośność w polu eksploatowanej ściany wynosiła 7,2 nY'!Mg""' ' 
miąższość pokładu 2.0 m, a długość śc iany była równa 240 m. Na zamieszczonym schemacie 
ściany zaznaczono również profil geologiczny skał stropowych. W stropie ściany zalegał łupek 
z węglem oraz łupek ilasty . 

W tabeli 4.1 dla kolejnych serii pomiarowych podano wybieg ściany oraz osiągane wydo
bycie wraz z wynikami wydzielania metanu do ściany. 

Natomiast na rysunku 4.2 przedstawiono zmiany wydzielania metanu wzdłuż długości 
ściany dla S serii pomiarowych. 

Tabela 4.1. Zestawienie niektórych parametrów charakteryzujących eksploatację w ścianie K-3 
Table 4.1. Selected parameters characterizing mining in longwall K-3 

Data po mi ant l 2 3 4 5 

Wybieg, m 410 425 490 530 560 

Wydobycie, Mg/db 1155 1514 1737 1817 1239 

Wydzielanie rzeczywiste, m'CH.imin 15,48 28,00 20,53 26,07 IX ,30 

sso 
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Wybieg sciany 
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Rys. 4.2. Schemat rozmieszczenia stacji pomiarowych w ścianie K-3 
Fig. 4.2. Location scheme o f measurement stations in longwall K-3 
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Rys. 4.3. Zmiany wydzielania metanu w ścianie K-3 
Fig. 4.3. Changes in methane emission in longwall K-3 
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Na rysunku 4.4 zamieszczono rozkład stężenia metanu w zrobach ściany odpowiadający 
stanowi w pierwszej serii pomiarowej. W oparciu o taki rozkład można było określić ilość 
metanu wydzielającą się wzdłuż frontu ściany . Wyniki obliczeń przedstawiono na rysunku 4.5 
dla jednej serii pomiarowej. 
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Rys. 4.4. Pole stężenia metanu w zrobach ściany K-3 (pierwsza seria pomiarowa) 
Fig. 4.4. Field of methane concentration in goaf of longwall K-3 (first measurement series) 
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Rys. 4.5 . Porównanie wyników pomiarów i obliczeń wydzielania metanu dla ściany K-3 
(pierwsza seria pomiarowa) 

Fig. 4.5. Comparison of measurement results and calculations of methane emission for longwall K-3 
(first measurement series) 
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Ocenę dopasowania wyników obliczeń z pomiarami przedstawiono w tabeli 4.2. Weryfi
kacje przeprowadzono na podstawie wyjaśnionej wariancji. W tablicy podano również współ
czynnik determinacji którego wartość potwierdza wysoką zgodność dopasowania. W oparciu 
o zamieszczone wyniki można sądzić, że pola stężeń metanu w zrobach ściany zawałowej wy
znaczone zostały poprawnie. 

Tabela 4.2. Wyniki oceny dopasowania pomiarów i obliczeń ilości metanu w ścianie K-3 
Table 4.2. Estimation results of measurements and calculations of methane amount for Iongwall K-3 

Nr serii pomiarowej Udział wyjaśnionej wariancji.% Współczynnik determinacji R2 

l 93,05 0,930 
2 95,13 0,951 
3 96,91 0,969 
4 84,91 0,849 
5 92,37 0,924 

4.2. Ściana S-l 

W ścianie S- i przeprowadzono pomiary w 8 seriach pomiarowych. Sposób przewietrzania 
ściany S-l został przedstawiony na rysunku 4.6, na którym pokazano rozmieszczenie stacji 
pomiarowych oraz zamieszczono przekrój geologiczny skał stropowych. W bezpośrednim 
stropie za lega warstwa łupku ilastego, a następnie warstwa piaskowca. Średnia metanonośność 
w polu eksploatowanej ściany wynosiła 5,8 m'JMgcsw• miąższość pokładu 3,0 m, a długość 
ściany była równa 195 m. 

Legenda warstw stropowych 

! § § §ij łupek ilasty 

H:m lupek przerost. wegla 

[~.:!~ lupek piaszczysty 

~:!:!:!~ piaskowiec 

- węgiel 

Chodnik5-2 

ściana S-1 
pokł. 403/1 1 

• Punkty pomiarowa 

Rys. 4.6. Schemat rozmieszczenia stacji pomiarowych w ścianie S-l 
Fig. 4.6. Location scheme o f measurement stations in longwall S-l 
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W tabeli 4.3 zestawiono dla kolejnych serii pomiarowych wyniki rzeczywistego wydzie
lania metanu do rejonu śc iany oraz uzyskaną wielkość wydobycia. Wydzielanie metanu do 
ściany S-l obliczono wzdłuż frontu ściany . Natomiast w ostatnim wierszu podano wydzielanie 
metanu wzdłuż ściany S-1 i chodnika przyzrobowego S-2. Na rysunku 4.7 przedstawiono 
zmiany wydzielania metanu dla kolejnych serii pomiarowych wzdłuż drogi przepływu powie
trza przez front ściany S-l i chodnik przyzrobowy S-2. 

Tabela 4.3 . Zestawienie niektórych parametrów charakteryzujących eksploatację w ścianie S-l 
Table 4.3. Selected parameters characterizing mining in longwall S-l 

Seria pomiarowa l 2 3 4 5 6 7 

Wybieg, m 72 90 153 221 266 339 399 

Wydobycie , Mg/db 1450 1661 1938 3423 2623 3514 3020 

Wydzielanic do ściany S-l, mJCH.Imin 2,41 2,14 2,17 2,12 6,05 4,63 5,98 

Wydzielanic do ściany i ch. S-2, mJCHJmin 4,14 6.01 5,73 5,65 14,09 11,16 16,35 
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Rys. 4.7 . Zmiany wydzielania metanu do rejonu ściany S-l 
Fig. 4.7. Changes in methane emission in longwall S-l 

600 700 

x. m 

Na rysunku 4.8 zamieszczono rozkład stężenia metanu odpowiadające warunkom wentyla
cyjnym w 5 serii pomiarowej. W oparciu o taki rozkład można było określić ilość metanu wy
dzielającą się wzdłuż frontu ściany i chodnika przyzrobowego. Wyniki obliczeń przedstawiono 
na rysunku 4.9 dla dwóch serii pomiarowych. 

Wyniki dopasowania obliczeń z pomiarami przedstawiono w tabeli 4.4. 
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Rys. 4.8. Pole stężenia metanu w zrobach ściany S-l (piątej seria pomiarowa) 

o 
· O 

Fig. 4.8 . Field o f methane eoncentralian in goaf of longwall S-l (fifth measurement series) 
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Rys. 4.9. Porównanie wyników pomiarów i obliczeń wydzielania metanu dla ściany S-1 
(trzeciej i piątej serii pomiarowej) 

500 

Fig. 4.9. Comparison of measurement results and calculations of methane emission for longwall S-1 
(third and tlfth measurement series) 
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Tabela 4.4. Wyniki oceny dopasowania pomiarów i ob!icze11 ilości metanu w ścianie S-l 
Table 4.4. Estimation results of measurements and ca!cu!ations of metbane amount for longwall S-l 

Nr serii pomiarowej Udział wyjaśnionej wariancji, % Współczynnik determinacji R2 

l 86,92 0,869 

2 83,17 0,832 

3 92,49 0,925 

4 84,91 0,849 

5 92,37 0,924 

6 95,66 0,957 

7 90,82 0,908 

8 93,39 0,934 

4.3. Ściana K-12 

Na rysunku 4.10 przedstawiono schemat przewietrzania ściany K-12 oraz rozmieszczenie 
stacji pomiarowych. Na tym rysunku zamieszczono również profil geologiczny skał stropo-
wych. Skały stropo'vve t'vvorzą łupki ilaste z 'vvtrąceniami piaskO'vVCÓ\V. \1/ ścianie przepro'vva
dzono pomiary w 8 seriach. Średnia metanonośność w polu eksploatowanej ściany wynosiła 
8,5 m3/Mgmvo miąższość pokładu l ,6 m, a długość ściany 240 m. 

Wyblog 6clany 

Legenda warstw stropowych 

j ~ § §ą h.Jpek Ilasty 
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Rys. 4.1 O. Schemat rozmieszczenia stacji pomiarowych w ścianie K-12 
Fig. 4.1 O. Location scheme o f measurement stations in longwall K-12 

W tabeli 4.5 zamieszczono wyniki rzeczywistego wydzielania metanu do rejonu ściany 
oraz podano uzyskiwaną wielkość wydobycia. Wydzielanie metanu do ściany K-12 obliczono 
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wzdłuż frontu ściany. Natomiast w ostatnim wierszu podano wydzielanie metanu wzdłuż ścia
ny K-12 i chodnika przyzrobowego K-13. Na rysunku 4.11 przedstawiono zmiany wydzielania 
metanu dla kolejnych serii pomiarowych wzdłuż drogi przepływu powietrza przez front ściany 
K-12 i chodnik przyzrobowy K-13 . 

Tabela 4.5. Zestawienie niektórych parametrów charakteryzujących eksploatację w ścianie K-12 
Table 4.5. Selected parameters characterizing mining in longwall K-12 

Seria pomiarowa l 2 3 4 s 6 7 8 

Wybieg, m 350 398 445 512 588 651 720 780 

Wydobycie , Mg/db 1620 2300 1050 2300 2500 1760 2400 2050 

Wydzielanie do ściany K-12, m-'CH.Jmin 4,1 2,4 3,9 7.4 9,0 7.4 7,5 5,6 

Wydzielanie do ściany i ch. K-13, m-'CH.Jmin 24,1 15,8 22.5 22,2 30,0 26,5 26,5 25.2 
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Rys. 4.11. Zmiany wydzielanie metanu do rejonu ściany K-12. 
Fig. 4.11. Changes in methane emission in longwall K-12 

Na rysunku 4.12 przedstawiono rozkład stężenia metanu odpowiadające warunkom 5 serii 
pomiarowej . W oparciu o podany rozkład można było określić ilość metanu wydzielającego się 
wzdłuż frontu ściany i chodnika przyzrobowego. Wyniki obliczeń przedstawiono na rysunku 
4.13 dla dwóch serii pomiarowych. 

Ocenę dopasowania wyników obliczeń z wynikami z pomiarów przedstawiono w tabeli 

4.6. 
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Rys. 4. 12. Pole stężenia metanu w zrobach ściany K-12 (piąta seria pomiarowa) 
Fig. 4. 12. Field of methane eoncentrarion in goaf of Iongwall K-12 (fifth measurement series) 
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Rys. 4.13. Porównanie wyników pomiarów i obliczeń wydzielania metanu dla ściany K-12 
(drugiej i piątej serii pomiarowej) 
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Fig. 4. I 3. Comparison o f measurement results and calculations of methane emission fo r longwall K-I 2 
(second and fifth measurement series) 
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Tabela 4.6. Wyniki oceny dopasowania pomiar6w i obliczeń ilości metanu w ścianie K-12 
Table 4.6. Estimation resu lts of measurements and calculations of metbane amount for longwall K-12 

Nr serii pomiarowej Udział wyjaśnionej wariancji, '!f· Współczynnik determinacji R' 

l 81.77 0,818 

2 96,72 0,967 

3 93,05 0,930 
.1 95,!3 0.95! 

5 96,91 0,969 

6 95,55 0,955 

7 96,90 0,969 

8 95,10 0,951 

5. Zakończenie 

W referacie przedstawiono model matematycznego transportu metanu w przestrzeni zro
bów przy założeniu, że znany jest rozkład gęstości jego strumienia na brzegach przylegających 
do masywu skalnego. 

Do rozwiązania równań opisujących transport metanu w zrobach przyjęto procedurę nume
ryczną opartą na metodzie różnic skończonych, która prowadzi do wyznaczenia poszukiwa
nych pól w postaci dyskretnej. W oparciu o przedstawiony algorytm opracowano program 
komputerowy, który pozwala na przeprowadzenie obliczet'l rozkładu stężenia metanu w zro
bach. 

Z przeprowadzonych pomiarów i oblicze11 wynika, że opracowany model matematyczny 
i na jego podstawie wykonany program komputerowy rozkładu stężenia metanu w zrobach 
ścian zawałowych daje wyniki zbliżone do rzeczywistości. Wykonane pomiary ilości metanu 
w wyrobiskach górniczych pokrywają się z wartościami obliczonymi w oparciu o program 
komputerowy. Opracowany program komputerowy może zostać wykorzystany przy projekto
waniu ścian o dużym zagrożeniu metanowym, gdzie znajomość pola stężenia metanu w zro
bach ściany eksploatacyjnej ma istotne znaczenie dla bezpieczet'lstwa prowadzenia eksploata
cji. 
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Estimation of metbane concentration in goaf of longwalls with caving on 
the basis of conducted measurements 

.LL\.bstract 

An increase in mining depth is connected with an increase in natura! hazards. In coal seams 
at greater depths there are combined hazards (fire, burst, temperature and methane) . In most 
Po lish mines there is mining with caving and mined seams are characterized by great fire and 
metbane hazards. 

This paper presents the mathematical model for metbane transport with the assurnption that 
density distribulion of its stream on boundaries adjoining rock mass is known. A numerical 
method based on finite di1Terences' method, which Ieads to determining searched ficlds in their 
discrete form, was used in order to solve equations clesCJ·ibing metbane transport in goaf. Cal
culation algorithm and computer programmes arc prcscntecl to calculate distribulion of metb
ane concentration in goaf. Theorctical calculations werc cornp~1red to the results ohtaincd from 
mcasurcments in headings around goaf of Iongwalls with caving. 

Recen::.cnt: dr lwb. in:t. Marictn Bmnny 

Artykuł zrealizowano w ramach projektu baclawczego 5T 12AO 1325. 
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Wydzielanie metanu z ociosów wyrobisk chodnikowych drążonych 
kombajnami w pokładach węgla 

Słowa kluczowe 

wentylacja lutniowa- zagrożenie metanowe 

Streszczenie 

Drążenie wyrobiska chodnikowego w pokładzie węgla powoduje naruszenie równowagi 
gazodynamicznej , co powoduje dopływ metanu z pokładu węgla. W referacie scharakteryzo
wano źródła wydzielania metanu do wyrobiska chodnikowego i podano zależność w oparciu 
o którą można obliczyć strumiet'l wydzielanego metanu z powierzchni ociosów węglowych wy
robiska. Przedstawiono wyniki pomiarów wydzielania metanu do wyrobisk drążonych kom
bajnami w silnie metanowych kopalniach, które przewietrzane były przy pomocy wentylacji 
kombinowanej (tłoczącej z krótkim lutniociągiem ssącym z zainstalowanym odpylaczem). Na 
podstawie tych wyników wyznaczono współczynnik charakteryzujący szybkość oddawania 
metanu przez węgiel z ociosu oraz intensywność wydzielania metanu q" z odsłoniętej po
wierzchni calizny węglowej. Wielkość tych współczynników uzależniono od średniej metano
nośności pokładu stwierdzonej podczas drążenia wyrobiska. Określono również procentowy 
udział strefy przodkowej obejmującej długość 50 m od przodka wyrobiska w całkowitym stru
mieniu objętościowym metanu. Z tych badań wynika, że na tę strefę przypada około 65 % 
całkowitego wydzielania metanu do wyrobiska. Rozkład strumienia objętościowego metanu 
wzdłuż wyrobiska ma istotne znaczenie przy doborze parametrów wentylacji i instalacji odpy
lającej . 

l. Wstęp 

Drążenie wyrobisk w pokładach węgla powoduje zmianę rozkładu ciśnienia w otaczającym 
górotworze, obniżenie ciśnienia metanu i zmianę przepuszczalności gazowej, jak również czę
ściowe odgazowanie przylegającej do wyrobiska calizny węglowej. Do drążonych wyrobisk 
dopływa metan wolny zawarty w pustkach górotworu oraz metan zasorbowany w pokładach 
węgla. 

W bezpośrednim sąsiedztwie przodka chodnika przed rozpoczęciem urabiania kombajnem 
wielkość strefy obniżonych naprężeń jest niewielka i wydzielanie się metanu z przylegającej 
do wyrobiska calizny węglowej następuje z niewielkiego obszaru. W momencie rozpoczęcia 
urabiania zasięg obniżonych napręże6 przesuwa się w głąb calizny węglowej z coraz mniejszą 
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prędkością przy równoczesnym przesuwaniu się strefy odkształcenia pokładu. W strefie od
kształcei1 plastycznych pokładu węgla porowatość i spękanie węgla zwiększają się w porów
naniu z naturalnym stanem, w związku z czym zwiększa się gazowa przepuszczalność węgla 
i aktywizuje się proces desorbcji metanu. 

Przepuszczalność gazowa pokładu węgla w strefie deformującego wpływu wyrobiska 
zmniejsza się w głąb calizny od maksymalnej wartości na powierzchni odsłonięcia pokładu do 
naturalnej wartości na granicy wpływu wyrobiska. Znaczne zwiększenie się szczelinowatości 
i przepuszczalności gazowej z przylegającej do chodnika strefy pokładu węgla występuje dla 
większości pokładów Górnośląskiego Zagłębia Węglowego zwykle do głębokości 15-20 m od 
powierzchni odsłonięcia pokładu. Przestrzeń odgazowania wokół wyrobiska chodnikowego 
została przedstawiona na rysunku 1.1. 

l 
l 

---.,.- ..... 
/ ..... 

/ ' 
l ' 

l ' l \ 
Strefa 

odprężona 

drążone 

wyrobisko 

Rys. 1.1. Strefa odgazowania wokół wyrobiska chodnikowego 
Fig. 1.1. Degassing zone around a heading 

Czas ustalenia nowej równowagi gazodynamicznej wokół wyrobiska uzależniony jest od 
takich parametrów jak przepuszczalność porowatość, wytrzymałość skał czy wielkość ciśnienia 
gazu w nienaruszonym górotworze. 

Prowadzone dotychczas badania nad wydzielaniem metanu do wyrobisk chodnikowych do
tyczyły określenia czasu ustalania się stężenia metanu po rozpoczęciu urabiania kombajnem 
[9], rozkładu stężenia wzdłuż wyrobiska bez stosowania instalacji odpylającej [4!. Natomiast 
w pracy [2] przedstawiono wstępne badania nad rozkładem strumienia metanu wydzielającego 
się metanu wzdłuż długości wyrobiska. W dalszej części referatu przedstawiono wyniki roz
kładu strumienia objętościowego wydzielającego się metanu z ociosów wyrobiska chodniko
wego w warunkach dużego zagrożenia metanowego. Znajomość rozkładu wydzielającego się 
metanu wzdłuż długości wyrobiskajest bardzo istotna przy doborze instalacji odpylającej. 

2. System wentylacji kombinowanej w warunkach zagrożenia metanowego 

Przewietrzanie drążonych wyrobisk udostępniających i przygotowawczych odbywa się przy 
pomocy wentylacji lutniowej. Celem wentylacji ślepych wyrobisk jest utrzymanie właściwych 
warunków pracy załogi w wyrobisku oraz ograniczenie występujących zagrożeń naturalnych. 
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Przewietrzanie przy pomocy l utniociągów może być ssące, tłoczące lub kombinowane [ 12, 
13]. Przy drążeniu wyrobiska kombajnem chodnikowym i zastosowaniu wentylacji tłoczącej 
konieczne jest stosowanie pomocniczego lutniociągu ssącego z urządzeniem odpylającym 
w strefie przodkowej [12]. Rozwiązanie to jest nazywane wentylacją kombinowaną. Na ry
sunku 2. 1 przedstawiono rozwiązanie wentylacji kombinowanej. W polach metanowych za
sadniczy lutniociąg tłoczący zak01'lczony jest lutnią wirową i zasobnikiem lutniowym. Krótki 
lutniociąg ssący z odpylaczem wyposażony jest zazwyczaj w ssawę nad kombajnem chodni
kowym i może posiadać zasobnik lutniowy. 

~ 
r 

' 

LEGENDA 
a -l utn ia w irowa 
b- odpylacz 

c - strefa zazębian i a 

- --l ·, ·----_-_-· -.. --=-::.:..-::__-- - -- --..-;;:.::·=-. - ."....-----.,.-----; .. , .. . ~ ~,a -· 
· ·-- : ..... 'l'~' -l r l ..._ ....._ 

..... bl ' l 

..... 

l c .!---·---- - ---·- - - ---------·-·------L-·----" 

Rys. 2.1. Wentylacja kombinowana z zasadniczym lutniociągiem tłoczącym 
Fig. 2.1. Combined ventilation system with the main blowing duet line 

-· 

Wentylacja kombinowana wykorzystywanajest powszechnie w kopalniach o dużym zagro
żeniu metanowym. W literaturze dotyczącej zagadnienia wentylacji lutniowej zawsze wskazy
wano na korzystniejsze zalety wentylacji tłoczącej niż wentylacji ssącej w przypadku zagroże
nia metanowego 12, 13,15, 16]. 

W wyrobiskach przewietrzanych wentylacją odrębną występuje największe zagrożenie po
wstania mieszaniny wybuchowej metanu i powietrza. Wynika to z faktu wykonywania tych 
wyrobisk często w nierozpoznanych częściach złóż, z mniejszych ilości dostarczanego powie
trza w porównaniu do wentylacji opływowej oraz z większej zawodności urządzel't wentylacj i 
odrębnej . Najważniejszym zadaniem wentylacji lutniowej stosowanej do przewietrzania wyro
bisk chodnikowych drążonych w warunkach zagrożenia metanowego jest dostarczenie do 
przodka takich ilości powietrza, aby nie występowało przekroczenie dopuszczalnego stężenia 
metanu na całej długości wyrobiska. Ilość dostarczanego powietrza do strefy przodka powinna 
zapewniać w wyrobiskach objętych polem II, III lub IV kategorii zagrożenia metanowego 
prędkość powietrza nie mniejszą niż 0,3 m/s, z wyjątkiem tej części wyrobiska, w której zabu-
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dawany jest równolegle lutniociąg pomocniczy [12]. Strefa ta nazwana jest strefą zazębiania 
i na rysunku 2.1 została oznaczona przez c. Z uwagi na mniejszą intensywność przewietrzania 
w strefie zazęb i ania często dochodzi do wzrostu stężenia metanu [2, 14, 15, 16]. 

3. Źródła wydzielania metanu do wyrobisk chodnikowych 

Do wyrobisk górniczych metan wydziela się z odkrytych płaszczyzn pokładów i skał ota
czających, urobionego węgla oraz przestrzeni wybranych. Całkowity strumieil objętościowy 
metanu wydzielającego się do wyrobiska chodnikowego Qc jest sumą strumieni tego gazu 
pochodzących z urobionego węgla Q"' z powierzchni ociosów węglowych Q, oraz z odsłoniętej 
powierzchni przodka Qp. 

(3.1) 

gdzie: 
~ Q'"' Q11 , Q,, Q" - podane strumienie objętościowe metanu, m"/min. 

W badaniach skupiono się na wydzielaniu metanu z odsłoniętej powierzchni ociosów wę
glowych. Intensywność wydzielania się metanu z odsłoniętej powierzchni calizny węglowej q, 1 

może być określona równaniem [8, 15]: 

(3.2) 

gdzie: 
ąo- intensywność wydzielania metanu z odsłoniętej powierzchni calizny węglowej w chwili 

odsłonięcia, m3/(m2 min), 
b- współczynnik charakteryzujący szybkość oddawania metanu przez węgiel z ociosu, 

l/min, 
f- czas odsłonięcia calizny węglowej, min. 

Przy założeniu, że wyrobisko drążone jest kombajnem ze stałą prędkością v11 to czas f we 
wzorze (3.2) można przedstawić następująco: 

(3.3) 

gdzie: 
v11 - prędkość drążen i a wyrobiska, m/ min. 

Uwzględniając zależność (3.3) w równaniu (3.2) wyznacza się strumie1'1 objętościowy me-
tanu z ociosów na długości wyrobiska x: · 

(3.4) 

gdzie: 
m - miąższość odsłoniętego pokładu węgla w ociosie wyrobiska, m. 

564 



School of Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2005 

Po obliczeniu całki (3.4) otrzymuje się wzór w postaci : 

(3 .5) 

4. Pomiary wydzielania metanu do wyrobisk chodnikowych 

W celu określenia zmian wydzielania metanu do wyrobisk ślepych w zależności od ich dłu
gości wykonano pomiary stężenia metanu w 13 ślepych wyrobiskach drążonych kombajnami 
z wentylacją kombinowaną. Dla określenia zmian strumienia wydzielającego się metanu 
z ociosów wyrobiska wykonano pomiary stężenia i prędkości przepływu powietrza w wybra
nych przekrojach wyrobiska chodnikowego. Pomiary były wykonywane każdorazowo przed 
rozpoczęciem pracy kombajnu, a więc określano wydzielający się metan jedynie z ociosów 
wyrobisk. 

W tabeli 4.1 przedstawiono charakterystykę drążonych wyrobisk, gdzie podano zakres po
stępu drążenia, długości wyrobiska oraz wydzielanego strumienia objętościowego metanu 
i ś rednią metanonośność określaną na wybiegu wyrobiska. Natomiast na rysunkach 4.la do 
4 .1 m przedstawiono wyniki zmian strumienia objętościowego metanu w zależności od długo
ści wyrobiska otrzymane z pomiarów oraz obliczel'l zależnością (3 .5). Aproksymacja została 
wykonana dla wyników pomiarów wykonanych w wybranych przekrojach w wyrobisku dla 
ostatniej serii pomiarowej. 

Tabela 4 . 1. Charakterystyka wyrobisk w których wykonywano pomiary wydzielania metanu. 
Table 4.1. Characteristics of headings where measurements of metbane emission were taken 

Średnia meta- Postęp drążenia Długość wyrobiska 
Strumie1i ob.itrtościowy 

metanu 
Kopalnia Nazwa wyrobiska Pokłacl nonośność 

od-do od-do od-do 

mJ/Mg .. ~w m/ d b m m'! min 

A N-7 327/3 4,64 3,2 7,2 40 780 0,29 0,53 

A Upadowa 328/1 5,28 2,5 10,0 20 1000 0,00 0,52 

A N-5 328/1 4,76 3,0 10,0 50 1740 0,04 0,69 

A A-3 340 3,62 1,6 2,6 15 205 0.24 0,48 

A B-4 348 4,20 2,8 10,4 30 880 0,29 0,97 

A B-4a 348 5,30 1,8 5,6 40 440 0,00 0,59 

B B-7 362/3 4,18 5,5 7,2 100 660 0,77 1,28 

B N-14 362/3 4,68 2,4 6,0 30 670 0,36 1,54 

B N-13 363 8,94 1,8 3,3 !O 155 1,20 1,80 

B B-5 403/l 7,65 1,8 7,7 10 945 0,96 2,59 

B N-8 401/1 7,28 2,5 10,2 20 730 0.92 2,28 

B N-2 403/l 8,03 5.1 9,1 50 320 1,84 2,00 

c Z-2 SIO/l 2,80 3,9 6,0 49 418 0,28 0,45 
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Rys. 4.1 a. Zmiana strumienia objętościowego wydzielającego się metanu w wyrobisku N-7 
i aproksymacja zależnością (3 .5) 
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Fig. 4.1a. Change in volumetric stream of methane emitted in heading N-7 and approximation 
by dependence (3 .5) 
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Rys. 4. 1 b. Zmiana strumienia objętościowego wydzielającego się metanu w upadowej 
i aproksymacja zależnością (3 .5) 
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Fig. 4 . I b. Change in volumetric stream of methane emitted in headi ng "upadowa" and approximation 
by dependence (3 .5) 
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Rys. 4.lc. Zmiana strumienia objętościowego wydzielającego się metanu w wyrobisku N-5 
i aproksymacja zależnością (3.5) 
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Fig. 4.1 c. Change in volumetric stream of methane emitted in heading N-5 and approximation 
by dependence (3.5) 
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Rys. 4.1 d. Zmiana strumienia objętościowego wydzielającego się metanu w wyrobisku A-3 
i aproksymacja zależnością (3.5) 

Fig. 4. I d. Change in volumetric stream o f methane emitted in heading A-3 and approximation 
by dependence (3.5) 
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Rys. 4.1 e. Zmiana strumienia objętościowego wydzielającego się metanu w wyrobisku B-4 
i aproksymacja zależnością (3.5) 

Fig. 4.1 e. Change in volumetric stream o f methane emitted in heading B-4 and approx imation 
by dependence (3.5) 
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Rys. 4.1 f. Zmiana strumienia objętościowego wydzielającego się metanu w wyrobisku B-4a 
i aproksymacja zależnością (3.5) 

Fig. 4.1 f. Change in volumetric stream of methane emitted in heading B-4a and approximation 
by dependence (3.5) 
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Rys. 4.1 g. Zmiana strumienia objętościowego wydzielającego się metanu w wyrobisku B-7 
i aproksymacja zależnością (3.5) 
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Fig. 4.1g. Change in volumetric stream of methane emitted in heading B-7 and approximation 
by dependence (3.5) 
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Rys. 4.lh. Zmiana strumienia objętościowego wydzielającego się metanu w wyrobisku N-14 
i aproksymacja zależnością (3 .5) 

Fig. 4.1 h. Change in volumetric stream of methane emitted in heading N-14 and approximation 
by dependence (3.5) 
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Rys. 4.1 i. Zmiana strumienia objętościowego wydzielającego się metanu w wyrobisku N-13 
i aproksymacja zależnością (3 .5) 

Fig. 4.1 i. Change in volumetric stream of methane emitted in heading N-13 and approximation 
by dependence (3.5) 
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Rys. 4.1j . Zmiana strumienia objętościowego wydzielającego się metanu w wyrobisku B-5 
i aproksymacja zależnością (3.5) 

Fig. 4.1j. Change in volumetric stream o f methane emitted in heading B-5 and approximation 
by dependence (3.5) 
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Rys. 4.1 k. Zmiana strumienia objętościowego wydzielającego się metanu w wyrobisku N-8 
i aproksymacja zależnością (3 .5) 

800 

Fig. 4.1 k. Change in volumetric stream of metbane emitted in heading N-8 and approximation 
by dependence (3.5) 
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Rys. 4.11. Zmiana strumienia objętościowego wydzielającego się metanu w wyrobisku N-2 
i aproksymacja zależnością (3.5) 

Fig. 4.11. Change in volumetric stream of methane emitted in heading N-2 and approximation 
by dependence (3 .5) 
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Rys. 4.1 m. Zmiana strumienia objętościowego wydzielającego się metanu w wyrobisku Z-2 
i aproksymacja zależnością (3.5) 

Fig. 4.1 m. Change in volumetric stream of methane emitted in heading Z-2 and approximation 
by dependence (3.5) 

W celu wykorzystania zależności (3.5) do określenia wydzielającego się strumienia metanu 
niezbędna jest znajomość współczynników b i q0 , które uzależnione są od metanonośności. 
Współczynniki te zostały wyznaczone w oparciu o wyniki pomiarów przedstawione na rysun
kach 4.1a - 4.1 m. Do wyznaczenia współczynników b i qo wykorzystano metodę najmniej
szych kwadratów. 

Ocenę dopasowania zależności (3.5) do wyników pomiarów wykonano na podstawie pro
porcji wyjaśnionej wariancji. Stosunek regresyjnej sumy kwadratów do całkowitej sumy kwa
dratów (RSK/CSK) wyjaśnia proporcję wariancji zmiennej zależnej (y), która jest tłumaczona 
przez równanie (3.5). Stosunek ten jest równoważny R2

, który jest nazywany współczynnikiem 
determinacji (0 :::; R2 

:::; l). Im wartość R2 bliższa jest jedności tym lepiej oszacowane są współ
czynniki równania. 

W tabeli 4.2 zamieszczono wyniki obliczeń współczynników b i q o dla poszczególnych wy
robisk wraz z dokładnością ich oszacowania oraz udział wielkości strumienia objętości 

wydzielanego metanu z długości wyrobiska. 
Analizując zamieszczone wyniki w ostatniej kolumnie tabeli 4.2 można stwierdzić, że strefa 

przodkowa wyrobiska, obejmująca długość około 50 m od czoła przodka charakteryzuje się 
największą intensywnością wydzielania metanu. Na rys. 4.2 w formie wykresu ramkawego przed
stawiono procentowe udziały wydzielania metanu z długości 50 m i 100 m wyrobiska. Z wy
kresu wynika, że na długości 50 m wydziela się około 65 % całkowitego strumienia objęto
ściowego metanu wy~zielającego się do wyrobiska. Natomiast na długości 100 m wyrobiska 
wydziela się około 90 % całkowitego strumienia metanu. 
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Udział strefy przodkowej w całkowitym wydzielaniu metanu uzależniony jest od długości 
wyrobiska. Im wyrobisko jest dłuższe tym udział metanu wydzielającego się w strefie przod
kowej jest mniej szy. Wniosek ten wynika równ ież z bada!l przedstawionych w pracy l21 . 

Lp. 
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12 
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Tabe la 4.2. Wyn iki obliczeó współczynników b i q" oraz dokładność ich określenia 
Table 4.2. Calculation results o f co-efticients b and q" and their accuracy 

Intensywność 

Współczynnik charakte- wydzielania Udział '!i· wydzie lan ia 

ryzujący szybkość metanu z Udział mcumu z długośc i 
Nazwa oddawania metanu oclsłoni~tej wyjaśnionej Współczynnik, wyrobiska 

wyrobiska przez węgiel z ociosu, b powierzchni, wariancji. determinacji R7 

q" 
i }h 

50 111 100111 

l/min m1/(m7 min) % m~ 

N-7 0,00004 17 0,00415 73,24 0,8558 65 90 

Upadowa 0,0000347 0,00428 73,93 0,8598 63 86 

N-5 0,0000582 0,00440 62,53 0,7907 62 84 

A-3 0.0000660 0,00498 77,57 0,8807 87 98 

B-4 0,0000410 0,00166 91 ,84 0,9583 34 53 

13-4a 0,0000301 0,00432 54.57 0,7387 64 87 

B-7 0,0000402 0,00247 52.42 0,7240 3X 60 

N-14 0.0000262 0,00317 90.95 0.9537 66 85 

N- 13 0.000189 0,01782 67 .77 0,8232 92 <)9 

13-5 0 ,000109 0.0140:1 67.26 0,8201 65 90 

N-8 0,000127 (),()1161 85,98 0.9272 96 99 

N-2 0,000119 0,00169 99.47 0,9973 75 96 

Z-2 0.000052 0.00165 76,96 0,8773 52 75 

W trakcie drążenia wyrobiska ślepego należy zapewnić odpowiednią i ntensywność przewie
trzania w strefie przodkowej. W przypadku wentylacji kombinowanej przy niewłaściwym doborze 
urządze!l odpylających występują trudności w zapewnieniu dopuszczalnych stężell metanu 
w strefie przodkowej. Ma to znaczenie dla bezpieczeństwa i ciągłości drążenia wyrobisk chodni
kowych. 
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Rys. 4.2. Procentowy udział wydzielania metanu z długości 50m i lOOm badanych wyrobisk. 
Fig. 4.2 . Perccntage participation of metbane emission from50m and /OOmlengtb ofheadings under 

consideration 

Na rysunku 4.3 przedstawiono zależność i ntensywności wydzielania metanu q" z odsłonię
tej pow ierzchni od średniej metanonośności pokładu węgla. Zależność między intensywnością 
q" a metanonośnościąjest opisana równaniem w postaci: 

(4.1) 

w,. rri'/Mg CSW 

Rys. 4.3. Zależność pomiędzy intensywnością wydzielania metanu z odsłoniętej calizny węglowej q" 
a metanonośnością pokładu 

Fig. 4 .3. Dependence between metbane emission intensity from the surface of the wali q" 
and metbane eontent in seam 
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Natomiast na rysunku 4.4 przedstawiono zależność współczynnika b charakteryzującego 
szybkość oddawania metanu przez ociosy węglowe od średniej metanonośności pokładu. Za
leżność współczynnika b od metanonośności opisano równaniem: 

b= 1,4655 . J0-5 ·exp(0,2552 ·We) (4.2) 

2,0E·04 r---.----.----.----...---,.---,.---~----, 

o 

O,OE-01 .__ __ .__ __ .__ __ ..._ __ ..._ __ ...._ __ ..._ __ ..._ _ __, 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

W0, m 3/Mg csw 

Rys. 4.4. Zależność pomiędzy współczynnikiem b charakteryzujący szybkość oddawania metanu 
przez węgiel z ociosu a metanonośnością pokładu 

Fig. 4.4. Dependence between co-efficient b characterizing velocity of methane cmission by coal 
from walls and mcthane eontent in seam 

S. Podsumowanie 

Drążenie wyrobisk w pokładach węgla powoduje zmianę rozkładu ciśnienia w otaczającym 
górotworze, obniżenie ciśnienia metanu i zmianę przepuszczalności gazowej, jak również czę
ściowe odgazowanie przylegającej do wyrobiska calizny węglowej. Do wykonywanych wyro
bisk dopływa metan wolny zawarty w pustkach górotworu oraz metan zasorbowany 
w pokładach węgla. Całkowity strumiet'l metanu wydzielający się do wyrobiska chodnikowego 
jest sumą strumieni pochodzących z urobionego węgla, z powierzchni ociosów węglowych 
oraz z odsłoniętej powierzchni przodka chodnika. 

Przewietrzanie drążonych wyrobisk udostępniających i przygotowawczych . odbywa się 

przy pomocy wentylacji lutniowej, której celem jest utrzymanie właściwych warunków pracy 
załogi w wyrobisku oraz ograniczenie występujących zagrożeń naturalnych. W przypadku 
wentylacji kombinowanej przy niewłaściwym doborze urządzeń odpylających występują trud
ności w zapewnieniu dopuszczalnych stężeń metanu w strefie przodkowej. Ma to znaczenie dla 
bezpieczet'lstwa i ciągłości drążenia wyrobisk chodnikowych. 
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W oparciu o wykonane pomiary wyznaczono: współczynnik charakteryzujący szybkość 
oddawania metanu przez węgiel z ociosu b i intensywność wydzielania metanu q., z odsłoniętej 
powierzchni. 

Z przedstawionych obliczeń wynika, że strefa przodkowa wyrobiska, obejmująca długość 
około 50 m od czoła przodka charakteryzuje się największą intensywnością wydzielania me
tanu . W tej strefie wydziela się około 65 % całkowitego strumienia objętościowego metanu 
wydzielającego się w wyrobisku. Natomiast na długości 100m wyrob iska wydziela około się 
90 % całkowitego strumienia metanu. 

Udział strefy przodkowej w całkowitym wydzielaniu metanu uzależniony jest od długości 
wyrobiska. lm wyrobisko jest dłuższe tym udział metanu wydzielającego się w strefie przod
kowej jest mniejszy. 
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Metbane emission from walls of headings drilled by continuous miners 
in coal seams 

Abstra et 

Drilling a beading in a coal seam results in Iosing gas and dynamie balance, wbicb in turn 
leads to metbane flow from a coal seam. Tbis paper presents sources of metbane emission to a 
heading and presents tbe dependence on w bose bas i s emitted metbane flow from wallsof head
ings can be calculated. The measurement results of metbane emission to beadings drilled by 
continuous miners in metbane mines ventilated by means of a combined ventilation system 
(blowing with a short exhaust duet line with a dust separator) are presented. On the basis of 
these results, a co-efficient characterizing velocity of metbane degassing by coal from walls as 
we li as intensity of metbane emission q0 from the surface of the wali are determined. The value 
o[ lhese co-efficienls depends on average melhane eonlent in a seam obtained during driiiing. 
The percentage participation of face zone 50 m long from the heading face in total volumetric 
metbane stream is also determined. These measurements show that about 65 % of total metb
ane cmission to a heading takes place in this zone. The distribution of volumetric metbane 
stream along a heading plays an important role when selecting the parameters of dust separat
ing installation. 

Recenzent: dr hab. inż. Marian B ranny 

Artykuł zreal izowano w ramach prac własnych nr 10.10.100.854. 
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Zagrożenie pożarowe w ścianach zawałowych przy stosowaniu 
profilaktyki tąpaniowej 

Słowa kluczowe 

zagrożenie pożarowe- bezpieczeństwo eksploatacji- profilaktyka pożarowa 

Stl·eszczenie 

W refemcie przedstawiono charakterystykę występujących zagrożeó, parametry prowadzo
nych ścian i wyniki badaó skłonności węgla do samozapalenia. Omówiono stosowaną profi
laktykę tapaniową w prowadzonych ścianach oraz zastosowaną profilaktykę przeciwpożarową 
której celem było ograniczanie samozagrzewania węgla w zrobach. Przedstawiono wyniki 
wskaźnika Grahama które obrazowały stan zagrożenia pożarowego w eksploatowanych ścia
nach. W oparciu o wskaźnik Grahama, energię wstrząsów, która jest mierzalnym efektem sto
sowanej profilaktyki tąpaniowej i uzyskiwanego w trakcie eksploatacji postępu ściany doko
nano oceny zagrożenia pożarowego w badanych ścianach. 

L Wprowadzenie 

Występowanie zagrożeń naturalnych jest związane z działalnością górniczą, która wpływa 
na skalę danego zagrożenia . Potrzeba zwalczania zagrożeń naturalnych powoduje, że rozważa 
się osobno dla każdego rodzaju zagrożenia metody ograniczające skalę tych zjawisk. Ponieważ 
zwalczanie jednego rodzaju zagrożeń może powodować potęgowanie skali innego zagrożenia 
rozpatruje się wzajemne zależności między stosowanymi profilaktykami ograniczającymi za
grożenia. 

Towarzyszące eksploatacji wstrząsy i odprężenia powodują zniszczenie struktury węgla i skał 
otaczających wyrobiska. Powstałe w skutek zniszczeJ'! wywołanych wstrząsami i tąpnięciami 
strefy spękm1 w caliźnie węglowej i skałach otaczających ułatwiają migrację powietrza przez 
caliznę, a szczególnie przez zroby, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju samozagrzewa
nia węgla i jego samozapalenia [8, 9] . 

Strzelania wstrząsowe, które są konieczne z punktu widzenia profilaktyki tąpaniowej 
zwiększają zagrożenie pożarami endogenicznymi w ociosach węglowych. Również ogranicze
nie postępu ściany które jest jednym z elementów profilaktyki tąpaniowej niekorzystnie wpły
wa na zagrożenie pożarami endogenicznymi w zrobach ścian. Stosowanie profilaktyki tąpa
niowej powoduje konieczność rozszerzania profilaktyki pożarowej [4, 6]. 
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2. Charakterystyka ścian w których prowadzono ocenę zagrożenia pożarowego 

Ocenę poziomu zagrożenia pożarowego w rejonach eksploatacyjnych przy występowaniu 
zagrożenia tąpaniowego przedstawiono na podstawie czterech ścian : 

ściana 771 w pokładzie 502 w Kopalni B, 
ściana 304 w pokładzie 507 w Kopalni B, 
ściana 303 w pokładzie 507 w Kopalni B, 
ściana l w pokładzie 502 w Kopalni S. 
Charakterystyka występujących zagrożeń naturalnych, parametry ścian oraz wyniki badania 

skłonności węgli do samozapalenia w analizowanych ścianach zostały przedstawione w tabeli 
2.!. 

Tabela 2.1. Charakterystyka zagrożel't i parametry prowadzonych ścian 
Table 2. l. Hazard characteristics and longwall parameters 

Parametr 
Ściana 771 Ściana 304 Ściana 303 

w pokładzie 502 w pokładzie 507 w pokładzie 507 

Zagroże.nia 

lapuniami III III lJl 

pożarowe II II II 

metanowe II IV IV 

Parametry ścian 

długość (m) 190 240 170 

grubość pokładu (m) 2,8 4,0 3.9 

wysokość ści;my (m) 2,8 3,2 .\2 

wybieg (m) 1030 650 870 

system/ kierowanie stropem poprzeczny zawał podłużny zawał podłużny zawał 

system przewietrzania ściany z Y H 
strumic1\ objętości powietrza 
dopływający do ściany l 150 2250 2530 
(m'lmin) 

średnie z miesiąca wydziela-
5,17 18,80 14,84 

nie metanu (m'lmin) 

Skłonność w<;:gła do samozapalenia 

wskaźnik Sz"r. "C/min 72 71 71 

energia akt. A, kJ/moł 56 58 58 

grupa samozapalności II II II 

skłonność do samozapalenia mała mała mała 

czas inkubacji pożaru, dni 58 68 68 

Ściana l 
w pokładzie 502 

III 

II 

li 

170 

3,9 

3,0 

800 

poprzeczny zawał 

u 

1300 

2,56 

52 

56 

li 

mała 

77 

Z tabeli wynika, że pokłady zostały zaliczone do trzeciego stopnia zagrożenia tąpaniami 
oraz drugiej grupy skłonności węgli do samozapalenia. Zatem w trakcie eksploatacji wiodącym 
zagrożeniem wpływającym na ciągłości jej prowadzenia było zagrożenie tąpaniami i w mniej
szym stopniu zagrożenie metanowe. Pokłady zostały zaliczone do grupy o niskiej skłonności 
węgli do samozapalenia, dla których czas inkubacji pożaru wynosił ponad dwa miesiące . W związ
ku z tym dla eksploatowanych ścian przewidziano działania profilaktyki pożarowej w pod
stawowym zakresie. 
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Na rysunku 2.1 zestawiono miesięczne postępy analizowanych ścian. Największymi postę
pami charakteryzowała się ściana 771 w pokładzie 502. Zbliżoną średnią wartość postępu 
uzyskiwała ściana l w pokładzie 502, przy czym rozpiętość uzyskiwanych wyników jest 
mniejsza. Natomiast w przypadku ścian 303 i 304 postępy były małe i średnio wynosiły około 
20 mim-c. Analizując uzyskiwane postępy ścian można stwierdzić, że w warunkach bardzo 
wysokiego zagrożenia tąpaniami prowadzenie eksploatacji zostało obwarowane rygorami 
ograniczającymi postęp ściany, co bezpośrednio przekłada się na wzrost zagrożenia pożaro-
we go. 

60 
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Rys. 2.1. Zestawienie uzyskiwanych postępów ścian w trakcie prowadzenia eksploatacji 
Fig. 2.1. Face ad vances during. mining 

3. Charakterystyka profilaktyki tąpaniowej w analizowanych ścianach 

Przed podjęciem eksploatacji w omawianych ścianach w przecinkach ścianowych oraz w chod
nikach przyścianowych na odcinkach do l 00 metrów od przecinek były wykonywane strzelania 
torpedujące. Natomiast podczas eksploatacji ścian prowadzono naprzemiennie strzelanie od
prężające (wstrząsowe) i torpedujące, których zakres i częstotliwość dostosowywano do stop
nia występowania zagrożenia tąpaniami [ 12j. 

W ścianie 771 w pokładzie 502 pierwsze strzelania były prowadzone na około 300 metrach 
wybiegu, co było związane z przechodzeniem ściany pod krawędzią pokładu 50 l. Kolejna 
intensyfikacja strzelania nastąpiła wskutek wzrostu naprężeń związanych ze zbliżaniem się do 
niewyeksploatowanej kostki węgla w pokładzie 418 zlokalizowanej na wybiegu ściany. 

W przypadku ściany 304 w pokładzie 507 eksploatacja na całym wybiegu ściany była pro
wadzona z stosowaniem naprzemienne strzelania wstrząsowego oraz torpedującego. Dodat
kowo wraz ze strzelaniem wstrząsowym w pokład wtłaczano wodę pod wysokim ciśnieniem. 
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W ścianie 303 strzelania wstrząsowe i torpedujące zostały zintensyfikowane ze względu na 
szczególny wzrost naprężeń w górotworze. Sytuacja taka była spowodowana w dużej mierze 
równolegle biegnącą krawędzią wyżej zalegającego pokładu 506. Strzelania te były realizo
wane z różnym natężeniem i częstotliwością i były dostosowane do skali zagrożenia tąpanio
wego. 

Również w ścianie l w pokładzie 502 wskutek występujących naprężel'1 w górotworze 
prowadzono intensywne strzelania odprężające i torpedujące. 

Zakres aktywnej profilaktyki tąpaniowej zrealizowanej w poszczególnych ścianach został 
zamieszczony w tabeli 3.1. 

Ściana/ Pokłucl 

771/502 

304/507 

303/507 

l/ 502 

Tabela 3.1. Zestawienie profilaktyki tąpaniowej w ścianach 
Table 3.1. Burst prevention in longwalls 

Prori laktyka 
Miejsce Ilość cykli Łączna ilość MW 

wykonywaniu profilaktycznych JkgJ 
strzelanie ściana 16 4 780 

ściana 171 --
wtłaczanic wody 

chodnik 6az 6 --
strzelanic 
wstrząsowe 

ściana 13 910 

stnelanie 
ściana 40 12720(dynamit) 

torpedujące 

strzelunie 
chodnik 6az 12 2820(dynami t) 

stropowe 
strzelanie 

chodnik 4"az l 120(dynamit) 
stropowe 

strzelanic ściany 66 34 855 

strzelanie chodnik 130 Ił 088 

odpn;żającc ściana l 212 18 152 

strze lanic 
ściana l 82 7 064 

torpedujące 

Łączna ilość 

otworów 

80 

615 

30 

197 

212 

47 

2 

462 

-· 
--

--

Na rysunku 3.1 przedstawiono przykładowy szkic rozmieszczenia otworów torpedujących , 

który stosowano w trakcie prowadzenia ścian. 
Wskutek strzelania w.strząsowego oraz torpedującego w górotworze są generowane mie

rzalne energie wstrząsów sejsmicznych . Na rysunku 3.2 w formie wykresu ramkawego przed
stawiono poziom energii wstrząsów (w skali logarytmi.cznej) wywołany strzelaniem wchodzą
cym w skład profilaktyki tąpaniowej. W wykresu wynika, że największe wartości energii były 
generowane w ścianie 303. W ścianie tej obserwuje się znaczny udział pojedynczych wstrzą
sów o dużych wartościach. Pod względem energii wstrząsów ściany 304 i l charakteryzowały 
się zbliżonymi wartościami. Natomiast ściana 771 wyraźnie odstaje w stronę mniejszych war
tości energii. 
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Rys. 3.1. Rozmieszenie otworów torpedujących w eksploatowanych ścianach 
Fig. 3.1. Boreholes for roof torpedoing in mined longwalls 
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Rys. 3.2. Zestawienie energii wstrząsów sejsmicznych w rejonach ścian w trakcie prowadzenia eksploatacji 
Fig. 3.2. Energy of seismic shocks in longwalls during mining 
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4. Charakterystyka stosowanej profilaktyki przeciwpożarowej w analizowanych 
ścianach 

Z uwagi na wzrost zagrożen ia pożarowego w trakcie prowadzenia eksploatacj i podjęto sze
reg działań mających na celu jego ograniczenie. Podjęto działania zmniejszające możliwości 

migracji powietrza poprzez zroby w celu ograniczenia kontaktu tlenu z rozdrobnionym wę
glem. Metoda ta polegała na wyrównywaniu potencjałów aerodynamicznych wokół zrobów 
poprzez wyrównywanie ciśnienia za pomocą lutniociągów zlokalizownych w chodnikach przy
ścianowych. 

W dalszej kolejności w celu zahamowania procesu samozagrzewania zroby ściany podsa
dzano piaskiem, żużlopiopiołami i pyłami dymnicowymi. Podawanie tych substancji miało za 
zadanie uszczelnić zroby i ograniczyć migrację powietrza. Na rysunku 4.1 zestawiono i l ości 

substancji podawanych do zrobów w okresach miesięcznych. Z wykresu wynika, że najwięk
sze ilości podawano do zrobów ściany 304. W dalszej kolejności w największym stopniu pod
sadzane były zroby ściany 771. W mniejszym zakresie stosowano podsadzanie w ścianie 303 
oraz l. 

Pomimo podsadzania zrobów nie udało się skutecznie ze względu na nachylenie pokładów 
(ściana 771 pokład 502 oraz ściana l pokład 502) opanować zagrożenia pożarowego . Stąd w pro
f"ilaktyce wykorzystano również podawanie azotu do zrobów, co zrealizowano w ścianie l. 
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Rys. 4.1 . Zestawienie ilości podawanych pyłów podsadzkowych w trakcie prowadzenia eksploatacji 
analizowanych ścian 

Fig. 4.1. Amount of water-dust stowing d u ring mining 
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5. Ocena samozagrzewania się węgla w zrobach analizowanych ścian 

W celu oceny poziomu zagrożenia pożarowego wykonywane są pomiary w punktach (sta
cjach) o następującym rozmieszczeniu [7]: 
- przy prowadzeniu obserwacji dla rejonów- stacje wlotowe i wylotowe obejmują cały stru

miei'l powietrza jaki przepływa przez rejon ściany- ma to na celu wychwycenie ognisk sa
mozagrzewania w caliźnie węglowej, 

- przy prowadzeniu obserwacji dla zrobów czynnych (dostępnych) próby powietrza pobie
rane są w miejscach, w których występuje sumowanie wypływającego powietrza migrują
cego przez zroby w celu określenia miejsc samozagrzewania w zawale prowadzonej ściany; 

- przy prowadzeniu obserwacji dla zrobów izolowanych próby powietrza pobiera się zza tam 
zasadniczych znajdujących,się pod kompresją i zlokalizowanych na wylotach z izolowa
nych zrobów. 
W dalszej analizie oparto się na wskaźnikach Grahama określanych z prób powietrza po

bieranych w zrobach ścian [11, 12], które były pobierane w dwóch miejscach tj.: 
zroby- w miejscu rozpoczęcia ściany, 
zroby- na wylocie ze ściany. 

Miejsca pobierania prób powietrza przedstawiono schematycznie na rysunku 5.1. 
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Rys. 5.1. Rozmieszczenia stacji pomiarowych do wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych w 
zrobach analizowanych ścian 

Fig. 5.1. Location of measurement pointsfor early detection of spontaneous fires in goaf of longwalls 
under consideration 
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Wskaźnik Grahama G w zrobach i za tamami izolacyjnymi określany był z zależności [2, 31: 

(5.1) 

gdzie: 
CO, N2, 0 2 - procentowe zawartości tlenku węgla , azotu i tlenu na stacji pomiarowej wy

lotowej . 
Na rysunku 5.2 zestawiono wartości wskaźnika I OOG w zrobach na wylocie ze śc i an 303, 

304 oraz w śc iani e l. Natomiast na rys un ku 5.3 przedstawiono wyniki wskaźnika IOOG w zro
bach w mi ej scu rozpoczęcia ściany 771, 303 i 304. Z analizy rysunków wynika, że największe 
zagrożenie występowało w zrobach ściany 303 . · 
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Rys. 5.2. Wskaźnik IOOG w zawale na wylocie ze ściany 
Fig. 5.2. IOOG index in caving at the outlei from a longwall 
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Rys. 5.3. Wskaźnik !OOG w zrobach w miejscu rozpoczęcia ściany 
Fig. 5.3. !OOG index in goaf at the beginning of a longwall 

6. Ocena zagrożenia pożarowego z uwzględnieniem stosowanej aktywnej profilaktyki 
tąpaniowej 

Dla oceny wpływu stosowanej aktywnej profilaktyki tąpaniowej na wartość wskaźnika 
Grahama (l OOG) wybrano energię wstrząsów (E) uzyskiwaną w trakcie strzelania wstrząso
wego lub torpedującego oraz postęp ściany (p). Ocenę wielu parametrów można prowadzić 
w oparciu o korelację wielokrotną. Opis zmiennej zależnej jaką jest wskaźnik Grahama 
w odniesieniu do dwóch zmiennych niezależnych wyraża się wzorem: 

(6.1) 

Dopasowanie modelu regresji wielokrotnej można zbadać na podstawie statystyki F-Sende
cora w oparciu o analizę wariancji. Na podstawie średnich kwadratów odchyleń wyjaśnionych 
regresją i średnich kwadratów odchylel'lnie wyjaśnionych regresją otrzymuje się statystykę F 
[5]: 

I(Y;- :YY 
F= H 

[~(Y;- Y;? }(n-2) 

(6.2) 
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F= średni kwadrat odchyleń wyjaśnionych regresją 

średni kwadrut odchyleń nie wyjaśnionych regresją 

Statystyka powyższa ma rozkład F-Sendecora z liczbą stopni swobody licznika v 1 = l 
i mianownika v2 = n-2. Hipoteza zerowa obejmuje założenie, iż współczynnik kierunkowy B" 
równy jest zero P(F ~ Fa.vt : v2) =a. 

Wyniki dopasowania modelu regresji wielokrotnej dla analizowanych ścian przedstawia ta
hela 6.1. w której podano obliczone statystyki: współczynnik korelacji oraz determinacji, staty
stykę F-Sendecora. prawdopodobieństwo i błąd standardowy estymacji [ 11. 

Tabela 6.1. Wyniki oblil:zeil dopasowania regresji wielokrotnej dla analizowanych ścian 
Table 6.1. Measurement results o f matching multiple regressions for longwalls under consideration 

Ściana Wskaźnik Gnthama R R~ F(2,23) Prawdopodobie1istwo Statystycznie 
Błąd standardowy 

estymacji 

771 Zroby ściany 0,7363 0,5422 7,700 0,00622 istotne 0,0963 

Wylot ze ściany 
0,4810 0,2313 2,860 0,0820 nicistotne 0,2115 

304 w zawale 

Zroby ściany 0,2486 0,0618 0,6262 0,5452 nieistotne 0.15 !l 

Wylot ze ściany 
0,3833 0,1469 1,8086 0,2885 nicistotne 0,0930 

303 w zawale 

Zroby ściany 0,3134 0,0982 !,1438 0.3376 nicistotne 0,1650 

l 
Wylot ze ściany 

0,4658 0,2170 2,9103 0,0766 nieistotne 0,0443 
w zawale 

Dla ściany 771 oddziaływanie energii wstrząsów oraz wpływ postępu ściany wyjaśnione 
jest liniowo w 55 % przypadków, a wyznaczona korelacja jest wysoka. W przypadku ściany 
304 korelacja pomiędzy energią wstrząsu i postępem ściany a wskaźnikiem Grahama w zro
bach na wylocie ze ściany jest przeciętna. Zależność ta liniowo wyjaśnia nie więcej niż 24 °;?, 
przypadków. Na podstawie wyników dla ściany 303 można stwierdzić, że korelacja pomiędzy 
energią wstrząsu i postępem ściany a wskaźnikiem Grahama w zrobach na wylocie ze ściany 
jest bliska przeciętnej. Zależność ta liniowo wyjaśnia nie więcej niż 15 % przypadków. Dla 
śc i any l korelacja pomiędzy energią wstrząsu i postępem ściany względem wskaźnika Graha
mem na wylocie ze ściany jest przeciętna. Zależność ta liniowo wyjaśnia nie więcej niż 22 % 
przypadków. 

Natomiast na rysunkach 6.2-6.5 przedstawiono wyniki dopasowania modelu metodą naj
mniejszych kwadratów dla poszczególnych ścian. Na podstawie wykresu można stwierdzić, 
która z analizowanych zmiennych silniej wpływa na wartość wskaźnika Grahaina, bez ko
nieczności zamieszczania wyników korelacji cząstkowej modelu regresji liniowej wielokrotnej. 

W przypadku ściany 77 I (rys . 6.2) większy wpływ na wskaźnik Grahama posiada postęp 
ściany niż energia wstrząsów. Z wykresu można odczytać, że im mniejszy postęp i większa 
energia wstrząsów to wówczas wartość wskaźnika Grahama przyjmuje wyższe wartości. W przy
padku ściany 77 I uzyskanie postępu minimum 50 mim-c pozwala na utrzymanie wskaźnika 
Grahama na poziomie około 0,2, który oznacza bezpieczny poziom zagrożenia pożarowego. 
Za leżność wskaźnika Grahama od energii wstrząsów i postępu ściany dla ściany 771 jest opi
sana równaniem w postaci : 
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JOOG = 0,2413+3,4282E-6*p-0,0052*E 
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Rys. 6.2.Wykres zmian wskaźnika Grahama od postępu i energii wstrząsów ściany 771 

(6.3) 

Fig. 6.2. Grap h of changes in Graham's index from face advance and shock energy of longwall 771 

Wykres dla wskaźnika Grahama z pomiarów w zawale na wylocie ze ściany 304 i w zro
bach w miejscu rozpoczęcia jej biegu przedstawiono na rysunku 9. W przypadku ściany 304 
wpływ na wskaźnik Grahama w rówąym stopniu posiadają postęp ściany oraz energia wstrzą
sów. Wzrost poziomu wstrząsów oraz zmniejszenie postępu aż do zatrzymania ściany powo
duje wzrost zagrożenia pożarowego objawiający się wzrostem wskaźnika Grahama, co przed
stawiają ciemne pola nachylonej płaszczyzny. Przy ścianie zatrzymanej, obniżenie poziomu 
wstrząsów powoduje, że zmniejszenie poziomu wskaźnika Grahama jest mniej zauważalne. 
Zależność wskaźnika Grahama od energii wstrząsów i postępu ściany dla ściany 304 w zawale 
na wylocie ze ściany jest opisana równaniem (6.4), a dla zrobów ściany w miejscu jej rozpo
częcia zależnością (6.5): 

JOOG = 0,1111 +5,735E-6*p-0,0126*E 

JOOG = 0,1947+1,2275E-6*p-0,0065*E 
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.Rys. 6.3. Wykres powierzchniowy wskaźnika Grahama w zawale na wylocie ściany (lewy) i w zrobach 
ściany w miejscu jej rozpoczęcia (prawy) 

Fig. 6.3. Surface graph ofGraham's index in caving at the outlet from longwall (left) and in longwall goaf 
· at its beginning (right) 
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Na rysunku 6.4 przedstawiono wykres wskaźnika Grahama z pomiarów w zawale na wylo
cie ze ściany 303 i w zrobach ściany w miejscu rozpoczęcia jej biegu. Z zamieszczonego wy
kresu wynika, że w przypadku ściany 303 większy wpływ na wskaźnik Grahama posiada 
energia wstrząsów. W ścianie w ramach prowadzonej profilaktyki prowadzono intensywnie 
strzelanie wstrząsowe i torpedujące. Zależność wskaźnika Grahama od energii wstrząsów i po
stępu ściany dla ściany 303 w zawale na wylocie ze ściany jest opisana równaniem (6.6), a dla 
zrobów ściany w miejscu rozpoczęcia zależnością (6.7): 

l OOG = 0,2461 +l ,4294E-7*p-0,0033*E 

JOOG = 0,2913+2,7233E-7*p-0,002 >1<E 

. 0.35 

. 0.3 
00.25 
c::J 0,2 

0,15 
. 0.1 

(6 .6) 

(6.7) 
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Rys. 6.4. Wykres powierzchniowy wskaźnika Grahama w zawale na wylocie ze ściany 303 (lewy) 
i w zrobach ściany w miejscu jej rozpoczęcia (prawy) 

Fig. 6.4. Surface grap h o f Graham's index in caving at the outlet from longwall 303 (left) and in 
longwall goaf at i ts beginning (right) 

Wyniki dopasowania modelu metodą najmniejszych kwadratów dla wskaźnika Grahama 
obliczonego na podstawie pomiarów w zawale na wylocie ze ściany l przedstawiono na ry
sunku 6.5. Zależność wskaźnika Grahama od energii wstrząsów i postępu ściany dla ściany l 
jest opisana równaniem w postaci: 

JOOG = 0,1794+9,6151E-7*p-0,0021 *E (6.8) 
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7. Zakończenie 
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Rys. 6.5. Wykres powierzchniowy wskaźnika Grahama w ścianie l 
Fig. 6.5. Surface graph of Graham's index in longwall l 

Występujące naprężenia górotworu podczas drążenia chodników oraz przy prowadzeniu 
ścian, wymuszają stosowanie profi laktyki polegającej na strzelaniu wstrząsowym i torpedują
cym, która ma za zadanie zniszczenie struktury skalnej, powodując jednocześnie powstanie 
kompleksu szczelin . Migracja powietrza przez spękane skały jest przyczyną powstaniawania 
ognisk samozagrzewania w trakcie drążenia wyrobisk oraz prowadzenia ścian. 

Stan naprężeń górotworu i związana z nim profilaktyka powoduje ograniczanie miąższości 
eksploatowanej warstwy i postępu ściany . Pozostawianie spękanego węgla w zrobach ścian 
przy ograniczonym postępie ścian i dogodnych warunkach migracji powietrza przez zroby 
przyczynia się do powstawania ognisk samozagrzewania. Szczególnie zagrożone są miejsca 
rozpoczęcia i zakończenia biegu ścian, gdzie obserwuje się wzrost zagrożenia samozapale
niem. 

W analizowanych ścianach stosowanie intensywnej profilaktyki tąpaniowej z wykorzysta
niem strzelania wstrząsowego oraz torpedującego pozwalało na prowadzenie eksploatacji 
i zakończenie biegu ścian . Jednak we wszystkich ścianach, stwierdzono istotny wzrost zagro
żenia pożarowego który prowadził do pożaru . 

Wyniki pomiarów i obliczeń potwierdziły z wystarczającą dokładnością wpływ poziomu 
energii wstrząsów i postępu ściany na wielkość zagrożenia pożarowego. Na podstawie prze
prowadzonej analizy można stwierdzić, że korelacja pomiędzy energią wstrząsu i postępem 
ściany a wskaźnikiem Grahama w przypadku ściany 771 jest wysoka, w pozostałych ścianach 
(303, 304 i l) jest przeciętna. Wzrost poŻiomu wstrząsów oraz zmniejszenie postępu aż do 
zatrzymania ściany powoduje wzrost zagrożenia pożarowego. Zatem właściwy dobór systemu 
przewietrzania ściany i profilaktyki pożarowej pozwala na zachowanie bezpiecznego poziomu 
zagrożenia pożarowego. Określenie profilaktyki pożarowej w warunkach aktywnej profilaktyki 
tąpaniowej ma duże znaczenie dla poprawy warunków bezpieczeństwa pracy i ciągłości eks
ploatacji. 
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Fire hazard in longwalls with caving during rock-burst prevention 

Abstra et 

T his paper presents the characteristics of different hazards, parameters of longwalls and 
measurement results of coal liability to spontaneous ignition. Burst prevention used in long
walls and fire prevention used in order to reduce coal self-heating in goaf are presented. The 
results of Graham's index showing fi re hazard in longwalls are also presented. On the basis of 
Graham's index and energy of underground shocks , which is the measurable effect of burst 
prevcntion obtained during miningaface advance, fire hazard in longwalls under consideration 
was estimated. 
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Artykuł zrealizowano w ramach pracy statutowej nr 11.11.1 00.950. 

593 





Mirosława BUKOWSKA 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice, e-mail: btxmb@gig.katowice.pl 

Mat. Ko11f Sz.koły Eksploafa(:ii 
Podzienmej 2005, str. 595-603 

Prognozowanie zagrożenia tąpaniami w świetle badań własności 

geomechanicznych skał i geologiczno-górniczych uwarunkowań 
górotworu karbońskiego GZW 

Słowa kluczowe 

bez.piecz.distwo- gemnechanika- zagrożenie- górotwór- tąpnięcie- prognoza 

Streszczenie 

Obowiązujące przepisy Prawa Geologicznego i Górniczego wymagają określania 

skłonności do tąpm1 zarówno skał jak i górotworu. W oparciu o· analizę własności 

geomechanicznych układów "skały otaczające-pokład", w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, 
w rejonach gdzie występują tąpania i gdzie ich brak, opracowano w GIG wskaźnik i ocenę 

skłonności do tąpań (tąpliwości) górotworu WTG· Uwzględniając własności geomechaniczne 
skał. głębokość eksploatacji i aktywność sejsmiczną górotworu generowaną robotami górni

czymi, opracowano również ocenę stanu zagrożenia tąpaniami WNT· Opracowana metoda 
oceny skłonności górotworu do tąpań i metoda oceny naturalnego zagrożenia tąpaniami pod 
kątem możliwości wyst<UJienia tąpnięcia lub jego braku, stanowią nowe podejście do problemu 
prognozowania tąpm'l z uwagi na naturalne warunki miejsca przewidywanego prowadzenia 
robót górniczych. 

l. Wprowadzenie 

W dotychczasowej praktyce baclań laboratoryjnych ocena skłonności węgli i skał do tąpm'l 
była wykonywana na pocistawie ich własności mechanicznych określanych dla 
przedzniszczeniowej charakterystyki mater i ału skalnego w próbie jednoosiowego śc i skania. 

Stan ten wynikał z braku możliwości badania procesów zachodzących w fazie rozpadu próbki 
skalnej. Znaczące rozszerzenie zakresu możliwości badania własności mechanicznych skał 
przyniosło zastosowanie sztywnych maszyn wytrzymałościowych z możliwością serwokontroli 
i wskaźniki opracowane w oparciu o pełną charakterystykę naprężeniowo-odkształceniową 

ściskanych próbek skalnych, w tym: 
- okres dynamicznego rozpadu [Kidybiński, Smołka 1988], 
- wskaźnik osłabienia tąpnięcia [Krzysztm1 1989[. 
- wskaźnik naprężeniowej intensywnośc i rozpadu [Smołka 1994[. 

- wskaź.nik intensywności rozpraszania energii JBukowska. Smołka 19941. 

- wskaźnik zagrożenia wywołanego przeskokiem [Zorychta 2002[, 
- wskaźnik potencjalnej skłonności skały do tąpm'l [Taj duś i in. 2003b ]. 
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Jednakże żaden ze wskaźników opartych na pełnej charakterystyce naprężeniowo

odkształceniowej nie znalazł dotychczas zastosowania w przepisach górniczych. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. 

(Dz. U. Nr 94 poz. 841) w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych stawia przed 
nauką górniczą nowe zadanie o pierwszorzędnym znaczeniu dla bezpieczeństwa pracy. Rozpo
rządzenie to bowiem znacznie rozszerzyło pojęcie skłonności do tąpań, wiążąc je z całokształ
tem własności skał otaczających i pokładu , a nie tylko pokładu i wprowadziło pojęcie skłonno
ści górotworu i skał do tąpań. Obliguje to do opracowania miar skłonności górotworu i skał do 
tąpań. Podkreślić przy tym należy, że samo pojęcie skłonności górotworu i skał do tąpm1 
wprowadzone zostało do rozporządzenia MSWiA w oparciu o istniejący stan badm'l. 

2. Geomechaniczne własności skał karb01'1skich GZW w aspekcie skłonności do tąpai1 

Wychodząc naprzeciw wymogom znowelizowanej ustawy Prawa Geologicznego i Górni
czego. w Głównym Instytucie Górnictwa opracowano sposób oceny skłonności górotworu do 
tąpall na podstaw ie wskaźnika WTG i sposób oceny zagrożenia tąpaniami na podstawie wskaź
nika W NT· Przy czym, skłonności górotworu i skał do tąpm'l nie można utożsamiać z zagroże
niem tąpaniami. Zagrożenie tąpaniami warunkowane jest bowiem szeregiem czynników natury 
górniczej, technicznej i organizacyjnej , a skłonność do tąpm'l jest jednym z czynników. Zagro
żenie tąpaniami szeroko omówione jest miedzy innymi w pracach: Filcka, Kłeczeka i Zorychty 
[1984], Konopki [I 994], Dubińskiego i Konopki [2000], Tajdusia i zespołu [2003a, bj. 

Wskaźnik skłonności do tąpm'l (tąpliwości) górotworu i wskaźnik naturalnego zagrożenia 
tąpaniami z uwagi na czynniki naturalne związane z miejscem prowadzenia eksploatacji, au
torka szeroko opisała w swoich pracach f8ukowska 2002, 2003, 2004] . Celowym wydaje się 
jedynie krótkie scharakteryzowanie wskaźników wymienionych wyżej i ich składowych w as
pekcie postawionego problemu jakim jest prognozowanie zagrożenia tąpaniami. 

Wskaźnik skłonności do tąpań (tąpliwości) górotworu WTG opiera się na własnościach 
przedkrytycznych skał otaczających pokład i własnościach pokrytycznych węgla z uwagi na to, 
iż utrata stateczności zachodzi w obszarze pozniszczeniowym. Spośród parametrów przedkry
tycznyc h, mających, zdaniem autorki, podstawowe znaczenie do oceny możliwości zaistnienia 
tąpnięcia są własności sprężyste skał otaczających pokłady węglowe - moduł sprężystości, jak 
również naprężenie krytyczne i wynikającą stąd wartość energii sprężystej oraz własności 
pozniszczeniowc węgla - moduł spadku. który uzyskuje się z pokrytycznej gałęzi charaktery
styk i naprężcn iowo-odkształceniowej. 

2.1. Moduł sprężystości podłużnej 

Moduł sprężystości podłużnej E określa się najczęściej w próbie jednoosiowego ściskania 
lub zginania. Większość skał zwięzłych wykazuje histerezę sprężystą, tzn . niepełny nawrót 
odkształce1'1 przy odciążaniu , stąd często rozróżnia się moduł sprężystości, który określany jest 
dla przedziału odkształcei'I odwracalnych (sprężystych) i moduł odkształcenia, który określany 
jest dla całkowitych odkształceó próbki przy danym naprężeniu [Kidybióski 1982]. Przebieg 
zależności obciążenie-odkształcenie ma charakter nieliniowy . Przy dużych nieliniowościach 
można podawać kilka wartości modułu -dla kolejnych przedziałów naprężenia. Oba moduły 
mogą być wyznaczane na całej wysokości próbki lub na odcinku środkowym jako styczne bądź 
sieczne do krzywej naprężenie-odkształcenie [Bukowska, Smołka, Szedel 1992]. 
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Przeprowadzone badania wykazały zróżnicowanie wartości modułów sprężystości w zależno
ści od smukłości próbki i sposobu pomiaru odkształcei1. 

W badaniach własności geomechanicznych skał najczęściej wartości modułu sprężystości 
oblicza się jako tangens kąta nachylenia stycznej do wznoszącej gałęzi charakterystyki 
naprężeniowo-odkształceniowej ściskanej próbki skalnej o smukłości 1,0. Taki też sposób 
wyznaczania modułu sprężystości stosowany był do obliczeń wskaźnika W·rc,. 

Moduł sprężystości dla poszczególnych grup skał gómego karbonu GZW zmienia się w sze
rokim zakresie wartości: 
- iłowce , I ,3-10,2 GPa, 
- mułowce, 2,3-I5 ,6 GPa, 
- piaskowce, 0,588- I 6, I GPa, 
- węgle, O, I 00-3,4 GPa. 

Należy mieć świadomość, iż wymiary próbek (smukłość, wielkość) są jednymi z wielu 
czynników wpływających na wartości parametrów mechanicznych [Bieniawski I 969, Hudson, 
Brown, Fairhurst I97I, Filcek, Kłeczek Zorychta I984, Rodin I986, Labuz, Biolzi I99I, Van 
der Merwe 2003]. Jednakże, przygotowując próbki do badań laboratoryjnych, z uwagi na mały 
uzysk rdzenia wynikający z techniki wiercenia, złego przechowywania rdzenia, niewłaściwego 
transportu, lub po prostu z charakteru przewiercanej warstwy i j ej naturalnej podzielności, 
w praktyce najczęściej niemożliwe jest przygotowanie w odpowiedniej ilości próbek o więk
szej smukłości, zwłaszcza iłowców i węgli błyszczących. Ponadto, badania własności geo
mechanicznych skał często wykonywane są dla setek metrów rdzenia wiertniczego (rdzeń z ot
worów wiertniczych o długości IOO i więcej metrów) a nie dla pojedynczyc h próbek o charak-

terze poznawczym. Na przykład, dla wyznaczenia wartości wskaźnika WTG i WNT przebadano 
około 5700 m rdzenia wiertniczego, na którym wykonano blisko 45 tys. oznaczei'l wartości 
parametrów geomechanicznych, w tym modułu sprężystości podłużnej i modułu spadku. 

2.2. Moduł spadku 

Wyznaczenie wartości modułu spadku jest możliwe dzięki uzyskaniu pełnych krzywych 
naprężeniowo-odkształceniowych ściskanych próbek skalnych, a te dzięki zastosowaniu w tes
tach ściskan ia sztywnych maszyn wytrzymałościowych. Teoria pełnych krzywych "obciążenie
odkształcenie" wzięła swój początek z badań jednoosiowego ściskania betonów, które w latach 
60. ubiegłego wieku prowadził w Niemczech RUsch [patrz Bieniawski I 970]. Pierwsze pełne 
krzywe obciążenie-odkształcenie dla skał uzyskał Bieniawski w 1966 i w tymże samym roku 
Cook i Hojem. Bieniawski [I 969] i Salamon [I 970], prowadząc badania nad mechanizmem 
zniszczenia doszli do wniosku, że jeśli prasa jest bardzo sztywna (sztywność maszyny 
wytrzymałościowej przewyższa sztywność próbki) to możliwa jest do uzyskania krzywa po
krytyczna. Jednakże późniejsze doświadczenia wykazały, że w serwasterowalnym systemie 
najważniejsza jest prędkość reakcji serwomechanizmu w usuwaniu obciążenia podczas nisz
czenia próbki, co zmniejsza wymagania co do sztywności ramy obciążającej l C a in I 996. 
Technical Desription ofMTS I996j. 

Wartości własności pokrytycznych, między innymi modułu spadku i odkształcenia 
odpowiadającego naprężeniu resztkowemu są najtrudniejsze i subiektywne do wyznaczenia 
[Bukowska 2000]. W szczególności przy określaniu modułu spadku mała różnica wartości 
odkształcenia pokrytycznego powoduje istotną różnicę w wartości tego modułu . 
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Moduł spadku M obliczać można według stycznej do opadającej części charakterystyki 
naprężeniowo-odkształceniwej lub według siecznej w zakresie naprężei'l od naprężenia 

krytycznego do wartości naprężeni;1resztkowegpodpowiadającego odkształceniu całkowitemu 
próbki . Dla potrzeb wyznaczenia wartości wskaźników WTc i WNT• wartości modułu spadku 
obliczano jako tangens kąta nachylenia stycznej do opadającej gałęzi krzywej niszczenia. 

Moduł spadku węgli GZW w poszczególnych grupach stratygraficznych górnego karbonu 
zmienia się w szerokim zakresie wartości (Bukowska 2002), a średnie wartości w obrębie po
szczególnych grup stratygraficznych wynoszą: 

grupa 200- 14,332 GPa, 
- grupa 300- 8,633 GPa, 
- grupa 400-7,622 GPa, 

grupa 500- l l ,695 GPa, 
- grupa 600- 10,820 GPa. 

Wieloletnie badania własności geomechanicznych skał prowadzone w GIG pozwoliły na 
opracowanie zależności pomiędzy wytrzymałością na jednoosiowe ściskanic a modułem 
spadku dla skał karbonu górnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, odrębnie dla węgli i skał 
płonnych . Zależność modułu spadku od wytrzymałości na ściskanie opisano równaniami 
regresji potęgowej, którą zilustrowano przykładowo dla węgli i piaskowców na rysunku 2. i. 
Na każdym rysunku zamieszczono wykresy badanej za leżności, podano również równania 
regresji, współczynniki korelacji (r) i liczebność (n) danego zbioru . Węgle wyższe wartości 

modułu spadku osiągają przy niższych wartościach naprężenia krytycznego w porównaniu ze 
skałami płonnymi. 
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Rys. 2.1 . Zależność modułu spadku od wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie dla skał GZW według 
Bukowskiej (2002): a) węgle, b) piaskowce 

Fig. 2.1. The dependance of drop modulus on the uniaxial compression strength for rocksof Upper 
Silesian Coal Basin (Bukowska, 2002) a) coals, b) sandstones 
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3. Sposób oceny skłonności górotworu do tąpań Iia podstawie wskaźnika WTG i sposób 
oceny naturalnego zagrożenia tąpaniami na podstawie wskaźnika WNT 

3.1 . Wskażnik skłonności do tąpm1 (tąpliwości) górotworu WTG 

Większość stosowanych wskaźników skłonności do tąpm1, nawet te, które wyznaczane są 
na podstawie pełnej charakterystyki naprężeniowo-odkształceniowej, wyznaczana jest odrębnie 
dla skał otaczających i dla węgla, i nie uwzględnia własności pokrytycznych pokładu, które 
decydują o możliwości wystąpienia tąpnięcia . Z tego powodu, pod względem skłonności do 
tąpm1 analizowano układ "skały otaczające-pokład", którego najprostszym modelem jest 
maszyna wytrzymałościowa z próbką skalną. 
Analizę możliwości zaistnienia tąpnięcia w kopalniach węgla kamiennego w GZW, 
przeprowadzono w oparciu o wyniki badań węgla i skał otaczających pokłady węglowe 

w interwale l 00,0 m nad stropem pokładu i 30,0 m poniżej jego spągu, w rejonach zagrożo
nych i niezagrożonych tąpaniami. Iloraz modułu spadku węgla i modułu sprężystości pakietu 
skał stropowych nazwano wskaźnikiem skłonności do tąpań (tąpliwości) górotworu i ozna
czono symbolem WTG· Badania przeprowadzono dla 43 poligonów badawczych (rys. 3.1) 
w obrębie warstw karbonu produktywnego, dla pokładów grupy od lOO do 800. 
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Rys. 3.1. Szkic sytuacyjny obszarów górniczych kopalń, w których zlokalizowano poligony badawcze 
(liczba .,gwiazdek" oznacza liczbę poligonów badawczych w obrębie jednej kopalni) 

Fig. 3.1. The scheme o f mining areas where research poi n ts were localized. (the amount o f stars means 
the amount of mining areas witl1in one mine) 
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Analiza układów "skały otaczające-pokład" wykazała, iż w przypadku gdy Mw~gla < E skol 
układ pracuje jak sztywna maszyna wytrzymałościowa i nie ma zagrożenia dynamicznego 
zniszczenia pokładu . Gdy Mw~glu > Eskul to stosunek Mw~glu l Eskul > l ,0. W tym przypadku układ 
"skały otaczające-pokład" pracuje tak jak "miękka" maszyna wytrzymałościowa i mamy do 
czynienia ze zjawiskiem dynamicznego zniszczenia pokładu. Praktyka wskazuje, że istnieje 
pewne ograniczenie możliwości zaistnienia zjawiska dynamicznego zniszczenia pokładu -
skały otaczające muszą charakteryzować się własnościami sprężystymi zbliżonymi do 
własności pozniszczenioych pokładu, co oznacza, że stosunek Mw~g1)Eskul powinien być 

niewiele większy od jedności, czyli spełniony musi być waninek Eskal < M"wla ~ 2Eskal· Na 
podstawie wskaźnika W·ru zaproponowano trzy przedziały jego zmienności , oceniając układ 

"skały otaczające- pokład" pod względem możliwości tąpnięcia jako: 
nieskłonny cło tąpm1: WTG <l, 
skłonny do tąpm'l: l~ WTc; ~2, 
nieskłonny do tąpań: W m> 2. 
Ważnym jest, iż wskaźnik WTG, Óprócz własności węgla uwzględnia udział poszczególnych 

rodzajów warstw skalnych wyrażony własnościami sprężystymi, wskazując tym samym na 
obecność warstw wstrząsogennych - warstw o dużej zdolności do gromadzenia energii 
sprężystej , która przekształcana w energię kinetyczną, z punktu widzenia zagrożenia tąpaniami 
wyrobisk górniczych, odgrywa najważniejszą rolę. 

3.2. Wskaźnik naturalnego zagrożenia tąpaniami WNT 

Wyróżnia się trzy grupy przyczyn wywołujących tąpnięcie. Są to przyczyny naturalne, 
techniczne i organizacyjne. Do grupy naturalnych przyczyn występowania tąpnięć zalicza się: 

własności geomechaniczne skał - własności sprężyste skał otaczających dany pokład oraz 
własności pokrytyczne węgla ,tego pokładu; własności te ujmuje wskaźnik skłonności do 
tąpm1 (tąpliwości ) górotworu w,.(j, 
głębokość eksploatacji (stan naprężenia). 
W oparciu o te czynniki zdefiniowmiy został wskaźnik naturalnego zagrożenia tąpaniami 

WNT· który uwzględnia również sejsmiczność górotworu wynikającą z prowadzonych obecnie 
lub w przeszłości robót przygotowawczych i eksploatacyjnych. Wskaźnik WNT odpowiada 
wskaźnikowi WTc; skorygowanemu o niektóre czynniki naturalne rejonu prowadzenia robót 
górniczych, umożliwiając tym samym wstępną ocenę naturalnego zagrożenia tąpaniami . Ele
menty składowe wskaźnika W NT przedstawiono na schemacie blokowym (rys. 3.2) . . 

Sposób wyznaczania wartości wskaźnika WNT uwzględniającego naturalne przyczyny 
, występowania tąpnięć, w tym własności skał, głębokość eksploatacji oraz aktywność sej

smiczną górotworu generowaną robotami górniczymi przedstawiono w tabeli 3.1, proponując 
następującą ocenę zagrożenia tąpaniami: 

l ~ WNT ~ 2- wyrobiska górnicze zagrożone tąpaniami, 

- WNT < l lub WNT > 2- wyrobiska górnicze nie zagrożone tąpaniami . 
Technologia prowadzenia robót 'może w istotny sposób ograniczyć obiektywnie istniejący 

stan zagrożenia. Niewłaściwe ustalenie ·kryteriów prowadzenia robót może też spowodować 
zwiększenie zagrożenia tąpaniami. 
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wskaźnik W·rc; wskaźnik WNT 
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~----------------------------~ 
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Rys.· 3.2. Blokowy schemat oceny zagrożenia tąpaniami na podstawie wskaźnika WNT 
Fig. 3.2. The block scheme of.rockburst hazard evaluation according to WNT inctex 

Tabela 3.1. Wskaźnik naturalnego zagrożenia tąpaniami WNT 
Table 3.1. The natura! rockburst hazard index WNT 

Wskaźnik skłonności do 
Głębokość eksploatacji , H Wskaźnik naturalnego 

tąpań górotworu 
Aktywność sejsmiczna generowana zagrożenia tąpaniami 

uwzględniąjący własności 
robotami górniczymi, E WNT 

skał płonnych i wę<>la WTG 
WNT= Wn;(l +W,) 

wstrząsy o E> 1041 gdzie W,- wskaźnik tąpnięć 

WTG< l H >500 m (Konopko 1994) 

Mw~gla < Eskal brak wstrząsów 
WNT= WTG o E> 1041 

H <500m W,= O, WN1·= Wn; 

l :s;WTG:s;2 H::; 500 m WNT = Wn; (l- W,) 

Eskat<Mw~gla:s;2 Eskał H> 500 1n W Nr= Wu; 

H< 500 m W,= O, WNT= Wn; 

Wn;> 2 wstrz;as:-t o E> l 04
] 

W Nr= W.m (1- W,) 
Mw~gla > 2 Eskał H >500 m 

brak wstrząsów 
o E> 104J WNT= Wn; 

601 



Bukowska M.: Prognozowanie zagrożenia tąpaniami w świetle badm1 własności ... 

4. Zakończenie 

Należy sądzić, że pomimo procesu restrukturyzacji górnictwa węglowego kopalnie, które 
nadal prowadzić będą eksploatację górniczą, muszą liczyć się ze wzrostem jej średniej 

głębokości. Wraz z przesuwaniem ciężaru wydobycia w kierunku głębiej położonych partii 
górotworu należy spodziewać się zmian własności mechanicznych skał i górotworu otaczają
cego perspektywiczne partie złoża. Zmiany środowiska' geologicznego, wraz ze wzrostem 
głębokości, zmierzać zapewne będą w kierunku warunków coraz trudniejszych i bardziej 
niebezpiecznych z punktu widzenia tąpań. Stąd prace badawcze, nad coraz to lepszymi 
sposobami prognozowania i metodami pełniej opisującymi warunki zachodzenia tąpm1 oraz 
nad metodami oceny skłonności górotworu i zagrożenia wyrobisk górniczych tąpaniami, 

można uznać za w pełni uzasadnione. 
Wskaźnik naturalnego zagrożenia tąpaniami WNT uwzględnia własności geomechaniczne 

skał w postaci wskaźnika skłonności górotworu do tąpań W To, jak również głębokość zalega
nia pokładu, a ponadto aktywność sejsmiczną górotworu generowaną robotami górniczymi. 

W oparciu o wartości wskaźnika naturalnego zagrożenia tąpaniami WNT można prognozo
wać występowanie bądź też brak zagrożenia tąpaniami z uwagi na naturalne warunki miejsca 
przewidywanego prowadzenia robót górrriczych, które sprzyjają powstawaniu jednego z naj
niebezpieczniejszych zagrożeń górniczych jakim jest tąpnięcie. 

Niniejszy artykuł sygnalizujący, opracowane w ostatnich latach w GIG, nowe metody 
oceny skłonności górotworu do tąpań i oceny zagrożenia tąpaniami z uwagi na czynniki natu
ralne, zwłaszcza geologiczne, ma na celu poprawę skuteczności prognozowania tego zagroże
nia. Prawidłowa ocena występowania zagrożenia tąpaniami oraz ocena skali ewentualnego 
zagrożenia ze strony splotu czynników naturalnych, niewątpliwie pozwoli w przyszłości na 
podjęcie właściwych, z punktu widzenia bezpiecze1'lstwa górniczego, działań profilaktycznych 
oraz na wybór możliwie najbardziej bezpiecznego sposobu eksploatacji górniczej. 
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The prognosis of rockburst hazard in the background of geomechanical 
properties of rocks and geological and mining conditions of Upper Silesian 
Coal Basin 

Abstract 

Accoridng to geological and mmmg law the susceptibility to bumps of rocks and rock 
masses should be characterized. The index rock mass bump susceptibility (WTo) was worked 
out in the Central Mining Institute. Taking into concide~ation rock properties, depth, seismic 
activity of rock mass there was also worked out the evaluation of rockburst hazard (WNT). Both 
methods are very new among existing methods of bumps' prognosese for the sake of natura! 
condiotions of mining place. 
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Strzelania torpedujące w KWK "Piast"- Ruch II 

Słowa kluczowe 

Mat. Km~l Szkoły Eksploatac:ji 
?odziemnej 2004, str. 605-629 

górnictwo- zagrożenie tąpaniami- sejsmiczność- strzelania torpedujące 

Streszczenie 

W referacie omówiono wyniki badań nad wpływem strzelań torpedujących na poziom sej
smiczności indukowanej w górotworze. Badania "in situ" przeprowadzono w kopalni "Piast" -
Ruch II (Czeczott) . Napodstawie obserwacji 294 strzela1'1 torpedujących wykonanych w latach 
1994-2004" (do 30 września) znaleziono zależności funkcyjne pomiędzy liczbą wstrząsów 
oraz wielkością wydzielonej enet:gii , a odległością od dna otworu strzałowego a także zależno
ści pomiędzy ilością odpalonych otworów a odległością od frontu ścianowego. Wyniki badat1 
mogą znaleźć szerokie zastosowanie w kopalniach eksploatujących, w warunkach zagrożenia 
tąpaniami. 

l. Wstęp 

Jednym z najważniejszych zagrożet1 naturalnych występujących w górnictwie węgla ka
miennego są wstrząsy górotworu, które mogą również powodować tąpania jak i oddziaływać 
na powierzchnie. Pogarszające się warunki eksploatacji zmuszają do poszukiwania skutecz
nych metod profilaktyki tąpaniowej . Na szczególną uwagę zasługują strzelania torpedujące, 

które wywierają istotny wpływ na rejestrowany poziom sejsmiczności indukowanej górotworu. 
Stan zagrożenia tąpaniami górotworu możemy oceniać następującymi metodami: analityczną, 
górniczą, geofizyczną i geodezyjną. 

Zagrożenia tąpaniami możemy zwalczać metodami eksploatacyjnymi i aktywnymi (doraź
nymi), które dzielimy na: 
- metody techniki strzałowej , w tym strzelall torpedujących w stropie pokładu, 
- nawadnianie górotworu, 
- rozwiercenie pokładu, 
Pierwsze strzelania torpedujące przeprowadzili: 
- J. Zmll1ski w 1961 r.- strzelanie w stropie uginającym się na posadzce otworami 2,5-3 ,0 m 

prostopadłymi do stropu- działanie karbu, 
- Pawłowicz w 1962 r.- strzelanie nad calizną węglową w KWK "Bolesław Śmiały", 
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Wąsik w I 967 r.- strzelanie w rejonie krawędzi w KWK "Wanda-Lech"- otwory długości 
19m, 

- Hober, Trębacz, Warszawski KWK "Janina"- 1974 r., 

Pawłowicz w 1976 r.- KWK "Pokój" na skalę przemysłową- otwory długości 15-40 m. 

2. Warunki geologiczno-górnicze obszaru badań 

Badania będące przedmiotem artykułu przeprowadzono w KWK "Piast" Ruch Ił obszar 
górniczy 30,56 km2

• 

Stratygrafia 
- osady czwartorzędowe (utwory piaszczysto-żwirowe i gliniasto-ilaste), 
- osady trzeciorzędowe (utwory ilaste z przewarstwieniami piasków drobnoziarnistych 

i pylastych i słabo zwięzłych piaskowców), 
- karbon: 

• warstwy łaziskie (piaskowce z występującymi podrzędnie iłowcami i mułowcami) 
• orzeskie (piaskov.;ce drobno i średnioziarniste oraz typu szarogłazo\vego) 
• rudzkie (iłowce oraz piaskowce) 
• siodłowe i brzeżne (słabo rozpoznane). 

Tektonika 
Złoże "Czeczott" i "Czeczott - Pole Zachód" leży w obrębie, pociętej licznymi dysloka

cjami, niecki głównej GOP. Występują liczne uskoki o zrzutach 5- I 80 m. 

Hydrogeologia 
Występują trzy piętra wodonośne w nakładzie: 

- czwartorzędowe, 

- trzeciorzędowe, 

karb01'lskie. 

3. Charakterystyka aktywności sejsmicznej górotworu 

Pod pojęciem sejsmiczności indukowanej rozumieć należy te wszystkie przejawy 
sejsmiczności, na występowanie których ma wpływ działalność człowieka. Natężenie 

i rozmiar sejsmiczności indukowanej eksploatacją górniczą należy między innymi od: głębo
kości, intensywności i sposobu eksploatacji oraz warunków geologicznych. 

Procentowy rozkład liczb zaistniałych wstrząsów na poszczególne pokłady przedstawia się 
następująco: pokład 207- I9,3 %, pokład 209/l- 60,2 %, pokład 209/2- 20,5 %, natomiast 
pod względem wydzielonej energii odpowiednio: I2,2 %, 67,5% i 20,3 %. W tabelach 3.1 
i 3.2 przedstawiono liczbę wstrząsów i wydzieloną energię w latach 1993-2004':'. 

W kopalni " Piast" od 1993do 2004* roku nie zaistniał wstrząs większy od E6. 
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Tabela 3.1. Rozkład aktywności sejsmicznej przypadającej na pokłady w latach 1993-2004 
Table 3.1 . The distribution o f seismic activity related to the coal seams in the years 1993-2004* 

Liczba wstrząsów wg rzędu energii 
Suma Suma 

Poklad Rok wstrząsów eneruii 
JO' lo-' to• to· 106 [sztj IJ l 

l 2 3 4 5 6 7 8 
I993 376 316 53 8 o 753 4375800 
1994 219 596 I08 I6 o 939 I I74I700 
1995 62 356 99 4 o 52 I 5964200 
1996 41 256 95 2 o 394 5367400 
I997 30 42 8 I o 81 657400 

207 
I998 16 8 o o o 24 34700 
1999 105 35 o o o 140 I3I200 
2000 47 15 o o - o 62 526000 
200I 12 8 o o o 20 56200 
2002 o o o o o o o 
2003 o o o o o o o 
2004''' o o o o o o o 

Razem pokł. 207 908 1632 363 31 o 2934 28854600 
i993 300 182 14 l o 497 1510500 
1994 891 1231 252 58 7 2439 52388900 
1995 392 I245 123 32 2 1794 33024600 
1996 170 418 87 37 o 712 22963300 
1997 426 1154 166 39 o 1785 35428100 

209/1 1998 554 720 107 8 o 1389 10723200 
I999 247 215 48 l o 511 3358300 
2000 4 2 o ·O o 6 14700 
200I 24 l o o O· 25 14400 
2002 o o o o o o o 
2003 o o o o o o o 

2004 o o o o o o () 

Razem pokł. 209/1 3008 5168 797 176 9 9158 15942600 
o 

1993 63 27 o o o 90 I 13700 
1994 I o l o o 2 10500 
1995 3 9 3 o o 15 134700 
1996 o l o o o I 3000 
1997 l l o o o 2 7500 
1998 8 40 o l o 49 950000 

209/2 
I999 627 337 14 l o 979 2270300 
:woo 280 224 26 o o 530 1229IOO 
2001 110 172 36 2 o 320 347Wl0 
2002 131 206 19 o o 356 1685100 
2003 154 343 144 48 o 689 37558400 
2004 I4 I 54 25 l o 194 1914000 

Razem pokł. 209/2 1392 1514 268 53 o 3227 49354400 
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Tabela 3.2. Parametry sejsmiczne wstrząsów za lata 1993-2004 
Table 3.2. Seismic parameters of tremors 1993-2004•) 

Liczba wstrząsów Suma energii Srednia energia 
Rok wstrzasu 

lszt J JJ] JJ/sztJ 

I 2 3 4 
1993 1340 6000000 4478 
!994 3380 64141100 18977 
1995 2330 39123500 16791 

1996 1107 28333700 25595 

1997 !868 36093000 !9322 

1998 1462 11707900 8008 

!999 1630 5759800 3534 

2000 598 1769800 2960 

2001 365 3548700 9722 

2002 356 !685!00 4733 

2003 689 37558400 54511 

2004 194 !914000 9866 

Parametry wytrzymałościowe skał stropowych 
W stropie pokładów zalegają iłowce o miąższości 0-7,2 m lub bezpośrednio piaskowce 

(strop klasy I i II). Uśrednianie wartości Re dla skał stropowych wynoszą: 
- piaskowce - 26,6 MPa, 
- iłowce- 8, l MPa. 
U średnionie wartości Re dla węgla wynoszą II ,9 MPa. 

4. Dobór pat·ametrów strzelań torpedujących 

W latach 1994-20()4': odpalono 294 otworów torpedujących, których celem była dezin
tegracja skał stropowych. Łącznie zużyto 20845 kg MW. Dezintegracja środowiska eliminuje 
możliwość gromadzenia się energii sprężystej i wydzielania się jej w postaci wstrząsu . Lo
kalizacja otworu zależy od szeregu czynników, które były rozpatrywane indywidualnie. Są to: 
długość otworu - 3 szt. tj . l ,O o/o- 60 m, 

- 267 szt. tj. 90,8 o/o - 50 m, 
-23 szt. tj. 7,8 o/o- 42 m, 
- l szt tj. 0,4 o/o- 40 m, 

kąt nachylenia -indywidualnie, 
średnica otworu -61 o/o- 0 86 mm, 

- 39 o/o - 0 95 mm, 
ilość MW -tablice 4.1, 4.2, 
odległość między otworami - 30-40 m, 
usytuowanie otworu 

kolejność odpalania 

-w stosunku do frontu ścianowego w odległości równej 
maksymalnemu postępowi ściany uzyskanemu w czasie 
3 miesięcy, 
-według indywidualnych ustalel'1. 
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Tabela 4.1. Zestawienie ilości odpalonego MW jednorazowo 
Table 4. 1. The quantity breakclown of explosives fi red in single events 

Ilość odpalonego MW 
Il ość strzelm1 Suma odpalonego MW Procentowy udział danej ilości MW 

jednorazowo w zużyciu całkowitym 
[krrJ lsztl [kg l 

[%] 

l 2 3 4 

25,0 l ' 25 0,120 

30,0 l 30 0,144 

50,0 120 6000 28,784 

60,0 5 300 1,439 

70,0 2 140 0,672 

75,0 86 6450 30,943 

100.0 79 7900 37,898 

Suma 294 20845 100,000 

Tabela 4.2. Liczba odpalonych otworów torpedujących wraz z zużyciem materialu wybuchowego w 
latach I 994-2004 · w analizowanych pokładach 

Table 4.2. The number o f fi red blasting hol es and used explosive in the years I 994-2004 

Ilość odpalonych Ilość odpalonego 

Pokład 
otworów torpedujących materiału wybuchowego 

Jsztl [kg[ 

l 2 3 

207 5 375 

20911 136 12175 

209/2 153 8295 

Razem 294 20845 

S. Realizacja wybranych projektów 

Strzelania torpedujące jako metoda doraźna stosowana była od 1994 roku w pokładzie 207 
i 209/1. Strzelania te zdecydowanie ograniczył zjawisko wypiętrzenia spągu w chodnikach, 
deformacje i inne objawy wzmożonego ciśnienia przed frontem ściany. Strzelania torpedujące 
wyzwalały energię nagromadzoną przed czołem przodka w sposób zamierzony. W tabeli 5.1 
przedstawiono hannonogram strzelm'l torpedujących w latach 1994-2004*. 
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Strzelania torpedujące w pokładzie 207 miały charakter doraźny . Natomiast w pokładzie 
209/1 i 209/2 strzelania te wykonywano systematycznie ładunkiem 50, 75 i l 00 kg MW. 

PrzykładI-Parcela G pokład 209/1 
Ściany 70 l - wysokość l ,8-2,15 m; długość 245-276 m;obudowa Glinik 08/22 Oz. Eksplo

atację powyższą ścianą prowadzono w okresie lipiec 1992 - październik 1995. Ściana 702 -
eksploatację ścianą prowadzono w okresie od lipca 1995 do maja 1999. 

W stropie pokładu zalega iłowiec o miąższości 0-8,0 m a powyżej piaskowiec różnoziarni
sty o miąższości 43-70 m. 

W rejonie ścian 701-702 odpalono łącznie 97 otworów z których zarejestrowano 92 
wstrząsy co stanowi 95,8 % skuteczności. Długość otworów wynosiła 50 m, a ładunek 75 i l 00 
kg MW. Rozmieszczenie otworów przedstawiono na rysunku 5.1. 
Zastosowanie strzelań pozwoliło bezpiecznie wyeksploatować parcelę J. 
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Rys. 5.1. Strzelania torpedujące w stropie pokładu 20911 w parceli G dla ścian 701-702 
Fig. 5.1. The torpedo blasting in t he roof o f the coal seam 207 for t he longwalls 701 and 702 
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Przykład II 
ParcelaJ-ściany 807-811. Eksploatację w pokładzie 209/2 powyższymi ścianami rozpo

częto w 200 l r.(ściana 807) i obecnie jest ona kontynuowana (ściany 81 O i 811 ). Wysokość 
eksploatacji -3, I m (ściany 807-809) oraz 2,5-3,0 m (ściany 810 i 811 ). 
Ściany wyposażano w obudowę Glinik 16/32 Oz. 

W przedmiotowym rejonie w stropie pokładu zalega iłowiec maksymalnie do 6,0 m lub 
bezpośrednio piaskowiec (strop klasy I i II) . W obrębie parceli J występuje szereg uskoków o 
zrzucie h = 0,2-19 m. Partia ta uskokami okonturowana jest od zachodu, wschodu i południa. 
Nie wyklucza się występowania innych zaburzeń geologicznych mogących mieć wpływ na 
projektowane roboty. 

W rejonie ścian 807-811 odpalono łącznie I O l otworów z których zarejestrowano 91 
wstrząsów, co stanowi 90, l o/o skuteczności. Długość otworów wynosiła 50 m, a ładunek 50 kg 
MW. Rozmieszczenie otworów przedstawiono na rysunku 5.2. 
Zastosowanie strzelań pozwoliło bezpiecznie wyeksploatować parcelę J. 

,, 

Rys. 5.2. Strzelania torpedujące w stropie pokładu 209/2 w parceli 1 dla ścian 807-811 
Fig. 5.2. The torpedo blasting in the roof of the coal seam 209/2 for the Iongwalls 807-811 
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6. Ocena skuteczności strzelal1 torpedujących 

Oceniając skuteczność strzelań torpedujących przyjęto kryteria, które jesteśmy w stanie 
udokumentować badaniami lub analizami. 

W latach l 994-2004(' odpalono 294 otwory. Z odpalenia tych otworów zarejestrowano 272 
wstrząsy, co stanowi 92,5 o/o skuteczności. W wyniku strzelań zarejestrowano wstrząsy rzędu 
E2, E3 i E4. Zaistniałe wstrząsy były rozpatrywane w aspekcie odległości od dna otworu 
strzałowego. Wszystkie wstrząsy zaistniałe w okresie wyczekiwania po strzelaniu torpedują
cym. Ocena skuteczności strzelań torpedujących dokonana została przez: 

analizę ilościową i energetyczną odpalonych otworów, 
rozkład liczb wstrząsów spowodowanych strzelaniami torpedującymi w zależności od odle
głości ich hipocentrów od dna otworu strzałowego, 
rozkład wydzielonej energii wyzwolonej strzelaniami torpedującymi w zależności od dna 
otworu strzałowego, 
ocena stanu zagrożenia tąpaniami na podstawie rozwiniętej metody sejsmoakustycznej. 
Skuteczność strzelm1 torpedujących zestawiono w tabeli 6.1. 

Pokład 

l 

207 

209/1 

209/2 

Tabela 6.1 . Skuteczność strzeiaillurpedujących w poszczególnych rzędach energii 
dla analizowanych pokładów w latach 1994-2004 

Tablc 6. 1. The effectiveness of torpedo blastings in the inclividual ranges of energy 
for analysed coal seams in the years 1994-2004 

Ilość Ilość Ilość odpowiedzi o energii rz~du 

Rok strzel m\ odpowiedzi E2 E3 

lszt] lsztl 1%1 lsztl 1%1 [sztl 1%1 lsztl 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1994 5 5 100,0 5 100,0 

I994 13 li 84,6 4 36.4 7 
1995 38 33 93,9 

ł 3.0 
31 94,0 I 

1996 49 48 98,0 47 97,9 l 
1997 26 26 100,0 25 96,1 

l 3,9 
1999 7 7 100,0 

l 14.3, 
6 85,7 

2000 3 3 100,0 3 100,0 
1994-

136 128 94.1 3 2,3 116 90,7 9 
2000 
1998 4 4 100,0 4 

100.083,3 
1999 16 12 75,0 lO 

88.9 
2001 9 9 100,0 2 16.7 8 

100,0 
2002 3 3 100.0 l 11.1 3 

48.0 
2003 52 50 96.2 24 

93.4 
26 

?()04 69 61 88.4 57 4 

E4 

1%1 
II 

63,4 
3,0 
2.1 

7,0 

52 
7,6 

1998-04 153 139 90.8 3 2,2 106 76.3 30 21.5 

Razem 1994-2004 294 272 92.5 6 2,3 227 83,4 39 14.3 
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Stwierdzono, że skuteczność ta rozumiana jako ilość odpowiedzi kształtowała się następu
jąco, dla: 
- pokład 207 wynosiła 100 % (5 strzelań), 
- pokład 209/1/ wynosiła 94,1% (136 strzelań), 
- pokład 209/2 wynosiła 90,8 o/o (!53 strzelania). 
Ogółem na 294 strzelania- zarejestrowano 272 odpowiedzi, co stanowi 92.5%. 

Skuteczność strzelm'l torpedujących dla różnych wielkości MW przedstawiała się następu
jąco : 

- 50 kg MW - 91,6 % (dla 120 strzelm'l), 
- 75 kg MW - 89,5 %(dla 86 strzelm'l), 

100 kg MW - 96,2% (dla 79 strzelm1), 

Można stwierdzić że skuteczność wzrasta wraz z ilością odpalonego MW w otworze. 
Stosowano ładunki od 25 do I 00 kg. Powyższą sytuację przedstawiono w tabel i 6.2 na podsta
wie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że na skutek systematycznego stosowania strzelań 
torpedujących , sejsmiczność indukowana uległa zdecydowanemu obniżeniu. 

Tabela 6.2. Skuteczność strzelań torpedujących dla jednorazowo odpalonego MW 
w latach 1994-2004* 

Table 6.2. The effectiveness of torpedo blastings for explosive fi red in single events 
in the years 1994-2004• 

Ilość odpalonego MW 
Ilość odpalonych otworów 

Ilość odpowiedzi ze strzel mi 
Skuteczność 

torpedujących 

]kg] lszl] l kg l 1%1 
25 l l 100 

30 l l 100 

50 120 110 91.6 

60 5 5 100 

70 2 2 100 

75 86 77 89,5 

100 79 76 96,2 

25-100 294 272 92,5 

7. Rozkład liczby wstrząsów spowodowanych strzelaniami torpedującymi w zależności 
od odległości ich hipocentrów od dna otworu strzałowego 

Po przeanalizowaniu zaistniałych wstrząsów określono dla poszczególnych ładunków MW 
ich hipocentra w stosunku od dna otworu strzałowego . Powyższą sytuację przedstawiono 
w tabeli 7.1 . Na podstawie analizy stwierdzono, że zdecydowaną większość odpowiedzi po 
strzelaniach torpcelujących zaistniała w przedziale l 0-130 m od dna otworu strzałowego. 
Liczba za rejestrowanych wstrząsów w tym przedziale wynosiła 98 o/o ogólnej liczby wstrzą
sów. Rozkład wielkości wydzielonej energii w stosunku do dna otworu strzałowego 

przedstawiono w tabeli 7 .2. 
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Tabela 7.1. Liczba odpowiedzi i odległość zaistniałego wstrząsu od dna otworu dla poszczególnych 
ładunków materiału wybuchowego w latach 1994-2004 (dane do 30.09.2004) 

Table 7. 1. The number of responses and distance of occurred tremors from the bottom of blast hole for 
individual charge of explosive in the years 1994-2004 

Ilość Ilość zaistniaJ:ych wstrz~sów w odległości [m.] od dna otworu 
odra-
lonego c c o o o o o o o o o o o c o o 

MW - r:i ;:.:; :;:;: <r. '[) r- 00 o o - N "' :! on '[) r- ~ 
"<t SUMA - - - - - - - -,f" 

]kei 
25 - - - - - - l - - - - - - - - - - - - l 
30 - - - I - - - - - - - - - - - - - - - l 
50 33 24 3:> 7 7 5 3 4 l 3 I l l - - - - - - 110 

60 l l - I - l - - - - - - l - - - - - - 5 
70 - l - - l - - - - - - - - - - - - - - 2 

75 12 7 9 Ił 8 7 5 5 3 3 2 2 l - - - - l l 77 
100 5 17 16 lO 7 6 3 l l 3 2 2 - l - l l - - 76 

Suma 51 50 45 30 23 19 12 lO 5 9 5 5 3 l - l l l l 272 

Tabela 7.2. \Viclkość wydzielonej energii i odległość zaistn i ałego \Vstrząsu od dna otv:oru d!a 
poszczególnych ładunków materiału wybuchowego w Jatach 1994-2004 (dane do 30.09.2004) 

Table 7.2. The quantity of emitted energy and distance from occurred tremor to the bottom of blast hole 
for individual chm·ges of explosive in the years 1994-2004 

Ilość Wielkość W)'dzielonej energii w odległości l m.] od dna otworu 
od pa-
Jonego o o c o o o o o ~ o o o o ~ o o o SUMA 

o o; ~ "' ..... :! on r- o "<t 
MW - ('l 

,.,.., "<t or, '[) r- 00 - - - - - - ...,. .... lkJI 
lktd 
25 - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - 3,0 

30 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 2,0 

50 333 159 158 36 67 35 21 23 7 26 20 5 20 - - - - - - 910,0 

60 0.7 5 - 6 - l - - - - - - l - - - - - - 13,7 

70 - 2 - - l - - - - - - - - - - - - - - 3,0 

75 93 68 21,2 45,4 11,8 27 20 19 6 11 5 3 4 - - - - 40 2 378,4 

100 15 68 48 38 17,3 36 13 6 2 10 6 9 - 0,9 - 5 6 - - 280,2 

Suma 441,7 302 229,2 127,4 97,1 99 57 48 15 47 31 17 25 0,9 o 5 6 40 2 1590,3 

Dla ładunku 50 kg MW liczba wstrząsów mieściła się w przedziale 10-130 m tj . 100 %, 
dla ładunku 75 kg MW największa liczba wstrząsów mieściła się w przedziale 10-130 m tj. 
97,4 % natomiast dla ładunku 100 kg MW największa liczba wstrząsów mieściła się w prze
dziale 10-120 m tj. 96 %. 

W parceli G w pokładzie 209/1 najwięcej wstrząsów dla ładunku 100 kg MW zaistniało 
w przedziale 10-50 m , natomiast w parceli J w pokładzie 209/2 dla ładunku 50 kg MW prze
dział ten wynosił 30-70 m. 

Zależność liczb wstrząsów i wielkości energii jako funkcji odległości od dna otworu została 
przedstawiona na rysunku od 7.1 do 7.4 dla liczby wstrząsów i od 7.5 do 7 .8 dla wielkości 
energii. 
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Rys. 7.1 Rzeczywista liczba wstrząsów przy strzelaniach torpedujących w zależności od odległości od 
dna otworu strzałowego wykonanych w latach 1994-2004* dla wszystkich ładunków M\V i pokładów 
Fig. 7. l. Relation between actual number of tremors during destressing roof blasting and the d i stance 

from t he far end o f s hot hole during the period of l 994-2004 cumulative for a li explosives loads and a li 
coal seams 
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Rys. 7.2. Rzeczywiste liczby wstrząsów przy strzelaniach torpedujących w zależności od dna otworu 
strzałowego wykonanych w latach 1994-2004"' dla ładunku 50 kg MW dla wszystkich pokładów 
Fig. 7.2. Relation between actualnumber of tremors during destressing roof blasting o f 50 kg o f 

explosives and the clistance from t he far end of shot hole during the period of 1994-2004 cumulative for 
all coal seams 
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Rys . 7.3. Rzeczywiste· liczby \vstrząs6\v przy strzelaniach torpedujących w zależności od dna otworu 
strzałowego wykonanych w latach 1994-2004 dla ładunku 75 kg MW dla wszystkich pokładów 
Fig. 7 .3. Relation between actual number o f lremors d u ring destressing roof blasting o f 75 kg o f 

explosives and the d is rance from the far end of shot hole during the period of 1994-2004 cumulative for 
all coal seams 
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Rys . 7.4. Rzeczywiste liczby wstrząsów przy strzelaniach torpedujących w zależności od dna otworu 
strzałowego wykonanych w latach 1994-2004 dla ładunku l OOkg MW dla wszystkich pokładów 

Fig. 7.4. Reiarion between actual number of tremors eluring destressing roof blasting of 100 kg of 
explosi ves and the clistance from the far end of shot hole during the period of 1994-2004 cumulative for 

all coal seams 
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W przypadku pomiarów na Ruchu I zależności liczby wstrząsów i wielkości energii jako 
funkcji odległości od dna otworu zostały przedstawione przy pomocy zależności: 

gdzie: 
x-odległość hipocentrów od dna otworu strzałowego, 
y-liczba wstrząsów, 
a., ~. k, n - parametry. 

Zamiast zależności (7 .l) próbowano dokonać stosownych dopasowań stosując wzór 

Y= (o+ a.x "e -Pxk ~ -yx"' 

gdzie: 

(7.1) 

(7.2) 

\J..~. y, 8. k, m. n- parametry wyznaczane z warunku na minimum normy wektora odchyleń. 

Wzór ten wydawał się uzasadniony fizykalnie, ale nie dał zbyt dobrych wyników. Główną 
przyczyną tego było słabe uwarunkowanie zadania wyznaczenia parametrów. Rozpatrzono 
więc dodatkowo związek : 

gdzie: 
x,y 
a 
y(x) 
r 
p, x,,. 

pPxP-l , 
Y = ay(x) = a e -p ~,, 

r(p)x~. 
(7.3) 

-jak w objaśnieniach do wzoru (7.1), 
-parametr zależny od łącznej liczby wstrząsów lub sumarycznej jej energii, 
- przyj.ęta dla celów niniejszej pracy postać probabilistycznego rozkładu gamma, 
-funkcja gamma, 
- parametry rozkładu, gdzie x,,.- wartość oczekiwanej zmiennej x wyrażona jest 

wzorem: 

xśr = Jxy(x)dx 
() 

(7.4) 

Dla wyznaczonych parametrów wzoru (7.3) opracowano odrębny program komputerowy . 
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Rys. 7.5 . Rzeczywiste wielkości energii przy strzelaniach torpedujących w zależności od dna otworu 
strzałowego w latach l 988-2004* dla wszystkich ładunków MW i pokładów 

Fig. 7.5. Relation between actual released energy eluring destressing roof blasting and the clistance from 
the far end o f shot hole eluring the period of 1988-2004 cumulative for al! explosives loads and al! coal 

seams 

350 33 

300 

S' =., 250 

01 
w 200 

c: 15!158 
Q) 

•() 150 
•(/) 

o 
~ 

Qi 100 

~ 
50 

67 

o 
Oj 

o 

"" "' 
odległość od dna otworu [m] 

o 
;;; g 

"' 
o 
;; g 

"" 

Rys. 7 .6. Rzeczywiste wielkości energii przy strzelaniach torpedujących w zależności od dna otwon1 
strzałowego w latach l 988-2004 dla ładunku 50 kg MW i wszystkich pokładów 

Fig . 7.6. Relation between actual released energy eluring destressing roof blasting of 50 kg of explosives 
and t he clistance from the far end of shot hole d u ring the period of 1988-2004 cumulative for all coal 

seams 
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Rys. 7.7. Rzeczywiste wielkości energii przy strzelaniach torpedujących w zależności od dna otworu 
strzałowego w latach 1988-2004 dla ładunku 75 kg MW i wszystkich pokładów 

Fig. 7.7. Relation between actual released energy during destressing roof blasting of 75 kg of explosives 
and the d i stance from the far end of shot hole during the period of 1988-2004 cumulative for all coal 

seams 
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Rys. 7.8. Rzeczywiste wielkości energii przy strzelaniach torpedujących w zależności od dna otworu 
strzałowego w latach 1988-2004• dla ładunku l 00 kg MW i wszystkich pokładów 

Fig. 7.8. Relation between actual released energy during destressing roof blasting of 100 kg of explosives 
and the disrance from the far end of shot hole during the period of 1988-2004 cumulative for al! coal 

seams 
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Rysunki 7.5-7.8 przedstawiają w postaci słupków empiryczny rozkład wydzielonej energii 
w zależności od dna otworu. Do obliczeń przyjmujemy wzór (7 .l), w którym: 

x - odległości od dna otworu strzałowego, 
y-wielkość wydzielonej energii. 

Zdecydowana większość energii zostanie wydzielona w przedziale l 0-80 m. Dla ładunku 
50 kg najwięcej energia wydzielała się w odległości l 0-130 m tj ., a dla ładunku 75 kg MW 
najwięcej energii wydzielało się w przedziale l 0-130 m tj. 88 ,9 %, natomiast dla ładunku l 00 
kg MW najwięcej energii wydzieliło się w przedziale 10-120 m tj. 

Przeanalizowano także zależności pomiędzy ilością odpalonych otworów a odległością tych 
otworów od frontu ścianowego (rys. 7.9 do rys. 7.18). Z analizy tej wynika, że zarysowuje się 
tendencja zbliżania się epicentrum maksymalnej wydzielonej energii do dna otworu strzało
wego, w miarę zmniejszania się odległości od frontu ścianowego . Znaczyło by to, że im bliżej 
frontu ścianowego odpalamy otwory torpedujące tym jest mniejsza skuteczność tych strzelai'J. 
Praktycznie można założyć, że istnieje pewien przedział odległości odpalania otworów torpe
dujących od frontu ścianowego, w którym wielkość strefy spękal'1 w stropie, wywołanych tymi 
strzelaniami jest relatywnie największa . 
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Rys. 7.9. Zależność ilości odpalonych otworów od odległości od frontu ścianowego dla wszystkich 
ładunków MW i wszystkich pokładów 

Fig. 7.9 . Relation between the number of detonated shot holes and the dislance from the extraction face. 
cumulative for all explosives loads and al l coal seams 
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Rys. 7.1 O. Zależność ilości odpalonych otworów od odległości od frontu ścianowego dla ładunku 50 kg 
MW i wszystkich pokładów 

Fig. 7. 1 O. Relation between the number o f detonated s hot hol es charged wit h 50 kg o f explosives and the 
clistance from the extraction face, cumu lative for all coa l seams 
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Rys. 7 . 1!. Zależność ilości odpalonych otworów od odległości od frontu ścianowego dla ładunku 75 kg 
MW i wszystkich pokładów 

Fig. 7.11. Relation between the number of detonated shot holes charged with 75 kg of explosives and the 
clistance from the extraction face, cumu lative for al l coal seams 
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Rys. 7. 12. Za l eżność ilości odpalonych otworów od od l egłości od frontu ścianowego dla ładunku 100 kg 
MW i wszystkich pokładów 

Fig. 7 .12. Relation between the number of detonated shot holes charged with l 00 kg o f explosives and the 
distance from the extraction face. cumulative for all coal seams 
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Rys. 7.13. Zależność ilośc i odpalonych otworów od odległośc i od frontu ścianowego dla parcel i .,G" 
Fig. 7. 13. Relation between the number of detonated shot holes and the distance from the extraction face 

in .,G"area 
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Rys. 7 .14. Zależność ilości odpalonych otworów od odległości od frontu ścianowego dla ładunku l 00 kg 
MW w parceli "G" 

Fig. 7.14. Relation between the number of detonated shot holes charged with 100 kg of explosives and the 
dislance from the extraction face in "G" area 
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Rys. 7.15. Zależność ilości odpalonych otworów od odległości od frontu ścianowego dla ładunku 75 kg 
MW w parceli "G" 

Fig. 7. 15. Relation between the number of detonated shot holes charged with 75 kg of explosives and the 
dislance from the extraction face in "G" area 
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Rys. 7.16. Zależność ilości odpalonych otworów od odległości od frontu ścianowego dla parceli "J" 
Fig. 7 .16. Relation between the number o f detonated shot hol es and t he d i stance from the extraction face 

in "J" area 
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Rys. 7. I 7. Zależność ilości odpalonych otworów od odległości od frontu ścianowego dla ładunku 50 kg 
MW w parceli "J" 

Fig. 7.17 . Relation between the number of detonated shot holes charged with 50 kg of explosives and the 
distance from the extraction face in "J" area 
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Rys. 7 .18. Zależność ilości odpalonych otworów od odległości od frontu ścianowego dla ładunku 75 kg 
MW w parceli "J" 

Fig. 7.18. Reiarion berween rhe number of deronared shor holes charged wirh 75 kg of explosives and rhe 

disrance from rhe exrracrion face in "J" area 

8. Zalecenia praktyczne i technologiczne 

Przy doborze rejonu prowadzenia strzelań torpedujących należy szczegółowo przeanalizo
wać przestrzenny układ wyrobisk oraz odległość na jaką sięga otwór w stosunku do nich. 

Strzelania torpedujące należy prowadz i ć przed frontem ściany w maksymalnej odległości 
równej postępow i uzyskanemu w czasie 3 miesięcy. Kolejność odpalania powinna być taka, 
aby naprężenia przemieszczały się w kierunku dużych przestrzeni . W przypadku pokładów 
zagrożonych tąpaniami strzelanie winno się wykonywać przed strefą szczególnego zagrożenia 
tąpaniami. Otwory sytuować można równolegle do czoła ściany przy dobrych warunkach 
geologicznych, przy pogorszonych pod kątem. Skutecznie odprężać można wyrobiska przez 
wykonanie otworu za przodkiem i pod kątem. Dobór parametrów strzelm1 torpedujących musi 
uwzględniać założenia panujące w rejonie jak i warunki górn iczo-geologicznych po to, aby nie 
zwiększać innego (np. pożarowego, metanowego). W czasie wiercenia otworów można uzy
skać dużo informacji o górotworze (np. na ·podstawie zwiercin, czasu wiercenia, istnienia pus
tek, kawern, zaciskania otworu itp.). 

Na bazie doświadczeni KWK "Piast" Ruch II optymalne parametry dla otworu to: długość 
SOm, średnica 0 86 lub 0 95 mm, kąt nachylenia od płaszczyzny poziomej 55°, otwory usytu
owane prostopadle do chodnika, kolejność odpalania od ściany w kierunku wybiegu, najczę
ściej stosowany ładunek 50, 75 i 100 kg MW. 

Stosowano ładowanie ręczne, a ładunek w otworze był podtrzymywany przez kliny drew
niane. Odległość między otworami 30 m, sporadycznie mniejsza lub większa. W latach 1994-
2004 rocznie odpalano od 3-53 otworów. Sumarycznie koszt otworu- 3000 zł. Najczęśc i ej 
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w wyniku strzelań uzyskiwano wstrząsy rzędu E3. Dla każdego strzelania należy opracować 
projekt i zatwierdzić przez KRZG. 

Skuteczność strzela!'! można potwierdzić zachowaniem się górotworu, metodami analitycz
nymi lub geofizycznymi. Około 90 % hipocentrów wszystkich wstrząsów po strzelaninach 
torpedujących mieściło się w odległości 10-140 m od dna otworu. Na podstawie przedstawio
nych wyżej doświadczel'l i analizie można przyjąć następujący model skutecznego odprężenia 
górotworu przy pomocy strzelal'l torpedujących w stropie (rysunek 8.1 ) . 

li 

i 
l 

- l 
l 

-~ 

J 

. l 

Rys. 8.1. Zasięg maksymalnego oddziaływania strzelail torpedujących 
Fig. 8.1. The maximum range of the impact of torpedo blasting 

9. Wnioski 

Lp =L* cos a 

gdzie: 
L- długość otworu [m], 
a- kąt nachylenia tworu 
do płaszczyzny poziomej 

Dla L= 60 m i a= 55° 
Lp = 34,4m, 

RwsT- 10-140 m 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badm'l zaprezentowanych w pracy można 
sformułować następujące wnioski: 
l. W okresie od 1984-2004* roku w cehi ograniczenia sejsmiczności indukowanej prowa

dzono strzelania torpedujące w różnych rejonach kopalni "Piast" Ruch II, uzyskując efek
tywność 70,5 % pod względem liczby wstrząsów o 79,9 % pod względem wielkości energii 
wstrząsów. 

2. Przeprowadzone obserwacje i pomiary wskazały, że w warunkach KWK "Piast" Ruch II 
strzelania torpedujące w stropie powodują dezintegrację warstwa stropowych, tak że war
stwy te nie mogą być miejscem gromadzenia i gwałtownego wyzwalania energii sprężystej. 
A więc strzelania torpedujące w stropie wywierają istotny wpływ na rejestrowany poziom 
sejsmiczności indukowanej górotworu, w kierunku jej ograniczania. 
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3. Strzelania torpedujące można stosować z powodzeniem dla ograniczenia sejsmicznosc1 
indukowanej w sposób systematyczny i doraźny, zarówno w polach ścianowych, jak 
i w otoczeniu drążonych oraz istniejących chodników, a także w rejonie stref uskokowych. 

4. W obszarze badań najczęściej stosowany do strzelań torpedujących był otwór długości 50 
m, średnicy 0 86 i 95 mm, kąt nachylenia od płaszczyzny poziomej 55°. Jedno razowo od
palano ładunek 50, 75 lub 100 kg MW. 

5. Otwory torpedujące winny sięgać w rejon prognozowanych ognisk wstrząsów w warstwach 
w s trząsogen n ych. 

6. W promieniu l 0-140 m od dna otworu dla odpalanego ładunku 50, 75 lub l 00 kg MW wy
dzieliło się odpowiednio 100 %, 88,8 % i 95,7 %energii. Wartości maksymalne dla ładun
ku 50 kg MW mieszczą się w przedziale 10-50 m, dla ładunku 75 kg MW 10-80 m. a dla 
ładunku 100 odpowiednio 10-60 m. 

7. Skuteczność strzelall torpedujących w celu ograniczenia sejsmiczności indukowanej należy 
na bieżąco analizować obserwacjami górniczymi i badaniami geofizycznymi . 

8. Dla Ruchu I wszystkie zależności liczb wstrząsów, a także wielkości wydzielonej energii ze 
strzel al'! torpedujących, jako funkcja odległośc i od dna otworu, dla różnych pokładów i róż
nych ilości MW, opisuje ten sam typ równań ogólnych. Równania szczegółowe są różne. 
Można z tego wnioskować, że także dia górotworu w którym eksploatuje KWK "Piast" 
Ruch II zjawiska wywołane strzelaniami torpedującymi mająjakościowo taki sam przebieg, 
niezależnie od wielkości ładunku odpalonego materiału wybuchowego. 

9. Prawdopodobnie istnieje pewien przedział odległości odpalania otworów torpedujących od 
frontu ścianowego, w którym skuteczność strzelań torpedujących jest relatywnie najwięk
sza. 

10. Przy systematycznym strzelaniu torpedującym w stropie, nakłady finansowe na te strzelania 
w warunkach KWK "Piast" Ruch II wynoszą około 30 tys. zł/miesiąc, co stanowi znacznie 
poniżej l % wszystkich nakładów miesięcznych. 

Ił. Jednym z istotnych czynników skutecznego strzelm1 torpedujących jest przekonanie załogi 
i dozoru o skuteczności i celowości tych strzelall. 
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Destressing of roof by longhole blasting in KWK "Piast" - Ruch II 

Abstra et 

The pa per presents the results of research dane to establish the influence of roof destressing 
by longhole blasting on the level of seismicity induced in the rockmass. In situ measUI·emens 
were dane in "Piast" - Ruch II (Czeczott) mine. The data gathered after 294 blasts conducted 
between 1994 and 2004 (until 30 September) allowed to establish relationships between the 
number of events and the distance to the shotholes' far end, the number of longholes fired and 
the distance to the extraction front, as we li as dependm1ce of the quantity of the released energy 
on these parameters. The results may find broad application in mines operating in condition of 
seismic hazard. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Andrzej Zorychta 
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Prognozowanie zagrożenia metanowego w rejonach ścian kopalń węgla 
kamiennego 

Słowa kluczowe 

metan -źródła wydzielania -prognozowanie zagrożenia 

Streszczenie 

Omówiono czynniki mające wpływ na uwalnianie metanu z calizny pokładu węgla oraz 
otaczającego górotworu, a następnie podano zależności, którymi można posługiwać się przy 
obliczaniu ilości metanu wydzielonego w wyrobisku ścianowym oraz do zrobów ściany w cza
sie jej rozruchu, normalnego biegu i po zakończeniu eksploatacji ściany. Określono także 
wpływ metanonośności pokładu i wydobycia dobowego na nierównomierność wydzielania 
metanu w ścianie. 

l. Wprowadzenie 

W górnictwie polskim znalazły zastosowanie trzy metody prognozowania których 
założenia zostały opracowane w Kopalni Doświadczalnej "Barbara" w Mikołowie 

[l, 12, 14, 17] . Pierwsza metoda wprowadzona Instrukcją Ministerstwa Górnictwa [21], 
uwzględniała metan wydzielony z urobku i pokładów nadebranych i podebranych. Druga 
Metoda KD "Barbara" [ 12, 16] uwzględnia na podstawie własnych badań także metan 
wydzielany z ociosu węglowego oraz stopień odgazowania pokładów podebranych i nadebra
nych. 

Trzecia metoda dynamiczna prognozowania metanowości bezwzględnej ściany [1, 14], 
uwzględnia ponadto wpływ długości ściany i kąta nachylenia pokładu na stopień odgazowania 
pokładów podebranych i nadebranych, a także postęp ściany na ilość wydzielonego metanu w re
jonie ściany. 

Cechą charakterystyczną wymienionych metod jest to, że ich główne zasady obliczeń 
zostały opracowane w latach 1970-1980. Wymienione metody uwzględniają: metanonośność 
sorpcyjną pokładów (M0 ), wydobycie dobowe ze ściany (Wd), długość ściany (ls), grubość 
eksploatowanej warstwy węgla (m5), odległość od pokładów w których następuje odgazowanie 
(b) oraz ich resztkową metanonośność (Mr). 

Przez to, że wymienione metody nie uwzględniają takich czynników jak: 
- okres czasu miedzy kolejnymi cięciami, czasu cięcia oraz kolejnego dnia roboczego w tygo

dniu; 
- własności mechanicznych węgla (wytrzymałości mechanicznej na ściskanie) i skał otacza

jących (wytrzymałości mechanicznej na rozrywanie lub zginanie); 
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- głębokości zalegania pokładu; 
- metanonośności naturalnej pokładu (zawartość metanu sorpcyjnego i wolnego); 
- wybiegu ściany. 

Uzyskane wyniki prognoz metanowych mogą być w pokładach nienaruszonych robotami 
górniczymi (nieodgazowanych) zaniżone nawet o 300 %. Tak duża rozbieżność między pro
gnozowaną a rzeczywistą metanowością powoduje utrudnienie w opracowaniu skutecznej 
profilaktyki metanowej oraz stanowi poważne zagrożenie dla załogi. 

Autor w ciągu ponad 6 lat wykonał obserwacje wydzielania się metanu do przeszło 200 
wyrobisk ścianowych i rejonów ścian, na różnym ich etapie ruchu, położonych na głębokości 
300-1200 m, o metanonośności sorpcyjnej do Ił m3 CH4/Mgesw, wydobyciu dobowym do 
10000 Mg/d i metanowości bezwzględnej do 120 m3 CH4/min. Wyniki obserwacji pozwoliły 
autorowi opracować nową kompleksową metodę prognozowania zagrożenia metanowego. 

2. Zastosowanie teorii podobieństwa przepływu metanu z górotworu do wyrobisk 
górniczych 

Proces wydzielania się metanu do wyrobiska górniczych jest zjawiskiem złożonym, a okre
ślenie ilości wydzielonego metanu napotyka poważne trudności. Próby analitycznego opisania 
zjawiska, nawet przy założeniach upraszczających fizykalny przebieg procesu, prowadzą do 
nieliniowych równań różniczkowych (zmiennych przestrzennych i czasu) typu parabolicznego, 
których efektywne rozwiązania jak dotąd nie udało się podać [ 1]. 

Z tych względów autor swoich badaniach [4, 6, 7, 8, lO] zastosował teorię podobieństwa 
zjawisk fizycznych. Z dotychczasowych obserwacji dopływu metanu do wyrobisk górniczych 
można stwierdzić, że przepływ metanu opisze funkcja [l, 2, 12, 13, 14, 5, 16, 17]: 

Y m= f(Mo, Z, 1,, d, T, Pm, p g, V m, Re, Rz, me, mg, w J, w" n, p,), (2.1) 
gdzie: 

Mo- metanonośność sorpcyjna eksploatowanego pokładu, m3 CHiMgesw; 
z- głębokość zalegania pokładu, m; 
l, - długość ściany, m; 
d- średnica przekroju poprzecznego ściany , m; 
-r- czas jednego zabioru, min; 

. . k l 3 Pm- gęstosc metanu, g m ; 
pg- gęstość nadległego nad pokładem górotworu, kg/m3

; 

v111 - współczynnik lepkości kinematycznej metanu, m2/s; 
Re- współczynnik mechanicznej wytrzymałości węgla na ściskanie, Pa; 
Rz- współczynnik mechanicznej wytrzymałości skał stropowych na rozrywanie, Pa; 
me - grubość eksploatowanej warstwy węgla, m; 
mg, -grubość warstw stropowych górotworu nienaruszonego robotami górniczymi, m; 
W0 - wydobycie dobowe ze ściany, t/d; 
W,- wydobycie węgla ze ściany, Mg/min; 
n - kolejny dzień roboczy w ciągu tygodnia (poniedziałek jako pierwszy dzień); 
p,- postęp dobowy ściany, m/s . 
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Stosując analizę wymiarową oraz mając na uwadze teorię podobie1'lstwa zjawisk, można 
ustalić następujące liczby bezwymiarowe i podobieństwa opisujące przepływ metanu do 
wyrobiska: 

V0 · r 
Ko = ----=------ - liczba bezwymiarowa opisująca przepływ metanu z ob-

Mo ·ls ·Vm ·me ·Pm 

nażonego ociosu węglowego do wyrobiska, 

Y z 
Kz=----=---- - liczba bezwymiarowa opisująca dopływ metanu do zrobów 

Mo ·ls · Vm ·Pm 

ściany, 

Y u 
Ku = -----''---- - liczba bezwymiarowa opisująca dopływ metanu z urobionego węgla 

Mo ·Ws 

w czasie jego urabiania i transporcie w wyrobisku wybierkowym, 

w d 
Kw = -----=--- -liczba bezwymiarowa opisująca wpływ wydobycia dobowego ściany 

r · Vm · Pm 

na dopływ metanu do zrobów ściany, 

mg 
Km = -- - liczba bezwymiarowa uwzględniająca zasięg oddziaływania robót górni-

me 
czych w otaczającym górotworze, 

Z. p . a 

Kr = g o - liczba bezwymiarowa uwzględniająca wpływ głębokości zalegania 
Re 

eksploatowanego pokładu na stan naprężeń w pokładzie węgla, 

Z· p . g 
Kg= g - liczba bezwymiarowa opisująca wpływ głębokości na stan naprężeń 

Rz 
w warstwie górotworu zalegającej nad pokładem węgla, 

V m 
Kp = -- - liczba bezwymiarowa uwzględniająca wpływ postępu ściany na dopływ 

Ps · r 

metanu do wyrob iska, 

v ·lm 
Ft = 111 

2 
w - liczba podobie!lstwa przebiegu nieustalonego w czasie wypływu me-

r 
tanu z ociosu węglowego, 

V ·"Ck 
Fk = m 

2 
- liczba podobieństwa przebiegu nieustalonego w czasie dopływu metanu 

r 
do zrobów ściany po zakończeniu eksploatacji, 
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Fr = ~ - liczba podobieństwa przebiegu nieustalonego w czasie dopływu metanu do 
r 

zrobów ściany w czasie rozruchu ściany, 
- V0 - i!ość metanu wydzielonego z ociosu węglowego, m3/min; 
- V"- ilość metanu wydzielonego z urobionego węgla, m3/min; 
- V,- ilość metanu wydzielonego do zrobów ściany, m3/min; 
- s,.- odległość od miejsca rozpoczęcia biegu ściany, m; 
- r- promień wyrobiska (przekroju poprzecznego ściany), m. 

Uwzględniając wyniki obserwacji oraz mając na uwadze stosowane metody prognozowania 
zagrożenia metanowego, dopływ metanu do wyrobiska wybierkowego opisze zależność : 

Ko +Ku= f(Kc, Ft, Kr, Kp) (2.2) 

Natomiast dopływ metanu do zrobów ściany opisze ogólna zależność: 

Kz = f(Kr, n, Kw, Km) (2.3) 

Ostateczną postać zależności (2.2 i 2.3) uzyska się po przeprowadzeniu badań ekspery
mentalnych i ustaleniu odpowiednich wartośc i współczynników. 

3. Wymagania stawiane prognozom metanowym 

Obowiązujące w polskim górnictwie Przepisy BHP stanowią, że prognozy metanowości 
bezwzględnej wyrobisk wykorzystywane są dla obliczenia potrzebnej ilości powietrza, 
podejmowania decyzji o ewentualnym wprowadzeniu odmetanowania i dla ustalenia innych 
niezbędnych środków profilaktyki . 

Prognozy wykonuje się dla ścian eksploatujących pokłady których metanonośność Mo> 2,5 
m3 CH4/Mgcsw• oraz dla pokładów nad którymi w odległości do 120 m, lub pod którymi w od
ległości do 60 m, zalegają nie wyeksploatowane pokłady węgla o Mo> 2,5 m3 CH4/Mgcsw· 

W części Przepisów BHP dotyczącej środków zabezpieczających przed zapłonem metanu, 
wymaga się by analiza warunków naturalnych wyrobisk uwzględniała: 
- charakterystykę zagrożenia metanowego, w szczególności metanowości bezwzględnej , 

źródła i miejsca wydzielania się metanu (pokład węglowy, zroby, wypływy metanu ze 
szczelin w górotworze, możliwość dopływu metanu z innych wyrobisk i przodków), 
zawartość metanu w powietrzu, zachodzące zmiany tej zawartości w czasie i w różnych 
miejscach wyrobiska, występowanie przystropowych nagromadzeń metanu; 

- zagrożenie wyrzutami metanu i skał, możliwość nagłych przyrostów wydzielania metanu ze 
zrobów przyścianowych. 
Można stwierdzić, że aktualnie stosowane metody prognozowania tylko w części 

zaspakajają wymogi Przepisów BHP. 
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4. Wydzielanie się metanu w czasie rozruchu ściany 

Jeżeli przez rozruch ściany w sensie górniczym rozumie się prowadzenie eksploatacji 
ściany pod specjalnym nadzorem do czasu uzyskania pierwszego pełnego zawału stropu 
zasadniczego który następuje zazwyczaj na wybiegu 30 do 100m, to z uwagi na wydzielanie 
się metanu, rozruch ściany ma o wiele większy wybieg. 

Poczynione obserwacje wykazały, że na przykład w ścianie Cw-1 w pokładzie 358/1 w KWK 
"Budryk", rozruch ściany w sensie zagrożenia metanowego zakończył się po 360m, natomiast 
w ścianie nr 4 w pokładzie 408/l w KWK "Sośnica", rozruch się zakończył po 180 m [7]. Po 
okresie rozruchu obserwuje się w wyrobisku ścianowym i w zrobach ściany w miarę stabilne 
wydzielan ie się metanu. 

W czasie rozruchu ściany przy tym samym wydobyciu, zauważa się najczęściej spadek 
ilości metanu wydzielonego w wyrobisku ścianowym i wzrost ilości metanu wydzielonego do 
zrobów ściany. W czasie rozruchu ściany z uwagi na brak ciśnienia eksploatacyjnego, pokład 
węgla w otoczeniu rozcinki ścianowej nie zostaje odgazowany z metanu sorbowam~go. W związ
ku z tym w czasie urabiania węgla następuje wzmożone wydzielanie się metanu z rozdrobnio
nego nieodgazowanego węgla. 

Na rysunku 4.! przedstawiono kształtowanie się metanowości bezwzględnej zrobów (Vbz) 
jako funkcji wybiegu ściany. Z przedstawionego rysunku wynika, że wzrost wybiegu ściany 
powoduje istotny wzrost metanowości bezwzględnej zrobów w ścianach Cw-1 i Xl/405/1, 
nicwielki wzrost · metanowości w ścianie 4/408/1, oraz zauważa się poniedziałkowe spadki 
metanowośc i bezwzględnej oraz wzrost metanowości w mistępnych dniach tygodnia. 

Wykonane obserwacje wykazały, że dla ścian o długości 250 m w miarę ustabilizowany 
dopływ metanu do zrobów następuje: 
- dla ścian prowadzonych w górotworze naruszonym robotami górniczymi na wybiegu około 

180m; 
- dla ścian prowadzonych w górotworze nienaruszonym robotami górniczymi natomiast na 

wybiegu 360 m. 
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Rys. 4.1 . Kształtowanie się metanowości bezwzględnej zrobów ścian jako funkcji wybiegu ściany 
Fig. 4 . 1. Characteristics of the absolute methane level of gobs as a function of a longwall run 

Ilość metanu wydzielonego w czasie rozruchu ściany prowadzonej w górotworze 
nienaruszonym robotami górniczymi obliczyć można z zależności: 
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(4.1) 

gdzie: 
V1111 - ilość metanu wydzielonego do zrobów ściany w czasie rozruchu, m3/min; 

250 
k,- współczynnik korygujący ze względu na długość ściany: k r = --

l s 
s,- wybieg ściany dla którego liczymy ilość metanu, m. 

Ilość metanu wydzielonego w czasie rozruchu dla ścian prowadzonych w górotworze 
naruszonym robotami górniczymi oblicza się z zależności: 

_ [ O,Ql~kr·Sr 0,?5J 
V mz - V z · l, l - e (4.2) 

W przypadku gdy Vmz>Vz oznacza to, że ścianajest po rozruchu. 

S. Wpływ własności mechanicznych górotworu zalegającego wokół pokładu na przepływ 
metanu do wyrobisk górniczych 

Przy eksploatacji złóż systemami ścianowymi, w bezpośrednim sąsiedztwie czoła ściany 
ma miejsce koncentracja napręże1'1, wynikająca z odsłoniętego stropu w przestrzeni roboczej i je
go osiadania, uwarunkowanego sztywnością zarówno stropu, jak i pokładu, podpornością 
obudowy oraz ściśliwością zrobów. 

Idąc w kierunku od calizny ku zrobom wyróżnić można cztery strefy: 
- strefę pokładu nienaruszonego, zlokalizowana w dalszej odległości od czoła ściany, 

charakteryzującą się stanem naprężenia zbliżonym do pierwotnego; 
- strefę eksploatacyjną charakteryzującą się występowaniem podwyższonych naprężeń 

pionowych, które osiągają najwyższą wartość bezpośrednio w sąsiedztwie czoła ściany w od
ległości zależnej od wytrzymałości pokładu. Szerokość tej strefy zależy głównie od 
sztywności warstw stropowych i wynosi: 
a) przy stropach bardzo sztywnych (piaskowce, łupki piaszczyste) do ponad 100m; 
b) przy stropach mniej sztywnych (łupki ilasto-piaszczyste, łupki o małych miąższościach) 

do kilkudziesięciu metrów; 
- strefę odsłoniętego stropu, obejmującą przestrzeń roboczą i bardzo często część zrobów, 

w której nie ma jeszcze reakcji zawału lub podsadzki z warstwami wyżej zalegającymi; 
- strefę uszczelniającego się zawału lub uszczelniającej się podsadzki, obejmującą swym 

zasięgiem obszar, w którym stopniowo, w miarę oddalania się czoła ściany, reakcja 
materiału wypełniającego zroby wzrasta do ciśnienia pierwotnego. Zasięg tej strefy jest 
około dwukrotnie większy od zasięgu strefy eksploatacyjnej. 
Od strony teoretycznej maksymalne ciśnienie eksploatacyjne występuje w czole ściany i w 

miarę oddalania się od czoła w głąb calizny jego wartość maleje. Wartość ciśnienia zależy 
zarówno od warunków geologicznych jak techniczno-górniczych. Ciśnienie eksploatacyjne jest 
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tym większe im większa jest głębokość eksploatacji , im bardziej jest sztywny pokład w sto
sunku do sztywności stropu oraz im bardziej wytrzymałe są warstwy stropowe. 

Nad strefą zawału chaotycznego tworzy się obszar nieciągłości (spękań) górotworu. Przez 
powstałe szczeliny może filtrować metan. Wysokość strefy nieciągłośc i w górotworze zależy 
nie tylko od grubości pokładu, ale także od postępu ściany . Z pracy Drzewieckiego l2] wynika, 
że wraz z postępem ściany (p,) zmniejsza się wysokość tworzenia płaszczyzn nieciągłości 
w górotworze Hz, oraz zwiększa się zas ięg strefy przed frontem eksploatacyjnym sr. Dla 
przykładu: 

- dla p, = 0,5 mld - H,, = 200 m, 
- dla p,= 2,0 mld- H,= 140m, 
- dla p,= 5,0 mld- H,:;:: 80 m, 

sr=5 m; 
sr= 70 m; 
sr = 100m. 

6. Wydzielanie się metanu do rejonu ścian po rozruchu 

Po rozruchu ścian następuje stabilizacja ilości wydzielonego metanu w przypadku gdy W11 

= const, Mo = const, co nie oznacza, że w okresie tygodniowym nie występują zmiany tej 
ilości . Podobnie jak w czasie rozruchu ściany, wykonane obserwacje pokazują wpływ: 
- głębokości położenia; 

- kolejnego dnia roboczego; 
- wydobycia dobowego; 
- własności mechanicznych węgla i skał otaczających, nieciągłości w górotworze (ściana w gó-

rotworze naruszonym lub nienaruszonym robotami górniczymi); 
- czasu trwania cyklu roboczego; 
- ilość wyzwolonej energii sejsmicznej. 

na ilość wydzielonego metanu do wyrobiska wybierkowego i do zrobów ściany. 
Na rysunku 2 pokazano wpływ głębokości zalegania pokładu na ilość wydzielonego 

metanu (liczbę Ks) do rejonu wentylacyjnego ze ścianą wydobywczą. Dane do sporządzania 
rysunku uzyskano z badań ścian eksploatowanych w latach 2000-2003 w których autor 
prowadził badania związane z opracowaniem metody prognozowania metanowości bezwzględ
nej [3 , 6, 8, l 0] . Liczba bezwymiarowa 

wyraża stosunek ilości metanu naturalnego w zawartego w pokładzie do zawartości metanu 
sorbowanego. Podana zależność nie jest w pełni spełniona, gdyż do rejonu ściany dopływa 
metan także z sąsiednich odgazowywanych pokładów ale z uwagi na fakt, że ponad 50% 
metanu pochodzi z pokładu eksploatowanego, wynikły błąd nie jest zbyt duży: 
- Mw-przybliżona zawartość metanu wolnego w węglu, m31Mgcsw; 
- mg- odległość od pokładu wybranego (n - ściana prowadzona w górotworze nieodgazowa-

nym tzn. w odległości do 50 m nie była prowadzona eksploatacja), m. 
Na rysunku 6. 1 zastosowano oznaczenia: 
- Ks - wartość liczby Ks dla ścian prowadzonych w pokładach odgazowanych z uwagi na 

wcześniejsze prowadzen ie eksploatacji pokładu w odległości do 50 m; 
- Ks n - wartość liczby Ks dla ścian prowadzonych w pokładach nieodgazowanych tzn . w od

ległości do 90 m nie była prowadzona eksploatacja; 
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- Ks 50- wartość liczby Ks dla ścian prowadzonych w pokładach odgazowanych z uwagi na 
wcześniejsze prowadzenie eksploatacji pokładu w odległości 50-90 m. 
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Rys. 6. L Wpływ głębokości zalegania pokładu na ilość wydzielonego metanu 
Fig. 6.1. The influence of the depth of a seam layer on the amount of metbane emission 

Z przedstawionego rysunku wynika, że w pokładach odgazowanych tzn. w których 
eksploatacja była prowadzono do 50 m nad pokładem, do atmosfery kopalnianej wydziela 
około 0,7 ·Mo metanu. Głębokość zalegania pokładów w tych ścianach nie odgrywa istotnej 
roli, gdyż pokłady zostały odgazowane. 

Dla ścian prowadzonych w pokładach częściowo odgazowanych, tzn. prowadzonych w gó
rotworze w którym prowadzono eksploatację nad pokładem w odległości 50-90 m, liczba 
l ,4<Ks< l ,8 co oznacza, że grube warstwy górotworu leżące nad pokładem utrudniły 

odgazowanie pokładu. Natomiast dla ścian prowadzonych w górotworze nienaruszonym 
robotami górniczymi, wzrost głębokości powoduje istotny wzrost liczby Ks, co oznacza, że 
zawartość metanu wolnego w pokładach wzrasta. Poniżej głębokości 900 m, metanu wolnego 
jest znacznie więcej niż metanu sorpcyjnego. 

Dość częste stawiane jest pytanie dlaczego problemy metanowe pojawiają się nagle w na
szych kopalniach na dużych głęboko!>'ciach? Częściową odpowiedz można znaleźć na rysu n ku 
6.1. Stosowane metanonośności w prognozach metanowych uwzględniają tylko metan sorbo
wany. Dlatego prognoza sporządzona dla głębokości 800 m i głębiej, dla pokładów nieod
gazowanych musi być obarczona błędem wynoszącym ponad l 00%, tzn . jest o tyle zaniżona. 

Koncentracja wydobycia w czasie zmiany produkcyjnej ma istotne znaczenie w kształ

towaniu zagrożenia metanowego w wyrobisku ścianowym. Jak to przedstawiono w pracach [4, 
8, 10], wielkość wydobycia dobowego nie przekłada się bezpośrednio na zagrożenie metanowe 
w rejonie wentylacyjnym. 

Na rys. 6.2 przedstawiono wpływ czasu trwania cyklu urabiania na wydatek metanu z urob
ku do wyrobiska ścianowego. Z rysunku wynika, że im krótszy czas urabiania jednego zabioru 
(większe wydobycie), tym dopływ metanu z urobku do ściany wzrasta. Istotny wpływ na wy
datek metanu w czasie urabiania ma także metanonośność sorpcyjna węgli która w przed
stawionych ścianach wynosiła 2,2<M0 <10,5 m3/Mgcsw· Jej wzrost także powoduje wzrost 
strumienia metanu dopływającego do wyrobiska ścianowego. 
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Rys. 6.2. Wydatek metanu z urobionego węglajako funkcja czasu trwania zabioru 
Fig. 6.2. Metbane output from hewed coal as a function of the web time 

7,5 

Na rys. 6.3 przedstawiono wyniki badań wpływu wydobycia dobowego (liczby bezwy
miarowej Kw) na wielkość liczby Kz. Na rysunku wyraźnie zauważa się, że w ścianach: 
Cv;Bud, llSoś, liSzez i 29Knu (ściany pro\vadzone \V pokładzie nieodgazo\vanym), \Vraz ze 
wzrostem wydobycia dobowego wzrasta liczba Kz (wzrasta ilość metanu wydzielonego do 
zrobów ściany). W pozostałych ścianach prowadzonych w pokładach odgazowanych wzrost 
wydobycia dobowego powoduje mniejszy wzrost liczby Kz. 
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Rys. 6.3. Wpływ liczby Kw na wartość liczby Kz (ilość metanu wydzielonego do zrobów ściany) 
Fig. 6.3. The influence of Kw number on the value of Kz number (the amount of metbane emitted to the 

gobs of a longwall) 

Jeżeli uwzględnić tylko wpływ wydobycia dobowego ze ści an uwzględniając tylko jeden 
lub dwa pomiary (dni) i obliczenia potraktować jako zdarzenie statystyczne bez uwzględnienia 
metanonośności pokładu i prowadzenia ścian w pokładach odgazowanych lub nie odgazowa-
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nych , wtedy można uzyskać zależnośc i według których wzrost wydobycia (postępu ściany), 

powoduje spadek metanowości bezwzględnej [l, 14 ]. 
Wartość współczynnika mechanicznej wytrzymałości węgla na ściskanie Re ma istotny 

wpływ na proces desorpcji metanu z eksploatowanego pokładu. Czym współczynnik Re 
przyjmuje większą wartość, tym proces desorpcji metanu jest bardziej utrudn iony, gdyż węgiel 
może znajdować się w stanie nienaruszonym, w związku z tym równowaga termodynamiczna 
między metanem będącym w stanie wolnym i sorpcyjnym jest niezmienna. 

Wraz z upływem czasu od momentu odsłonięcia calizny węglowej zmniejsza się ilość 

dopływającego metanu do wyrobiska ścianowego, co stwierdzono na podstawie pomiarów i bi
lansu metanu dla wyrobiska ścianowego w okresie od ostatniego cięcia kombajnem w ścianie 
(sobota) w czasie wolnym od pracy do momentu rozpoczęcia urabiania kombajnem w po
niedziałek [4] . 

Podobnie jak przy wydzielaniu metanu podczas urabiania węgla, istotny wpływ na ilość 

wydzielonego metanu z obnażonego ociosu węglowego ma także metanonośność pokładu . Im 
większa metanonośność pokładu, tym większy strumień metanu wypływa z obnażonego ociosu 
węglowego. Wraz ze wzrostem mechanicznej wytrzymałości węgla na ściskanie, ilość metanu 
wydzielona z ociosu węglowego zmniejsza się, a ponadto po kilku godzinach może całkowicie 
zaniknąć. 

W kompleksowej metodzie prognozowania zagrożen i a metanowego dla rejonu ściany , 

autor uwzględnia : 

- wydzie lan ie metanu osobno dla ścian i dla zrobów ścian; 
- wpływ prowadzonych robót na odgazowanie górotworu, przez to by obliczenia wykonywać 

dla ścian prowadzonych w górotworze naruszonym robotami górniczymi w których była 
prowadzona eksploatacja w od ległości do 30·me i dla ścian w których roboty były 

prowadzone powyżej tej odległości; 
- wpływ czasu urabiania, odgazowania ociosu węglowego, głębokości zalegania pokładu, 

własności mechanicznych węgla, wydobycia dobowego, postępu ściany i kolejnego dnia 
roboczego. 

W związku z powyższym kolejność oblicze~'! jest następująca [9]: · 
a. Ilość metanu wydzielana z ociosu węglowego oblicza się z zależnośc i: 

(
p · V ) (z·g·pg)O,? ( 33 · 10-6-r2J 

Yc=29 · M 0 · me · ls· m m· ·exp +1 , 1 
r Re Vm · lntm 

(6.1) 

gdzie: Tm oznacza czas jaki upłynął od ostatniego cięcia kombajnem, min. 

b. Ilość metanu wydzielana podczas urabiania i transportu urobku w ścianie 
według zależności: 

oblicza się 

(

z.cr·p )0,7 (V J0,32 ( 33 _10-6 . r2J 
Yu =O,Oli·Ws ·Mo· "' g · ~ · exp +1,6 (6.2) 

Re Ps ' vm · lnTm 

c. Całkowity wydatek metanu do wyrobiska ścianowego stanowi zatem sumę wydatku 
metanu z ociosu węglowego (V c) i z urobku (Vu):gdzie: 

(6 .3) 
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d. Ilość metanu wydzielaną do zrobów ściany prowadzonej w górotworze nienaruszonym 
robotami górniczymi w normalnym biegu oblicza się według zależności: 

( 

Z · g · p a ) ( m g ) [ 2 · l O -
9 

· W d ] 
Kz = 0,7 · k · o · - · 0,63 + 0,36 · sin(l5 + 15n) + . . + 60 (6.4) 

Rz me Ym r Pm 

e. Ilość metanu wydzielaną do zrobów ściany prowadzonej w górotworze naruszonym 
robotami górniczymi w normalnym biegu oblicz się według zależności: 

( 
z · g · p g ) ( m g ) [ 3 · l O -

9 
· W d ] 

Kzn =0,7· · - · 0,43+1,3 ·sin(l5+15n)+ . ·. +60 (6.5) 
Rz me Ym I Pm 

f. Całkowita ilość metanu wydzielona do rejonu ściany zatem wyniesie: 

(6.6) 

7. Wydzielanie się metanu do zrobów ściany po zatrzymaniu jej eksploatacji 

Po zakończen iu eksploatacji ściany następuje w dalszym ciągu wydzielanie się metanu do 
zrobów ściany. Jest to spowodowane coraz wolniejszym przesuwaniem się fali ciśnienia 

eksploatacyjnego w głąb calizny nienaruszonego górotworu i powstawaniem nowych niecią
głości w górotworze [6, 9]. Wzrost odległości czoła fali ciśnienia eksploatacyjnego od zakm1-
czonego frontu eksploatacyjnego powodują utrudnienie w przepływie metanu z pokładu węgla 
i otaczającego górotworu. 

Na rysunku 7.1 przedstawiono przebieg wydzielanie się metanu do zrobów ściany Cw-
1/358/1 w KWK "Budryk", C-8/413/1-2 i G-2/409/3 w KWK "Zofiówka" przez okres około 2-
3 miesięcy po zatrzymaniu jej eksploatacji. Taki okres obserwacji był możliwy z uwagi na 
możliwość ustalenia faktycznej ilości metanu wydzielonego do zrobów tych ścian. 
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Rys. 7 .l. Wpływ czasu na wydzielanie metanu do zrobów ściany po zatrzymaniu eksploatacji 
Fig. 7 . l. The influence of time on a methane emission to side-wal!s after the termination of exploitation 

Jak widać z rysunku wraz z upływem czasu zmniejsza się dość szybko ilość metanu 
dopływającego do zrobów ściany. W ścianach Cw-1 i G-2 prowadzonych w górotworze 
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nienaruszonym robotami górniczymi, ilość metanu jest kilkanaście razy większa niż w ścianie 
C-8 prowadzonej w górotworze naruszonym robotami górniczymi. 

Ilość metanu wydzielona do zrobów ściany po zakończeniu eksploatacji można opisać 
zależnością: 

-5300·Fk 
Yzz =Y z. e (7.1) 

adzie · 
"' V~- metanowość bezwzględna zrobów w chwili kończenia eksploatacji ściany, m3/min, 

-rk- czas jaki upłynął od chwili zakończenia eksploatacji ściany, dni. 

8. Określenie współczynnika nierównomiernego wydzielania się metanu podczas 
urabiania węgla kombajnem w ścianach 

Wzrost dobowego wydobycia ze ścian jest wynikiem wzrostu prędkości posuwu kombaj
nów oraz wzrostu głębokości zabioru. W przypadku eksploatacji ścian w pokładach metano
wych, wzrost prędkości urabiania węgla, przy założeniu tego samego wydobycia dobowego, 
przekłada się na wzrost nierównomierności wydzielania się metanu w ścianach i w rejonie 
wentylacyjnym ze ścianą. 

Wykonywane prognozy metanowości bezwzględnej ścian dotyczą średnich dobowych 
wartości wydzielonego metanu w wyrobisku ścianowym lub rejonie wentylacyjnym ze ścianą 
[l, 12, 14, 15, 16, 17]. W zależności od organizacji produkcji (urabianie węgla na jednej, 
dwóch zmianach czy przez całą dobę), oraz intensywności urabiania na zmianie (jedno, dwa 
cięcia czy bez przerwy praca kombajnu), nierównomierność wydzielania się metanu w wyrobi
sku ścianowymi (ku) oraz w rejonie wentylacyjnym ściany zmienia się w dużym zakresie. 

W literaturze polskiej poświęconej zwalczaniu zagrożenia metanowego [l, 13, 14, 15, 16], 
autorzy nie ustosunkowują się do nierównomierności wydzielania metanu w ścianach, 

natomiast powołują się na współczynnik określający nierównomierność wydzielania metanu 
ustalony empirycznie przez Myszara [15] n 1 = 1,55. 

W pracy [8] autor na podstawie obserwacji wydzielania się metanu w' 16 ścianach w okre
sie 2-ch tygodni ustalił zależność na obliczanie współczynnika nierównomierności wydzielania 
metanu w ścio.nie w czasie urabiania węgla: 

kn =1,61+0,0185·M 0 -O,OOOO·Wd (8.1) 

9. Zakończenie 

Przedstawione główne zasady prognozowania zagrożenia metanowego w rejonach wentyla
cyjnych ze ścianą wydobywczą przez to, że w dużej części spełniają wymogi obowiązujących 
przepisów BHP, pozwolą na opracowanie skutecznej profilaktyki metanowej, i w związku z tym 
powinny P?dnieść stan bezpieczeństwa wobec metanu w kopalniach węgla kamiennego. 
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Forecasting of Metbane Hazards In Longwalls Regions of Bituminous 
Coal Mines 

Abstra et 

The paper describes factors that influence a methane liberation out of undisturbed coal 
seams and surrounding rock formations. There are dependences published that can be used to 
compute the quantity of methane emitted into longwall excavations in the longwall starting up 
time, regular run and after the tennination of a longwall exploitation. The paper also describes 
the influence of the level of a methane eontent in a seam and a daily output on the irregularity 
of a methane emission in a Iongwall. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Nikodem Szlązak 
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Streszczenie 

W referacie przedstawiono wykorzystanie ujętego odmetanowaniem metanu do wytwarza
nia energii elektrycznej oraz ciepła w skojarzeniu tzn. w układzie kogeneracyjnym Przedsta
wiono uzyskane efekty w postaci poprawy bezpieczei'lstwa pracy załogi dołowej kopalni "B u
dryk" i zdecydowanej poprawy emisji szkodliwych substancji do atmosfery w trakcie produk
cji ciepła dzięki okresowym (w okresie letnim) wyłączaniem kotłów węglowych zakładu pro
dukcji ciepła. 

l. Wstęp 

W polskich kopalniach węgla kamiennego do jednego z największych zagrożei'l natural
nych zalicza się zagrożenie metanowe. W szczególności niebezpieczne jest występowanie 
metanu w wyrobiskach górniczych, w których możliwe jest przebywanie załogi górniczej. 
Profilaktyka metanowa stanowi zasadnicze działania dla poprawy bezpieczei'lstwa załogi. 

Głównym celem profilaktyki metanowej jest niedopuszczenie do powstania niebezpiecznych 
koncentracji metanu w wyrobiskach górniczych. Podstawowe działania profilaktyczne to inten
sywne wentylowanie wyrobisk górniczych w wyniku czego metan odprowadzany jest na po
wierzchnię wraz z powietrzem kopalnianym oraz ujmowanie metanu z górotworu w procesie 
odmetanowania i przesłanie go na powierzchnie. 

Metan wypływający z powietrzem kopalnianym do atmosfery oddziaływuje negatywnie na 
środowisko naturalne gdyż jest zaliczany do gazów przyczyniających się do powstania zjawi
ska tzw. efektu cieplarnianego i niszczenia warstwy ozonowej. W górnych warstwach atmos
fery zachodzą reakcje pomiędzy ozonem chroniącym biosferę przed szkodliwymi pasmami 
promieniowania ultrafioletowego słoi'lca a gazami tzw. cieplarnianymi : dwutlenkiem węgla, 
metanem, freonami itp. Reakcje te powodujące znaczne zmniejszanie się ilości cząsteczek 

ozonu w ozonosferze negatywnie odbijają się na warunkach życia organizmów żywych na 
ziemi. Metan bardzo negatywnie oddziaływuje na ozonosferę. Szacuje się, że cząstka metanu 
wywiera 3,7 razy większy wpływ na zmianę klimatu niż cząsteczka dwutlenku węgla. 
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Uintensywnienie odmetanowania górotworu prowad?Qne w trakcie eksploatacji pokładów 
węgla pozwala zmniejszać emisję metanu cjo wyrobisk g6rniczych i do atmosfery. Tym samym 
poprawia się bezpiecze1'1stwo załogi . górniczej a zmniejsza się negatywne oddziaływanie na 
środowisko naturalne. Jednak ujęty odmetanowaniem metan, by nie wpływał negatywnie na 
środowisko naturalne musi zostać zagospodarowany i przetworzony na źródło energii. 

Kierownictwo KWK "Budryk" S.A. kierując się troską o bezpiecze1'1stwo załogi jak rów
nież troską o stan środowiska naturalnego równocześnie poszukując sposobów obniżenia 
kosztów produkcji węglajuż w roku -1996 zleciło opracowanie "Projektu koncepcyjnego od
metanowania i zagospodarowania metanu ze złoża KWK "Budryk". Autorzy "Projektu kon
cepcyjnego ... " przedstawili wieJowariantowo rozwiązanie problemu. Kierownictwo kopalni 
podjęło temat i zleciło opracowanie szczegółowej prognozy metanowości kopalni. Kierując się 
prognozami metanowości ścian w poszczególnych pokładach w 1997 roku uruchomiono do
łową stację odmetanowania. Efekty uzyskane w postaci zdecydowanej poprawy bezpieczeJ1-
stwa pracy załogi oraz dużych ilości ujętego metanu skłoniły kopalnię do podjęcia działań dla 
zagospodarowania tego metanu. Kierownictwo kopalni kierując się bliskościąZakładu Produk
cji Ciepła zwróciło się o opracowanie sposobu gospodarczego wykorzystania ujętego metanu. 
Na bazie osiągnięć eksploatacyjnych dołowej stacji odmetanowania, analizie wydzielającego 
sit;; CH4 L górotworu i jego uj~;;cia, ZPC "Żory" Sp. z o.o. przeprowadziła analizę opłacalności 
jego wykorzystania jako paliwo energetyczne. Po otrzymaniu pozytywnych wyników tech
niczno ekonomicznych rozpoczęto projektowanie i wykonawstwo zadania proponując sposób 
wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła w skojarzeniu tzn. w układzie kogeneracyjnym 
z wykorzystaniem gazowych silników spalinowych firmy Deutz typu TBG 620V20K oraz 
generatorów prądu firmy AVK typu DIG 130. 

2. Skala zagrożenia metanowego i jego zmiany 

Metan w górotworze górnokarbońskim genetycznie związany jest z węglem. Powstaje na 
drodze termokatalitycznej w procesie uwalniania substancji humusowej. W złożach węgla ka
miennego występuje w dwóch formach: 
- metan sorbowany czyli związany fizyko-chemicznie z substancją węglową pokładów wę

gla; 
metan wolny wypełniający pory i szczeliny w pokładzie, porowate skały płonne i szczeliny 
uskokowe. 
Główną formą występowania metanu w złożu kopalni "Budryk", jak i w całym złożu Gór

nośląskiego Zagłębia Węglowego, jest metan sorbowany w pokładach węgla. Rozkład metano
nośności złoża kopalni, które zalega w centralnej partii GZW, został ukształtowany w wyniku 
wyniesienia górotworu w okresie górnego karbonu, co stworzyło cłogodne warunki cło prze
wietrzania jego górnych partii i utworzenia swobodnej drogi ucieczki metanu do atmosfery. 
Stąd metan pojawia się w pokładach węgla zalegających na większych głębokościach a jego 
ilość szybko rośnie z głębokością. 

Złoże kopalni jest słabo rozeznane pod względem gazowym. Zasoby geologiczne metanu, 
będące kopaliną towarzyszącą złożu węglowemu, mieszczą się w całości w kategorii rozpo
znania C. Wraz z przenoszęniem eksploatacji na coraz większe głębokości następuje wzrost 
metanowości kopalni. Przebieg metanowości kopalni od roku 1997 ilustruje poniższy wykres. 
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Rys. 2.1 . Metanowość kopalni .~Budryk" od roku 1997 
Fig. 2.1. Methane in the "B udryk" from tke year 1977 

Odmetanowanie w kopalni "Budryk" zostało uruchomione w m-cu marcu 1997 roku, dla 
likwidacji zagrożenia metanowego ściany 009 w pokładzie 338/2. Odmetanowanie w tym 
pokładzie stosowano również dla kolejnych ścian : 011 i 013 . W następnej kolejności wprowa
dzono odmetanowanie ścian w partii C-centralnej i części zachodniej i wschodniej pokładu 
358/1. Do czasu uruchomienia stacji odmetanowania na powierzchni odmetanowanie prowa
dzone było przez dołową stację odmetanowania. 

3. Stacja Odmetanowania 

W dniu 01.06.2003 r. uruchomiono Powierzchniową Stację Odmetanowania w KWK "Bu
dryk" S.A. Została ona zaprojektowana i wykonana przez Zakład Odmetanówania "ZOK" Sp. 
z o.o. w Jastrzębiu Zdroju. Zlokalizowana jest na terenie Zakładu Produkcji Ciepła "Żory" Sp. 
z o.o. przy KWK "Budryk" S.A. Stacja odmetanowania połączona jest poprzez sieć rurociągów 
za zbiorami otworów metanowych , wierconych przed i za frontem ścian w pokładzie 358/1. 
Gaz z dołu kopalni na powierzchnię odprowadzany jest rurociągiem prowadzonym w szybie 
wydechowym li: 0 400 mm z poz. 1050 m do poz. 700 m następnie dwoma wiszącymi ruro
ciągami 300 mm z poz. 700 m do zrębu szybu. Zabudowa rurociągów wiszących w szybie nie 
miała dotychczas zastosowania w górnictwie węgla kamiennego. Powierzchniowy odcinek od 
zrębu szybu do stacji odmetanowania stanowi rurociąg 0 400 mm. 

Powierzchniowa stacja odmetanowania wyposażona jest w dwa agregaty dmuchaw typu 
DR 900T Fabryki Maszyn "Spomasz" w Ostrowie Wielkopolskim, z których jedna stanowi 
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rezerwę. Dmuchawy napędzane są silnikami elektrycznymi typu cSg315M4B-f (160 kV; 500 
V; 1480 obr/min) produkcji M.E. "Celma" S.A. Cieszyn. Wydajność dmuchawy regulowana 
jest obrotami silnika elektrycznego z wykorzystaniem przemiennika częstotliwości w zakresie 
od 30 m3/min do l 20 m3/min każda . Stacja przygotowana jest instalacyjnie do zabudowy trze
ciego agregatu planowanego do zabudowy w przypadku zdecydowanego wzrostu ujęcia me
tanu. Stacja odmetanowania pracuje w systemie automatycznym. Sterowanie prac dmuchaw 
odbywa się automatycznie poprzez przekazanie sygnałów impulsowych układem elektronicz
nym do systemu komputerowego. Utrzymanie żądanego podciśnienia w rurociągach ssących 
odbywa się w pełni automatycznie. Sterowanie komputerowe stacji odmetanowania jest roz
wiązaniem nowoczesnym na miarę XXI wieku. W przypadku wzrostu ilości ujmowanego me
tanu obiekt przygotowany jest do zabudowy trzeciego agregatu .. Po sprężeniu gazu do ciśnie
nia 0,2..;.0,25 bara doprowadzany jest on do silników gazowych napędzających generatory 
prądu. W okresie eksploatacji tej stacji średniomiesięczna koncentracja metanu wahała się od 
48 do 58%. 

4. Zasoby złoża metanu 

Zasoby złoża rnetanu jako kopaliny towarzyszącej zostały obliczone w "Dokumentacji 
Geologicznej KWK "Budryk" opracowanej przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Katowi
cach. Całkowite zasoby geologiczne metanu wg powyższego opracowanie wynosiły 9410,4 
mln m3 na dziet1 01.01.1996 r. W celu obliczenia aktualnych zasobów metanu jako kopaliny 
towarzyszącej od zasobów ustalonych w powyższej dokumentacji, a ściślej od zasobów metanu 
do głębokości l 050 m odjąć należy ilość metanu jaka wydzieliła się z powietrzem wentylacyj
nym oraz została ujęta w procesie odmetanowania górotworu w okresie od O 1.0 l. l 996 r. do 
30.09.2004 r. 

Aktualne zasoby geologiczne metanu jako kopaliny towarzyszącej w złożu węgla kamien
nego "Budryk" wynoszą: 

Tabela 4.1. Zasoby geologiczne metanujako kopaliny towarzyszącej w złożu węgla 
kamiennego w KWK "Budryk" 

T<lble 4.1. Resources of metbane- auxiliary minera] occurring in the coal seam in KWK "Budryk" 

Poziom Zasoby geolog. w mln m· 
do 1050 m 4 233,62 

1050-1250 m. 4 763,90 
razem 8 997,52 

Duże stosunkowo zasoby metanu w złożu KWK "Budryk" pozwalają projektować jego 
ujęcie i zagospodarowanie. Takie działania kierownictwo kopalni podjęło przed dwoma laty i 
aktualnie metan jest zagospodarowywany jako źródło energii elektrycznej i ciepła. Decyzja ta 
w świetle prognozowanego wydzielania się metanu w trakcie eksploatacji pokładów węgla jest 
jak najbardziej słuszna. 
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5. Prognozowane wydzielanie metanu w trakcie eksploatacji 

Na prognozowane wydzielanie metanu w trakcie eksploatacji składa się wydzielanie me
tanu do powietrza wentylacyjnego oraz ujęcie metanu odmetanowaniem z górotworu. Dla 
celów niniejszego referatu istotne znaczenie ma ujęcie metanu odmetanowaniem. 

Ujęcie metanu odmetanowaniem prowadzone jest obecnie z czynnych wyrobisk eksploata
cyjnych, otworami drenażowymi wierconymi z wyrobisk przyścianowych do stref odprężanych 
postępującą eksploatacją oraz spoza tam izolacyjnych. 

Po zakol'!czeniu eksploatacji ściany ujęcie metanu otworami drenażowymi odwierconymi 
z wyrobisk przyścianowych, do czasu odizolowania (otamowania) pola eksploatacyjnego, 
odbywa się nadal. 

Za okres czynnego w kopalni odmetanowania zostało ujęte 91 823 tys. m-' CH4 co stanowi 
30, I 8 % całkowitego wydzielania metanu za ten okres. Jest to bardzo dobry wynik, pozwalają
cy prognozować w przyszłości jeszcze korzystniejsze relacje. 

W miarę powiększania się objętości zrobów eksploatacyjnych, tzw. "starych zrobów'', w zło

żu kopalni tworzą się naturalne zbiorniki metanowe gromadzące metan dopływający z po
stępującego odprężenia górotworu, stref tektonicznych oraz resztek pozostawionego węgla. 
W prognozowaniu wielkości odmetanowania kopalni uwzględniono zatem trzy źródła 

ujmowania metanu: 
- czynne ściany eksploatacyjne, 
- zroby ścian, których eksploatację już zakm1czono, 
- stare zroby i tamy izolacyjne. 

Prognozowaną metanowość kopalni "Bud ryk" w latach 2005-20 I O przedstawiono na wy
kresie. 

Z przedstawionego wykresu wynika, że podjęcie decyzji ujmowania metanu odmetanowa
niem i wykorzystanie go do produkcji energii elektrycznej i ciepła było jak najbardziej trafne. 
Wahania ilości projektowanego ujęcia metanu spowodowane są zmiennym zaangażowaniem 
eksploatacji w rejonach o wysokiej i niższej metanonośności. Jednak z biegiem czasu, gdy 
eksploatacja przenosić się będzie do coraz głębszych partii pokładów średnie ujmowanie 
metanu będzie jeszcze wzrastać. 
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Rys. 5.1. Prognozowana metanowość kopalni "Budryk" w latach 2005-2010 
Fig. 5. I. Forecasted levels o f metbane in the "Budryk" min e between 2005 and 20 I O 

6. Zagospodarowanie metanu 

Zaproponowany przez ZPC "Żory" Sp. z o.o. sposób wytwarzania energii elektrycznej oraz 
ciepła w skojarzeniu tzn. w układzie kogeneracyjnym łączy wszystkie najkorzystniejsze cechy 
układu energetycznego: 
- zmiana struktury zużycia paliwa stałego na gazowe (pochodzące z odmetanowania ko-

palni), 
- wysoka sprawność przetwarzania, a więc małe zużycie paliwa, 
- zmniejszenie emisji pyłów oraz szkodliwych gazów, 
- korzystne wskaźniki opłacalności ekonomicznej. 

Układy tego typu szczególnie dla małych mocy rzędu kilkudziesięciu KWc~ do kilkunastu 
MWc1 (przeważnie poniżej 10 MWc1) tak jak w tym rozwiązaniu są oparte o tłokowe silniki 
spalinowe, ewentualnie w innym rozwiązaniu o turbiny gazowe (tzw. Układy CHP- Combi
ned Heat and Power). 

Systemy z silnikami tłokowymi wykorzystują zazwyczaj turbodoładowane silniki przemy
słowe Diesla, wyposażone w świecowy układ zapłonowy. W skład typowego modułu (zespołu) 
wchodzą: 

silnik tłokowy, 
- układ rozruchowy silnika, 
- instalacja i urządzenia ścieżki gazowej, 
- generator wraz z układem elektrycznym, 
- instalacja i system wymienników ciepła, 
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- system automatycznego sterowania i monitoringu, 
- układ odprowadzania spalin. 

Spośród różnych możliwości zagospodarowania ujętego metanu wybrano wykorzystanie 
ujętego metanu do wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła w skojarzen iu tzn. w układzie 
kogeneracyjnym. Decyzja ta brała pod uwagę istnienie stosunkowo nowego ale tradycyjnego 
zakładu produkcji ciepła istniejącego na terenie kopalni produkującego ciepło w oparciu 0 ko
tły węglowe, który będzie mógł ograniczyć pracę silnie zanieczyszczających środowisko ko
tłów węglowych. 

Rea li zacja zadan ia polegała na wybudowaniu w pełni zautomatyzowanej kontenerowej 
elektrociepłowni wyposażonej . w trzy zespoły prądotwórcze składające się każdy z silnika 
gazowego firmy Deutz typu TBG 620V20K i generatora prądu produkcji A VK typu DIG 130 
o mocy 1666 kW. Silniki posiadają budowę dwudziestocylindrową i są przystosowane do 
spalania gazu kopalnianego. Generatory są urządzeniami synchronicznymi wytwarzającymi 
prąd o napięciu 6,3 kV i częstotliwości 50 Hz. Silniki gazowe chłodzone są wodą. której 
parametry wej/wyj wynoszą 70195 oc_ Całość wody wyjściowej kierowana jest do wymienni
ków ciepła skąd uzyskane ciepło kierowane jest do sieci ciepłowniczej kopa,ln i "Budryk". 

W przypadku zbyt wysokiej temperatury za wymiennikiem głównym zawór trójdrogowy 
kieruje wodę do zewnętrznych chłodnic powietrza o mocy 5500 kW. Moc cieplna chłodnic 
pozwala na odprowadzenie ciepła do atmosfery w okresach braku jego odbioru przez ciepłow
nictwo. Wydajność chłodnic regulowana jest poprzez regulator krokowy, uruchamiający wen
tylatory w zależności od obciążenia cieplnego. 

Produkcja energii cieplnej uzależniona jest od potrzeb cieplnych, przy czym w okresie let
nim zasadniczo tylko dla wytwarzania wody kąpielowej (średnie zapotrzebowanie mocy ciepl
nej ok. l ,2 MW) dla załogi kopalni a w sezonie grzewczym także dla centralnego ogrzewania. 

Dla produkcji energii elektrycznej i cieplnej zużycie paliwa- mieszanki metanowej o war
tości opałowej 4.8573 kWh1m3 (tj . 17,486 MJim3

) wynosi 848 Nm31h. Według przeprowadzo
nych analiz ś redn i skład gazu wynosi: 
CH~= 50.00 Só; 
Oc = 7,80%: 
CO" = 3,75 %; 
co= 0,005 %; 
N"= 38,44%. 

Nominalna sprawność elektryczna silnika wynosi: 40,9 %, sprawność cieplna układu wy
mienników 43, l %, łączna sprawność układu skojarzonego wynosi 84,0 %. Sumaryczna moc 
elektryczna wynosi 4998 kW a sumaryczna moc cieplna 5271 kW. 

Całość produkcji energii elektrycznej kierowana jest do sieci energetycznej kopalni "Bu
dryk" . Produkcja energii elektrycznej z ujętego metanu pokrywa ponad 21 o/o zapotrzebowania 
kopalni "Budryk". 

Zagospodarowanie metanu w nowej instalacj i rozpoczęto w lipcu 2003 r. W niniejszym re
feracie przedstawiono efekty uzyskane ze stosowania skojarzonego układu produkcji energii 
elektrycznej i ciepła. Przy przedstawianiu efektów podstawowym założeniem było odniesienie 
się do porównywalnego okresu sprzed uruchomienia elektrociepłowni. Dla zobrazowania 
efektów wybrano okres VII.2002 do VI.2003 i porównano z okresem VII.2003 do VI.2004. Do 
porówmu1 ujęto produkcję energii elektrycznej, ciepła i emisję pyłów i gazów szkodliwych. 

W rozpatrywanym okresie rocznym ujęto odmetanowaniem ponad l 1.931 tys. m3 metanu, 
zużyto ponad 8.245 tys. m3 a wydmuch do atmosfery wyniósł ponad 3.685 tys. m3 metanu. 

651 



Gembalczyk J. i in.: Metan źródłem energii elektrycznej i ciepła na przykładzie KWK "Budryk'' 

Z ujętego metanu wyprodukowano w rozpatrywanym okresie 32.194 MWh energii elek
trycznej i sprzedano kopalni "Budryk" 29.856 MWh energii elektrycznej oraz wyprodukowano 
i sprzedano 85.224 GJ ciepła. 

Biorąc pod uwagę, że w rozpatrywanym okresie łączna łączna produkcja energii cieplnej 
dla tego rejonu (ciepłownia węglowa + elektrociepłownia) wynosiła 182.354 GJ, to z tego 
około 47 % (tj. 85.224 GJ) ciepła była wyprodukowana przez elektrociepłownię (silniki 
gazowe). 

Uproszczony schemat układu kogeneracyjnego opartego na silniku tłokowym w powiąza
niu ze stacją odmetanowania, rozdzielnią elektryczną 6 kV i odbiorcą przedstawia schemat na 
rys. 6.1. 

STADA ODMETANOWANIA 
METHANE EXTRACTJON STATION 

Ruroci~ssący 

ZESPÓŁ KOGENERACYJNY 
Co-GEN ERA TION SYSTEM 

o o ~ Weotylator(Nodnicy 

V """""" 

Unia prtt'S')'t0Wa6W 

OBIEKTf KOPALNI 
MINE FAOUTIES 

Rys. 6.1 . Uproszczony schemat układu kogeneracyjnego opartego na silniku tłokowym w powiązaniu ze 
stacją odmetanowania, rozdzielnią elektryczną 6 kV 

Fig. 6.1. The siplified diagram the cogeneration sys tem based on the piston engine in connection with the 
methane extraction ststion and the 6kV electrcal switching station 

7. Przedstawienie osiągniętych korzyści ze stosowania omawianego rozwiązania 

Zagospodarowanie metanu oraz produkcję energii elektrycznej i ciepła przedstwiono nary
sunkach 7.1 i 7.2 .. 
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Fig. 7.1. Methane recovery and use from July 2003 to June 2004 
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Rys. 7.2. Produkcja energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowni gazowej 
Fig. 7.2. Electric energy and heat production in the gas thermal-elektric power station 
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Uruchomienie elektroc i epłowni oprócz wyprodukowan ia dużych i lości energii elektrycznej 
i znacznego zwiekszenia produkcj i c iepła przyniosło określone korzyści dla środow i ska natu
ralnego. Pon iżej przedstawiono wykresy zmian w emisji pyłów oraz gazów szkodliwych do 
atmosfery. Wszystkie wykresy odnoszą się do porównywalnych rocznych rozpatrywanych 
okresów od VII .2002 do VI.2003 i od VII.2003 do VI.2004. 
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Fig. 7.3. Comparison of total dust emi ssion 
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Fig. 7.4. Comparison of S02 emission 
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Z przedstawionych wykresów wynika, że zrealizowana inwestycja przyniosła znaczne 
efekty ekologiczne w postaci zmniejszenia emisji pyłów i gazów szkodliwych do atmosfery 
przy równoczesnym znacznym zwiększeniu produkcji energii. Zestawienie osiągniętych 

efektów ekologicznych przedstawiono w poniższej tabeli 7.1. 

Lp. Wyszczególnienie 

J. 
Produkcja ogółem (energia 
elektryczna+ cieplna) 

.., 
Pył całkowity 

I---
2a Wskaźnik 

3. SOo 

3a Wskaźnik 

4. NO, 

4a Wskaźnik 

5. co, 
Sa Wskaźnik 

6. co 
6a Wskaźnik 

7. Bcnzoalfapircn 
~ - ·--·- -- -

7a Wskaźnik 

s. Sadza 
----- ------

Su Wskaźnik 

Tabela 7.1. Efekt ekologiczny 
Table 7.1. Ecological effect 

Emisja roczna przed 

J .m. 
uruchom. EC 

w okresie Vll.2002 
do Vl.2003 

MWh 54 821.051 

k~ 
" 

183 242,47 

kg/M W h 3,34 

kg 169 257,24 

kg/MWh 3,09 

kg 50 384.00 

kg/M W h 0,92 

Mg 26 79 I.l5 

Mg/M W h 0,49 

k~ 
" 

108 982,50 

kg/M W h 1,99 

k~ 

" 
16.07 

kg/M W h 0,00 

k~ 

" 
l 064,91 

kg/M W h 0,02 

Emisja roczna po 
uruchom. EC Efekt 

w okresie Vll.2003 ekologiczny 
do Vl.2004 

82 832,390 28 011.339 

87 896,23 -95 346,24 

1.06 -2,28 

80 685,68 -88 571,56 

0,97 -2.!2 

63 300,12 12 916, 12 

0,76 -0,16 

29 593,83 2 802,68 

0,36 -0.13 

55 266,19 -53 716,31 
--

0,67 -1,32 

7,53 -8.54 
·--- ------------

0,00 0,00 

498,71 -566,20 
--

0,01 -0.01 

Należy stwierdzić, że produkowana w elektrociepłowni gazowej energia jest ekologicznie 
bardziej "czysta". Kopalnia "Budryk" w znacznym stopniu korzysta z tego źródła energii. 
Ograniczyła zakup energii w GZE lokując zamówienie w Zakładzie Produkcji Ciepła Sp. z o.o. 
skąd uzyskuje ponad 21 % energii elektrycznej . Produkcja ciepła przez elektrociepłownię 
gazową w okresie od maja do września pokrywa całkowite zapotrzebowanie kopalni "Budryk". 
Ograniczenie ruchu kotłów węglowych, które w okresie letnim nie pracują wcale, pozwoliło 
zaoszczędzić w sezonie grzewczym 2003-2004 ponad 5.450 ton węgla . 
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J.m. 
I 

Tabela 7.2. Zużycie energii elektrycznej w KWK "Budryk" 
Table 7.2. Electric energy consumption at KWK "Budryk" 

Rok 2004 

II III IV V VI VII VIII 
Razem 

IX 
Zakup od 

MW h 7 572 9 570 8 155 8 273 6 960 9 157 8 969 9 048 7 736 75 440 
GZE 

Zakup od 
MWh l 866 2 925 2 275 l 633 2 689 2 717 2 099 l 921 2 676 20 801 

ZPC 
Razem 
zużycie 

MW h 9 438 12 495 10430 9 906 9 649 11 874 11 068 10 969 lO 412 96 241 

Udział 

zakupu C)f) 19,8 23,4 21.8 16,5 27,9 22,9 19,0 17,5 25,7 21,6 
zZPC 

8. Wnioski 

Wprowadzenie odmetanowania w ścianach o wysokiej metanonośności pozwala w zde
cydowany sposób poprawić bezpieczeństwo załogi dołowej. 
Zagospodarowanie ujętego metanu podnosi rentowność produkcji węgla w kopalni. 
Energia zarówno elektryczna jak i cieplna wyprodukowana w elektrociepłowni gazowej 
jest tańsza od produkowanej metodą tradycyjną. 
Zastosowanie wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła w skojarzeniu tzn. w układzie 
kogeneracyjnym z wykorzystaniem silników gazowych w zdecydowanym stopniu popra
wia efekt ekologiczny przez zmniejszenie emisji pyłów i gazów szkodliwych do atmosfery. 
Zastosowanie do produkcji energii "czystego" nośnika energii, jakim jest metan powoduje 
zmniejszenie ilości odpadów stałych (żużla) i ograniczenie zanieczyszczenia środowiska 
naturalnego. 
Występuje efekt globalny przejawiający się zmniejszeniem emisji w skali całej gospodarki 
dzięki wprowadzeniu wysokosprawnej technologii energetycznej i zwiększenie udziału 
czystych paliw w strukturze ich zużycia, zagospodarowanie metanu który pierwotnie był 
emitowany do atmosfery powodując zwiększenie efektu cieplarnianego. 
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Methane as a source of electric energy and heat, with KWK "Budryk" 
serving as an example 

Abstra et 

The paper presents the use of the extracted methane for the production of electric energy 
and heat in tandem, i.e. using the co-generation system. This paper also presents the achieve
ments in work safety improvements for the underground personnel of the Budryk mine and the 
considerable reduction in the emission of hannful substances to the atmosphere in the course of 
the heat production process owing to the periodical shut-down (in the summer time) of coal 
boilers in the heat production plant. 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak 
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Wiesław GMYTRASZ, Andrzej KLAMECKI 
KWK .,Borynia", Jastrzębie-Zdrój 

Mat. Km!f Szkoły Eksploatacji 
?odziemnej 2005, str. 661-672 

Wybrane rozwiązania w zakresie zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu 
węglowego - aspekty praktyczne na przykładzie KWK "Borynia" 

Słowa kluczowe 

pył węglowy -strefa zabezpieczająca zmywana wodą- chlorek wapnia - zapora przeciw
wybuchowa wodna - torby wodne 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono sposób zabezpieczenia przed wybuchem pyłu węglowego pole
gający na zastosowaniu zmywania wodą i rozsypywaniu środka higroskopijnego w strefach 
zabezpieczających oraz budowie zapór przeciwwybuchowych wodnych. Podano metodykę 
obliczania częstotliwości odnawiania stref zabezpieczających i sposób wykonania. Omówiono 
technologię budowy zapór przeciwwybuchowych wodnych z pojemników typu zamkniętego 
tzw. toreb wodnych. Jednocześnie wskazano na korzyści wynikające ze stosowania tego spo
sobu zabezpieczenia. 

l. Wprowadzenie 

Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego należy do zasadniczych zagrożeń w górnictwie 
węgla kamiennego i występuje we wszystkich kopalniach. Wzrastająca mechanizacja, a w tym 
zwiększone moce maszyn i urządze!'1 do urabiania, ładowania i transportu urobku oraz koncen
tracja wydobycia przy zwiększonych ilościach przepływającego powietrza w wyrobiskach nie 
sprzyjają zmniejszeniu się stopnia zagrożenia . 

Wobec występującego zagrożenia, w kopalniach węgla kamiennego stosowane są zabez
pieczenia w postaci czterech linii obrony, a mianowicie: 
- zwalczanie pyłu w miejscu jego powstawania, 
- zwalczanie zapoczątkowania wybuchu, 
- przeciwdziałanie rozwojowi wybuchu, 
- ograniczenie zasięgu wybuchu. 

Na osiągnięcie większego bezpieczeństwa pracy zdecydowany wpływ ma efektywna dzia
łalność na odcinku zwalczania pyłu w miejscu jego powstawania i zwalczania zapoczątkowa
nia wybuchu. Niemniej jednak nie bez znaczenia jest działalność w zakresie trzeciej i czwartej 
linii obrony. 

Trzecia linia obrony, polegająca na utrzymaniu stref zabezpieczających, obowiązuje w wy
robiskach zaliczonych do klasy A i B zagrożen ia wybuchem pyłu węglowego zgodnie z prze
pisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczet'lstwa 
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i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych, zwanych w dalszym ciągu referatu przepisami górn i
czymi. Zgodnie z w/w przepisami górniczymi w strefach zabezpieczających zmywa się wodą 
lub opyla pyłem kamiennym wyrobisko na jego obwodzie i na długości co najmniej 200 m od 
miejsca możliwego zapoczątkowania wybuchu pyłu węglowego. Czwarta linia obrony, zgod
nie z przepisami górniczymi, to stosowanie zapór przeciwwybuchowych pyłowych lub wod
nych w wyrobiskach zaliczonych do klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 

Stosowane zabezpieczenia przed wybuchem pyłu węglowego w postaci stref zabezpiecza
jących przez opylanie pyłem kamiennym i zapór przeciwwybuchowych pyłowych, w warun
kach zawodnienia wyrobisk i dużej wilgotności powietrza, są trudne do utrzymania w stanie 
pełnej sprawności. 

Przy takich warunkach, spowodowanych wykraplaniem wody ze stropu, wypływami wody 
z ociosów i spągu itp. jak wykazała praktyka, łatwiejsze są do utrzymania zabezpieczenia wy
konane za pomocą wody i środków higroskopijnych. W szczególności polegają one na wyko
naniu stref zabezpieczających za pomocą zmywan ia wodą obwodu wyrobisk i dodatkowym 
rozsypywaniu chlorku wapnia na spągu wyrobisk oraz zabudowie zapór przeciwwybuchowych 
wodnych wykonanych z pojemników zamkniętych. W świetle aktualnych przepisów górni
czych tego rodzaju zabezpieczenie można stosować w polach nie metanowych i rnetanowych. 

Obok wyżej wymienionej zalety stosowania wody w zabezpieczen iu przed wybuchem pyłu 
węglowego, dotychczasowe doświadczenia wykazały szereg innych zalet polegających na: 
- mniejszej pracochłonności wykonania, 

krótszym okresie ich realizacji, 
- nieskomplikowanej technologii, 
- mniejszej ilości masy materiału do zatransportowania, 
- uniknięciu wtórnego zapylenia powietrza. 

Jednocześnie należy pamiętać że stan zabezpieczenia w strefach zabezpieczających należy 
dokładnie kontrolować gdyż w przypadkach pyłu kopalnianego o niskiej zawartości części 
niepalnych poniżej 15 %, trudno jest osiągnąć wymaganą ilość wody zabezpieczającej przed 
wybuchem pyłu węglowego . 

2. Strefy zabezpieczające zmywane wodą z zastosowaniem środków higroskopijnych 

2.1. ?odstawowym warunkiem technicznych możliwości stosowania w/w stref zabezpieczają
cych jest posiadanie w wyrobiskach rurociągu przeciwpożarowego lub technologicznego 
wodnego z punktami poboru wody, rozmieszczonymi w wzajemnych odległościach 50-
l 00 m. Do wykonywania zmywa!l używane są specjalne węże p. pożarowe wzmocnione, 
typu Duraflex o średnicy 0 52 mm lub węże gumowe o średnicy 0 20 mm oraz prądow
nice zamykane, względnie dysze typu "Halemba", wyregulowane tak, aby uzyskane było 
maksymalne rozbicie wody w stożku wypływu, z zachowaniem odpowiedniej mocy kro
pel wody. Technologia ta ma na celu spłukanie pyłu kopalnianego ze stropu i ociosów na 
spąg i utworzenie na spągu jednolitej masy pyłu z wodą. Ze względu na niewystarczającą 
zwilżalność pyłu węglowego, do wody dozowany jest środek zwilżający "Cabo", poprzez 
indywidualne dozowniki wpięte do węża . Kierunek wykonywania zmywania realizuje się 
zgodnie z kierunkiem przepływającego powietrza. Dla czynności tej opracowana jest in
strukcja stanowiskowa, określająca warunki bezpiecznego jej wykonania. Zmywanie wy-
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kanuje 2 osobowa brygada, która w okresie zmiany roboczej jest w stanie zmyć _np. ok. 
300-400 m wyrobiska o przekroju ŁP-9. 

Częstotliwość wykonywania zmywań ustalana jest w oparciu o przeprowadzone po
miary intensywności osiadania pyłu węglowego, zgodnie z normą PN-G-04036, które 
przeprowadza się w odstępach czasu nie większych niż co 3 miesiące a ponadto przy każ
dej zmianie warunków geologiczno-górniczych i zmianach technologicznych. Pomiary 
intensywności osiadania pyłu przeprowadzane są osobno dla odcinków wyrobisk w stre
fach zabezpieczających jak i poza strefami zabezpieczającymi. Do obliczeń, częstotliwo
ści zmywań pomierzoną wielkość intensywności osiadania - w przypadku pomiarów 
podczas mniejszych postępów przodków -zwiększa się proporcjonalnie do planowanych 
postępów i określa się jako Q [g/m3/doba] . 

Następnie oblicza się ilość pyłu węglowego osiadłego w ciągu l doby w przeliczeniu 

na l m3 wyrobiska q l [g/m3/doba] wg wzoru: 

l,43xQxs r 3 ] 
ql = lgfm· /dobę 

F 
(2.1) 

gdzie: 
l ,43 - współczynnik dla przekroju wyrobisk z obudową o profilu łukowym, 
Q - intensywność osiadania pyłu węglowego skorygowana do planowanego 

postępu [g/m2/dobę] , 

s - szerokość wyrobiska w l m ], 
F- rzekrój wyrobiska [ m2 ] . 

W oparciu o obliczone q 1 ustala się nieprzekraczalny czasokres t [doba] wykony
wania zmywań wodą, wg wzoru: 

30 
t=- [doba] (2.2) 

q l 

Obliczaną wielkość t zaleca się zaokrąglić w dół do wartości całkowitej. 
Dotychczasowa praktyka wykazała następującą częstotliwość wykonywania zmy

wań wyrobisk, i tak w: 
- 200 m strefach zabezpieczających w chodnikach z odprowadzanym powietrzem 

z przodków ścianowych co 2-3 dni z produkcją, 
200 m strefach zabezpieczających w chodnikach z odstawą i doprowadzanym 
powietrzem do ścian co 2-5 dni z produkcją, 

- 200 m strefach zabezpieczających od przodków drążonych wyrobisk korytarzo
wych za pomocą kombajnów od 2-5 dni . 
Obliczone częstotliwości zmywań poszczególnych wyrobisk, przynależnych od

działom, są podawane w oddziałowych profilaktykach zwalczania zagrożenia pyło
wego celem ich realizacji , a osoby dozoru oddziałów mają obowiązek kontroli wyko
nania zmywai'I i dokonywania odpowiedniego zapisu w oddziałowych książkach ra
portowych. 
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2.2. Dla właściwego utrzymania stanu stref zabezpieczających tj. utrzymania w pyle kopaln ia
nym zawartości wody uniemożliwiającej przeniesienie wybuchu pyłu węglowego okre
ślonej w§ 314.2 przepisów górniczych wobec występującego procesu parowania wody, 
a także dla związania osiadłego pyłu z podłożem na spągu wyrobisk rozsypywany jest 
preparowany chlorek wapnia. Skład tego środka higroskopijnego opracowany został 
w Kopalni Doświadczalnej Barbara a w oparciu o wyniki z badań dopuszczony został 
przez Prezesa WUG do stosowania w kopalniach. 

Preparowany chlorek wapnia, w składzie którego znajduje się 98 % technicznego chlor
ku wapnia i 2 % zwilżacza, wchłania wodę zarówno z powietrza jak i z wykonywanego 
zmywania, a ponadto zwilża hydrofobny węgiel. Z doświadczeń wynika, że sporządzony 
w postaci sproszkowanej jest najbardziej skuteczny w działaniu, lecz najwygodniejszy 
w stosowaniu jest w postaci płatkowanej. 

Preparowany chlorek wapnia rozsypywany jest ręcznie łopatami, przez specjalne 2-
osobowe brygady wyposażone w odpowiedni sprzęt ochrony, a mianowicie rękawice, 
ubrania gumowane i buty gumowe. 

Rozsypywanie w/w środka przeprowadzane jest tak, że zatrudnione przy tym osoby 
znajdują się w prądzie powietrza nie zawierającym tego środka. 

Szczegółowe warunki sposobu wykonania i bezpieczeństwa określone zostały w opra
cowanej kopalnianej instrukcji, na bazie instrukcji stosowania opracowanej przez GIG. 

Do obliczeó potrzebnej ilości preparowanego chlorku wapnia, dla utrzymania 
odpowiedniej ilości wody w strefach zabezpieczających spełniających warunek§ 314ust. 
2 przepisów górniczych, w oparciu o l iteraturę topracawania GIG] przyjęto: 

częstotliwość rozsypywania chlorku wapnia l x w tygodniu (literatura podaje czaso
kres od 1-6 tygodni), 
chłonność wody przez l kg preparowanego chlorku wapnia, którą oznaczono literą 
"A" w zależności od wilgotności względnej powietrza w wyrobiskach . Zależność tą 
przedstawiono na poniższym wykresie. 

95~. 

'"" 
BS'~o 

"" 
75~· 

70% 

65°• 

60% 

5~ :" 

.... 
lkg 

WYKRES 

~g Jkg 4kg 
llosc kg "'ody jaka wiaze 1 kgcłllofku wapnia 

Skg ... 

Rys. 2.1. Wykres chłonności wody przez chlorek wapnia 
Fig. 2. l. Grap h from watcher abs01·bing with chlorine-calcium 
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Na podstawie wykonanych pomiarów intensywności osiadania i wyników z analiz, 
podobnie jak w przypadku określenia częstotliwości zmywań, ustalamy i lość osiadają

cego pyłu kopalnianego Qtpk w [kg] w strefie zabezpieczającej o długości L w okresie l 
tygodnia (przyjmując 5 dni z produkcją), wg wzoru : 

gdzie: 
1,43-
Q-

n-

s
L-

t-

1000-

100 
1,43xQx --xsxLxt 

100-n 
q tpk = 1000 [kg] (2.3) 

współczynnik dla przekroju wyrobisk z obudową o profilu łukowym, 
intensywność osiadania pyłu węglowego (skorygowana do planowanego 
postępu przodka) [g/m2/dobę] , 

zawartość części niepalnych stałych w pyle kopalnianym, stwierdzona 
laboratoryjnie w próbach z pomiaru intensywności osiadania w [%], 
średnia szerokość wyrobiska objętego strefą w lm], 
długość strefy zabezpieczającej - przyjmujemy 200 m, a poza strefą długość 
wyrobiska w [ m ], 
czas nagromadzenia pyłu kopalnianego w dobach, przyjmuje się 5 dób z pro
dukcją tj. okres l tygodnia pracy, 
przelicznik gramów na kilogramy. 

Następnie ze wzoru § 314.2 przepisów górniczych obliczamy zawartość wody prze
mijającej W f% l w pyle kopalnianym, uniemożliwiającą przeniesienie wybuchu pyłu wę
glowego, i tak: 

gdzie: 
Wpw
n-

100-n 
W =50+loOxWpw -0,625xn f%1 (2.4) 

zawartość wody przemijającej węgla [% ], 
zawartość części niepalnych stałych w pyle kopalnianym, stwierdzona labo· 
ratoryjnie w próbach z pomiaru intensywności osiadania w[ %]. 

Z kolei obliczamy minimalną ilość wody X [kg], jaką powinien utrzymywać chlorek 
wapnia w osiadłym pyle kopalnianym z okresu 5 dni produkcyjnych w całej strefie za
bezpieczającej. I tak: 

X=~ [kg] 
100 -l 
w 

(2.5) 

Ostatecznie w oparciu o poniższy wzór ustalamy minimalną ilość preparowanego 
chlorku wapniaK [kg] jaką należy rozsypać l x w tygodniu w strefie zabezpieczającej. 
I tak: 
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gdzie: 

K=~ 
A 

(2.6) 

A- chłonność wody w "kg" przez l kg preparowanego chlorku wapnia w zależności 
od wilgotności względnej powietrza występującej w danym wyrobisku objętym 
strefą zabezpieczającą. Wielkość A odczytujemy z wykresu rys. 2.1. 

Obliczone minimalne ilości preparowanego chlorku wapnia w przypadku zastosowa
nia go nowo wykonanych odcinkach wyrobisk należy zwiększyć dwukrotnie celem stwo
rzenia tzw. warstwy bazowej. 

W opracowanych profilaktykach zwalczania zagrożenia pyłowego dla oddziałów po
dawane są tabelarycznie wielkości osiadań pyłu węglowego, a także niezbędne ilości 
chlorku wapnia dla utrzymania stref zabezpieczających w poszczególnych wyrobiskach. 
Jednocześnie dla tych wyrobisk opracowywane są miesięczne karty rozliczenia zużycia 
chlorku wapnia. Poniżej przedstawia się wzór w/w karty. 

KARTA 
ROZLICZENIA ZUŻYCIA CHLORKU WAPNIA 

woddziale •..•.•••.•.. zamieslll,C •. .•.••.•• ., ..• 2004r. 

Planowane zu.t.ycie chlorku wapnia na dni z produkcją wg. 
pro!ilaktyki zwalczania zagratania p)łowego. 

l j l _ Ilośćchlorkuwapnia 
i Lp. l Nazwa wyrobiska : kgttr~~n: i k~~~~~ń 

i wyrobrska . wyrObiSku 

l 

Suma [ .. 

2 SkOiygowane plaOOW<>tu1y<:ll!cłl!orkuwopniawcxtnlesilln11J dollot<:zywtSI<!go, 

mlfłsęt:zrwgoposlępu kg 

3Zuzyc.ęcłllo!kuWilpruaWnlldSąctJ .. 2004r ....... kg 

kg/miesiąc 

w całym 
wyrobisku 

podptsKII!r.Ozialu 

Miesiąc ......•...... 2004r. Oddlinl .. . 

! Sll!lM2 

I!O'SC ZIJŻYIOIIO chlorlr.u wapnia DR w kiJ w wyrobiskach 
O!lpowi!Klniowymamionychnastronie1 

Ad. 1 Ad. 2. Ad. 3. 

Rys. 2.2. Karta rozliczenia zużycia chlorku wapnia 
Fig. 2.2. Settle card from consumption the chlorine-calcium 

1

':::: 
war:;:..a 

loódz.alu 
l· • kg 

Kontrola stanu stref zabezpieczających poprzez pobieranie prób, dokonywana jest 
zgodnie z obowiązującą normą PN-G-04037, w czasokresach od do 30 dni w zależności 
od skali zagrożenia. 

Zaletami stosowanych stref zabezpieczających przez zmywanie wodą i rozsypywanie 
chlorku wapnia w stosunku do stref opylanych są: 

łatwość i szybkość wykonania, 
mniejsza pracochłonność przy wykonywaniu i utrzymaniu stref, 
mniejsza pracochłonność przy transporcie chlorku wapnia (ok. 20 razy) do wyrobisk, 
ograniczenie zapylenia powietrza. 
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Niemniej jednak należy podkreślić, że koszty materiałowe są w przybliżeniu zbliżone, 

a oszczędności występują na robociźnie . A ponadto występuje konieczność wyłączenia 
napięcia elektrycznego z kabli i urządzeń, a także ich zabezpieczenie przez nakrycie nie
przepuszczalnym materiałem np. płótnem wentylacyjnym. 

3. Zapory przeciwwybuchowe wodne 

3.1. Zapory przeciwwybuchowe wodne, podobnie jak strefy zabezpieczające przez zmywanie 
wodą. stosowane są w wyrobiskach, gdzie występuje zawilgocenie, wykraplanie wody ze 
stropu i ociosów oraz duża wilgotność powietrza. W takich warunkach utrzymanie w peł
nej sprawności zapór przeciwwybuchowych pyłowych jest znacznie utrudnione, pomimo 
zastosowania pyłu kamiennego stearynowanego. Stosowanie wody jednocześnie w stre
fach zabezpieczających i zaporach przeciwwybuchowych, zgodne jest z zasadami tech
niki zabezpieczenia przed wybuchem pyłu węglowego i przepisami górniczymi. Znane 
są, posiadające odpowiednie dopuszczenia i dostępne do wykonania następujące rodzaje 
zapór przeciwwybuchowych wodnych, zbudowanych z pojemników typu: 
- otwartego z pokrywkami, o pojemności 401 (D 1-A i B-2), układanych na pomostach 

(drewnianych lub metalowych), 
- zamkniętego o pojemności 401 i 801, o wymiarach odpowiednio szerokości 720 mm x 

wysokość 800 mm i 1170 mm x 800 mm zawieszanych na metalowych zawiesiach. 
Ze względu na mniejszą pracochłonność wykonania, stosowane są zapory wykonane 

z pojemników typu zamkniętego typu "torby wodne". Zapory te budowane sąjako zapory 
główne dla rejonów wentylacyjnych jak i pomocnicze, bezpośrednio zabezpieczające 
miejsca zapoczątkowania wybuchu pyłu węglowego, a pod względem rodzaju jako zwy
kłe, boczne lub schodkowo-boczne. Budowa tych zapór możliwa jest we wszystkich sto
sowanych przekrojach wyrobisk chodnikowych i okładzinach (siatka, betonik). W prze
krojach wyrobisk ŁP-8- ŁP-10, zestawy toreb wodnych o pojemności 40 litrów każda 
w zaporach nie spełniają warunku przepisów górniczych 0,65 szerokości wyrobiska i dla
tego też należy je traktować jako boczne i stosować dodatkową l O o/o rezerwę ilości toreb. 
Bowiem na l zawiesie można zawiesić tylko 4 szt. toreb o pojemności 40 litrów każda 
o łącznej szerokości (4 x 0,72 m) 2,88 m wobec wymaganej przy ŁP-8- 3,02 m, ŁP-9-
3,25 m a ŁP-10- 3,57 m. 
Na rys. 3.1 i 3.2 przedstawiono fotografie stosowanych zapór. 
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Rys. 3.1. Fotografia zapory przeciwwybuchowej wodnej typu "torby wodne"- zwykła 

Fig. 3.1. Photography of anti-detonation water dam form type "water bags"- usually 

Rys. 3.2 . Fotografia zapory przec iwwybuchowej wodnej typu "torby wodne"- schodkowo-boczna 
Fig. 3.2. Photography of anti-detonation water dam form type "water bags"- side stairs 
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3.2. Rozmieszczenie, obliczanie i kontrolę stanu zapór przeciwwybuchowych wodnych typu 
"torby wodne" dokonuje się zgodnie z wymogami przepisów górniczych. Konstrukcję i spo
sób wykonywania tych zapór realizuje się według "Instrukcji stosowania pojemników 
typu "torby wodne" do budowy zapór przeciwwybuchowych wodnych dla zabezpieczenia 
przed przemieszczeniem się wybuchu pyłu węglowego", opracowanej przez dostawcę i za
akceptowanej przez K.D. "Barbara", oraz według instrukcji kopalnianej, uwzględniającej 
uwarunkowania kopalni, a także dotychczasowe doświadczenia. 

3.3. Konstrukcje zestawów nośnych 
W oparciu o doświadczenia uzyskane w okresie stosowania zapór typu "torby wodne" 

w kopalni dopracowano kształt i wymiary zestawów nośnych, dostosowując je do istnie
jących warunków i potrzeb, uzyskując uproszczenie czynności i czasu ich zabudowy. 
I tak: 
a) do budowy zapór zwykłych w przekrojach ŁP-8 i ŁP-9 stosuje s i ę zestawy nośne 

wykonane z 2-ch prętów 0 16 mm, z których jeden o długości całkowitej 2330 mm, 
w tym użytecznej 2200 mm zakończony jest pazurem, a drugi o długości całkowitej 
1930 mm, w tym użytecznej 1800 mm zakończony jest widełkami. W przekrojach 
wyrobisk ŁP-1 O stosuje się oba pręty o jednakowej długości a mianowicie dł. całko
witej 2330 mm w tym użytecznej 2200 mm. 

Wymiary te umożliwiają zastosowanie zestawów nośnych do zawieszenia 4-ch lub 
5-ciu toreb wodnych a także do załadowania ich do woza kopalnianego. Na miejscu 
budowy zapory oba pręty łączone są dwoma tulejkami umożliwiającymi wzajemne 
przesuwanie się prętów, co upraszcza montaż zestawu nośnego a także eliminuje od
kształcania się zestawu przy zaciskaniu wyrobiska. Zestaw nośny dla zapory zwykłej 
przedstawiono na poniższym rysunku. 

r 
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Rys. 3.3. Zestaw nośny do zapory przeciwwybuchowej wodnej typu "torby wodne" -zwykłej i bocznej 
Fig. 3.3. Ranging set of anti-detonation water dam form type "water bags"- usually and side 

Zestawy nośne zabudowuje się na siatkach okładzinowych, tak aby w strzałce wy
robiska odległość zestawu nośnego od stropu wynosiła nie więcej niż 0,5m. 

Każdy zabudowany zestaw nośny podwieszany jest drutem 0 2,0 mm do siatki 
okładzinowej w stropie. W przekrojach ŁP-8 i ŁP-9 wystarczy l mocowanie środkiem 
a przy ŁP-1 O w 2-ch miejscach. Montaż 40 szt. zestawów nośnych wykonywany jest 
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w okresie l zmiany roboczej przez 3-4 pracowników, w zależności od zainstalowa
nych urządzeń w wyrobisku (przenośnik, kolejka podwieszana, l utniociąg), 

b) do budowy zapór schodkowo-bocznych stosuje się pojedyncze zestawy nośne z pręta 
0 16 mm o długości całkowitej l ,O m a użytecznej 0,95 m z jednej strony zak01'lczone 
hakiem, który zawiesza się na siatce okładzinowej na ociosie wyrobiska, a z drugiej 
strony zakończony dospawaną nakrętką M-12, do której mocowane są 2 druty ukła
dające się w literę V podtrzymujące i zarazem usztywniające zestaw. 
Zestaw nośny dla zapory schodkowo-bocznej przedstawiono na poniższym rysunku. 

Rys. 3.4. Zestaw nośny do zapory przeciwwybuchowej wodnej typu "torby wodne" 
-schodkowo-bocznej 

Fig. 3.4. Ranging set o f anti-detonation water dam form type "water bags" - s ide stairs 

3.4. Napełnianie pojemników typu "torby wodne" 
Na zabudowane i podwieszone drutem zestawy nośne nawija się pojemniki typu 

"torby wodne" w ilości 4-5 szt. w zależności od przekroju wyrobiska w przypadku zapory 
zwykłej lub bocznej l szt. w przypadku zapory schodkowo-bocznej na każdy zestaw. 
Podczas tej czynności należy zwrócić uwagę aby nawinięte pojemniki znajdowały się w ca
łości w świetle przekroju obudowy i były nawijane tak, aby ewentualny wybuch powo
dował ich dowijanie na zestawie nośnym, a otwór wlewowy dla wody znajdował się od 
strony zawietrznej przepływającego powietrza w wyrobisku. Nawijając pojemniki na ze
stawy nośne należy stosunkowo dobrze je dociągnąć do prętów i naw i nąć aż do samego 
otworu wlewowego. 

Zalewanie pojemników wodą wykonuje się za pomocą rurki 0 %" o długości l ,80 m, 
zakończonej zagięciem półokrągłym w formie pastorału, a z drugiej zaworem 0 19 mm 
podłączonym do węża gumowego 0 19 mm. Pod wpływem ciężaru wody pojemniki sa
moczynnie zaciskają się na zestawach nośnych. 

Czynność nawijania toreb na zestawy nośne i napełnianie wodą 160 pojemników typu 
"torby wodne" wykonuje 5-6 pracowników w zależności od warunków w danym wyrobi
sku. 

3.5 . Porównanie pracochłonności i ilości materiałów potrzebnych do budowy zapór przeciw
wybuchowych oraz zalety 

Dla wykonania zapory przeciwwybuchowej pyłowej w wyrobisku w obudowie np. 
ŁP-9 potrzebnych jest ok. 6,0 Mg pyłu kamiennego, 2m3 desek gr. 32 mm, 1,5 m3 dese-
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czek o gr. 12 mm, 160 szt. haków metalowych oraz poprzeczki i klocki . Całość tego ma
teriału zajmuje łącznie 6 wozów kopalnianych o pojemności 1800 dm3 Łączna praco
chłonność do załadowania i transportu tego materiału na miejsce budowy wynosi 6 robo
czo dniówek. Natomiast do wykonania w takim samym wyrobisku zapory wodnej typu 
"torby wodne" potrzebnych jest 80 szt. prętów 0 16 mm (tj. 40 szt. zestawów nośnych), 
80 szt. tulejek, 30mb drutu, 160 szt. pojemników typu "torby wodne". 

Załadunek na powierzchni i transport na miejsce budowy tego materiału, który zaj
muje niecałe Y1 pojemności wozu kopalnianego pochłania ok. l roboczodniówkę, w tym 
0,2 roboczodniówki na powierzchni. Pracochłonność przy budowie zapory przeciwwybu
chowej pyłowej wynosi od 11-12 roboczodniówek, natomiast przy budowie zapory prze
ciwwybuchowej wodnej typu torby wodne wynosi od 8-1 O roboczodniówek. Zatem re
asumując oszczędności w robociźnie wynoszą łącznie 5,2 roboczodniówek na dole ko
palni i l ,8 roboczodniówki na powierzchni kopalni. 

W oparciu o dotychczasowe stosowanie zapór z toreb wodnych stwierdzono, że w po
równaniu do zapór przeciwwybuchowych pyłowych lub wodnych wykonanych z pojem
ników B-2 lub D-lA, zapory z pojemników typu" torby wodne" posiadają szereg zalet, 
do których należą: 

łatwoś~ i szybkość montażu zapory, nie wymagające szczególnych kwalifikacji 
pracowników, 

- mniejsza pracochłonność w transporcie materiałów i wykonaniu zapór, 
znikome odparowanie wody i nie osadzanie się w pojemnikach ciał obcych, 
odporność na wykroplenia wody ze stropu, 
łatwość kontroli ilości wody w pojemnikach, 
niewielki wpływ deformacji obudowy wyrobiska na stan zapory i jej skuteczność, 
możliwość ręcznego transportu toreb wodnych (nawet z powierzchni) w miejsce bu
dowy w przypadku awarii środków transportu, 
łatwy dostęp do wody. 
Istotną zaletą przy budowie lub likwidacji zapór przeciwwybuchowych wodnych, po

nadto jest nie powodowanie zapylenia powietrza pyłem kamiennym co ma miejsce w przy
padku zapór pyłowych. Szczególnie fakt ten ma znaczenie wobec stosowanej koncentracji 
wydobycia i robót przygotowawczych. 

Jednakże przy budowie zapór przeciwwybuchowych wodnych typu torby wodne jest 
konieczność dotrzymania warunków a mianowicie: 
- w przypadkach obrywających się ze stropu wyrobisk drobnych odłamków skał należy 

nad zestawami stosować osłony z płótna wentylacyjnego, 
woda w rurociągach powinna być czysta i nie zawierać drobnych odłamków z osadów 
w rurociągu, bowiem przy zalewaniu toreb bezpośrednio z węża bez zastosowania 
filtra, torby mogą ulec uszkodzeniu, 
przy transporcie toreb, nie wolno ich załamywać lecz tylko zwijać, 

konieczność zabudowania dodatkowej l O o/o rezerwy ilości toreb przy wykonywaniu 
zapór w przekrojach wyrobisk ŁP-8 - ŁP-1 O, gdyż n i e spełniają warunku długości ze
stawu min. 0,65 szerokości wyrobiska. 
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Selected choices in range from overpower danger dust carbon explosion -
practical aspects for example KWK "Borynia" 

Abstra et 

This report introduce the way of protection from dust carbon explosion rest on adoption of 
washer water and spilling on hygroscopic expedient in the protection zone indeed building of 
anti-explosion w a ter dams. Their poses a methodical calculation of frequency renovates protect 
zones and kind of execution. This paper introduces the technology discus of anti-explosion 
water dams from containers shut tapes alias water bags. Also it's a evidence a profit witch 
co me off adapt this kind of secure. 

Recenzent: pro.f dr hab. inż. Andrz.ej Zorychtct 
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Streszczenie 

W czerwcu 2000 r. w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu rozpoczęty 
został cykl badm1 realizowanych w ramach projektu celowego Komitetu Badań Naukowych pt. 
"Wpływ warunków mikroklimatu na bezpieczeństwo ratowników górniczych podczas akcji 
ratowniczych prowadzonych w trudnych warunkach mikroklimatu w podziemnych zakładach 
górniczych. Fizjologiczne kryteria bezpiecznego czasu pracy ratowników w trudnych warun
kach mikroklimatu". Celem pracy była analiza możliwości bezpiecznego zatrudniania ratowni
ków górniczych w akcjach ratowniczych prowadzonych w podziemiach kopalń węgla w wa
runkach podwyższonej wilgotności względnej i temperatury otoczenia. W założeniach pracy 
naukowo-badawczej przyjęto, że ratownicy podczas badai'l wykonywać będą prace odpowia
dające wydatkowi energetycznemu charakterystycznemu dla podstawowych prac wykonywa
nych w atmosferze niezdatnej do oddychania (z użyciem aparatów regeneracyjnych) podczas 
akcji ratowniczych. 

Z uwagi na fakt, iż w ostatnich latach, do praktyki polskiego ratownictwa górniczego węgla 
kamiennego, oprócz jedynego, stosowanego od prawie 30 lat aparatu ratowniczego tj. aparatu 
W -70, wprowadzone zostały 2 nowe aparaty regeneracyjne, badania zostały przeprowadzone 
także z użyciem tych aparatów. Aparatami tymi są: 

- aparat regeneracyjny typu BG 4 EP prod. Drager, 
- aparat powietrzny butłowy typu APS 3 N/4080 prod. Faser S.A. 

Badania przeprowadzone zostały w komorze klimatycznej Centralnej Stacji Ratownictwa 
Górniczego w Bytomiu, w zakresie temperatur: 22, 25, 28, 33, 38 i 43 oc i w wilgotności 
względnej : 70, 85, 95 %. 

Badania przeprowadzone zostały w komorze pod nadzorem lekarzy ze Specjalistycznego 
Ośrodka Badań i Porad Lekarskich CSRG i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. 

Badaniom poddana została grupa 30 ratowników. Ratownicy brali udział w cyklach badań 
z częstotliwością, co 7 dni. W cyklu badawczym brała udział grupa 6-cio osobowa, podzielona 
na dwa trzyosobowe zespoły badanych. Efektem badm1 było opracowanie nowych zasad pro
wadzenia akcji ratowniczych w trudnych warunkach mikroklimatu gorącego. 
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l. Założenia do badań 

Harmonogram przewidywał przeprowadzenie następujących badań: 
l. w aparacie W -70, przy obciążeniu pracą umiarkowaną, w ubraniu zwykłym, 
2. w aparacie W -70 z SA T w kamizelce chłodzącej, przy obciążeniu pracą umiarkowaną. w ubra

niu zwykłym, 
3. w aparacie BG4-EP w kamizelce chłodzącej, przy obciążeniu pracą umiarkowaną, w ubra

niu zwykłym, 
4. w aparacie APS 3N/4080, w kamizelce chłodzącej, przy obciążeniu pracą umiarkowaną 

w ubraniu zwykłym, 
5. w aparacie APS 3N/4080, w kamizelce chłodzącej, przy obciążeniu pracą ciężką, w ubraniu 

zwykłym, 

6. w aparacie APS 3N/4080, w kamizelce chłodzącej, przy obciążeniu pracą ciężką, w ubraniu 
NOMEX, 

7. w aparacie W -70, przy obciążeniu pracą ciężką, w ubraniu zwykłym, 
8. w aparacie W -70, przy obciążeniu pracą ciężką, w ubraniu NOMEX, 
9. w aparacie W-70 z SAT w kamizelce chłodzącej, przy obciążeniu pracą ciężką, w ubraniu 

zwykłym, 

10. w aparacie W -70 z SAT, przy obciążeniu pracą ciężką, w ubraniu NOMEX, 
11. w aparacie BG4-EP i kamizelce chłodzącej, przy obciążeniu pracą ciężką; w ubraniu zwy

kłym, 

12. w aparacie BG4-EP i kamizelce chłodzącej, przy obciążeniu pracą ciężką, w ubraniu NO
MEX, 

13 . w aparacie W-70 z SAT, bez kamizelki chłodzącej, przy obciążeniu pracą ciężką, w ubra
niu zwykłym, 

Rys. 1.1. Komora klimatyczna w CSRG 
fig . 1.1. Climatic chamber in CSRG 
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Rys. 1.2. Ratownik podczas badania na cykloergometrze w aparacie W-70 
Fig . 1.2. Rescue worker wearing W-70 apparatus during cycloergometer tests 

.. 
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Rys. 1.3. Przed badan iem z użyciem aparatu BG-4EP 
Fig. 1.3. Before test with BG-4EP apparatus 
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W badaniach zastosowane zostały 3 stanowiska wysiłkowe, na których ratownicy wyko
nywali poszczególne prace w założonym harmonogramie czasowym. 

Dla określenia wielkości obciążenia, jakiemu poddawani byli ratownicy w komorze usta
lono 2 "poziomy" obciążeń wysiłkowych: 
a) praca umiarkowana określona przez: 

- podnoszenie sztangi o masie 25 kg na wysokość 0,3 m z częstotliwością 20 razy/min., 
,jazdę" na cykloergometrze z obciążeniem 100 W, 

- chodzenie po bieżni ruchomej przesuwającej się z prędkością 3 km/h o kącie podniesie
nia 5°, 

b) praca ciężka określona przez: 
- podnoszenie sztangi o masie 25 kg na wysokość 0,3 m z częstotliwością 25 razy/min. , 
- ,jazdę" na cykloergometrze z obciążeniem 125 W, 
- chodzenie po bieżni ruchomej przesuwającej się z prędkością 4 km/h o kącie podniesie-

nia 10°. 

Rys. 1.4. Stanowisko do badań ratowników w komorze z użyciem sztangi 
Fig. 1.4. Test station in a chamber with a weight 
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Rys. 1.5. Stanowisko do badań ratowników w komorze na bieżni 
Fig. 1.5. Test station in a chamber with a treadmill 

W okresie od czerwca 2000 r. do maja 200 l r. przeprowadzono 995 osobobadań . Każde ba
danie zostało udokumentowane w "Karcie badań". Karta zawierała zapis szeregu parametrów 
fizjologicznych takich jak: 
- temperatura wewnętrzna ciała ( pomiar w rectum ), 
- tętno, 

- ciśnienie tętnicze, 

- saturacja. 
Temperatura wewnętrzna ciała oraz pozostałe parametry mierzony była przy pomocy przy

rządów pomiarowych wchodzących w skład zestawów kardiomonitorów wraz z centralą kom
puterową typu FX 2000 C. 

Rys. 1.6. Kardiomonitory FX 2000C podłączone do stanowisk badawczych w komorze klimatycznej 
Fig. 1.6. FX 2000C cardiomonitors connected to test stations in climatic chambers 
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Kardiomonitor zapewniał monitorowanie i nadzór: 
- EKG (odprowadzenia podsercowe), 
- ciśnienia tętniczego, 

- saturacji Sp02 (czujnikiem palcowym), 
- temperatury wewnętrznej ciała, 
- analizę rytmu EKG. 

Kardiomonitor zapewniał również sygnalizację alarmową w stanach zagrożenia po prze
kroczeniu żądanych granic alannowych wszystkich mierzonych parametrów oraz rejestrację 
monitorowanych sygnałów. Zbiorcza prezentacja, sygnalizacja i rejestracja zapewniona była 
przez centralę FX 2000C. 

Rys. 1.7. Kardiomonitor z drukarką 
Fig. 1.7. Carcliomonitor with a printer 

Efektem tych badań było otrzymanie ogromnej ilość danych o zachowaniu się organizmu 
ratownika w różnych warunkach mikroklimatu, przy obciążeniu pracą umiarkowaną lub cięż
ką, ubranego w ubranie zwykłe (odzież bawełniana) lub z materiału NOMEX i przy zasto
sowaniu różnego rodzaju aparatów regeneracyjnych oraz przy zastosowaniu środków do po
prawy komfortu Clddychania. Elementem decydującym o zakończeniu badania był jeden z nas
tępujących czynników: 
- czas ekspozycji w komorze, 
- temperatura rektalna, 
- wysokość tętna ćwiczącego, 

- zgłoszenie badanego o konieczności przerwania badania. 

2. Analiza wyników badań 

Po zako!lczeniu badm1 dokonana została weryfikacja poprawności zapisania wyników w kar
tach bada!l. Zespół realizujący cykl badań w CSRG dokonał przeglądu wszystkich kart badań 
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pod kątem poprawnosC! zap1sow wyników badań . Przeglądowi poddano zarówną sposób 
kodowania danych osobowych i parametrów związanych z wersjami badań jak i same wartości 
wyników wprowadzane do poszczególnych pozycji kart. W wyniku weryfikacji dokonano 
korekty pomyłkowo wpisanych danych i wyników, co dawało gwarancję poprawności ich 
oceny oraz dokonania ich analizy. 

Pierwszy etap analizy polegał na znalezieniu zależności przyrostu temperatury wewnętrznej 
ciała ratownika w funkcji czasu, w określonych, zmiennych warunkach zewnętrznych. Wa
runki zewnętrzne określone były przez: 
- różne kombinacje parametrów temperatury i wilgotności w komorze klimatycznej, 
- czas przebywania w komorze (ekspozycja na trudne warunki mikroklimatu), 
- zastosowane wyposażenie tj. aparaty regeneracyjne i ubrania ochronne oraz 
- zadane obciążenia . 

Dla celów praktycznych zastosowm'l koniecznym było wyznaczenie bezpiecznego czasu 
pracy dla wilgotności pośrednich tj. 75 , 80 i 90 %. Zostało to uzyskane dzięki aproksymacji 
otrzymanych wyników dla wilgotności 70, 85 i 95 %, w których przeprowadzono badania. 

Na podstawie otrzymanych wyników stworzono tabele bezpiecznego czasu pracy ratowni
ków w określonych warunkach mikroklimatu, przy danym obciążeniu pracą i użytym wyposa
żeniu. 

3. Stwierdzenia i wnioski końcowe 

3.1. Przeprowadzone badania w ramach zrealizowanego projektu celowego wykazały , że 

rodzaj zastosowanego aparatu regeneracyjnego miał istotny wpływ na komfort pracy i od
dychania, a przez to na czas ekspozycji w komorze klimatycznej. To z kolei przekłada 
się na czas pracy ratowników w akcji . Ocena poszczególnych aparatów, oparta o ten 
czas pracy wskazuje, że najlepsze wyniki uzyskano podczas pracy z zastosowaniem 
aparatów W -70 wyposażonych w schładzacze powietrza typu SAT-2 M, a ratownicy 
ubrani byli dodatkowo w kamizelki chłodzące AMKUS. Czasy pracy osiągane w apa
ratach W70 ze "wspomaganiem chłodzącym" były na ogół dłuższe niż dla pozostałych 
aparatów, w obu wariantach pracy tj. zarówno dla pracy umiarkowanej jak i ciężkiej. 

3.2. Dla pracy umiarkowanej i w ubraniu zwykłym najdłuższe czasy osiągnięte zostały przy 
użyciu W-70 ze "wspomaganiem chłodzącym" . Jedynie w warunkach: 
- wilgotności 95 % i w zakresie temperatur od 31 do 50 oc uzyskano dłuższe czasy 

w aparacie BG 4, oraz 
wilgotności 70% w zakresie 39 do 50 oc uzyskano czasy dłuższe w aparatach APS . 

3.3. Dla pracy ciężkiej i ubrania zwykłego również najdłuższe czasy osiągnięte zostały przy 
użyciu W-70 ze "wspomaganiem chłodzącym", gdyżjedynie w warunkach : 

wilgotności 95 % i w zakresie temperatur 33 do 50 oc uzyskano dłuższe czasy dla 
aparatu BG 4, oraz 

- wilgotności 70 % w zakresie temperatur 42 do 50 oc uzyskano dłuższe czasy dla 
aparatu APS. 

3.4. Dla pracy ciężkiej i ubrania NOMEX przy wilgotności 95 % i w zakresie temperatur od 
33 do 50 oc najdłuższe czasy uzyskano podczas pracy w aparatach BG 4. W wilgotno
ści 70 % i w zakresie temperatur od 42 do 50 oc maksymalne czasy osiągnięto dla apa
ratów APS. W pozostałych warunkach klimatycznych najdłużej pracowano w aparatach 
W-70 ze "wspomaganiem chłodzącym". 
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3.5 . Wyniki uzyskane dla aparatów APS 3N/4080 stanowiły pewną niespodziankę . Oczeki
wano, bowiem, że aparaty te będą bardzo skutecznie poprawiać komfort pracy i oddy
chania a przez to wydłuży się czas pracy. Jednakże pomimo bardzo pozytywnych opinii 
ratowników, co do samego oddychania w aparatach powietrznych, czasy pracy okazały 
się krótsze w porównaniu a aparatami W -70 z kamizelką i SAT, nawet przy uwzględ
nieniu faktu, iż maksymalny czas pracy w aparatach powietrznych określony jest na 90 
minut. Krótsze czasy osiągnięto zwłaszcza w najbardziej interesujących pod względem 
zastosowania w akcjach warunkach tj. już od temperatury 27 oc i wilgotności 85 i 95 % 
dla pracy ciężkiej. Wynika to z faktu, iż podczas oddychania w aparacie powietrznym 
przy ciężkiej pracy ratownik zużywa więcej powietrza, którego zapas w aparacie jest 
ograniczony pojemnością butli i ciśnieniem sprężenia w butli. 
Pozostaje jednak faktem, że odczucia subiektywne komfortu pracy i oddychania ratow
ników były najkorzystniejsze podczas pracy w tych aparatach, chociaż analiza wyników 
wykazała, że aparaty te były najlepsze tylko w wilgotności 70 % w zakresie temperatur 
powyżej 39 oc. 

3.6. Stwierdzono ewidentny, korzystny wpływ środków chłodzących na długość czasu pracy 
ratowników. Jednakże zastosowanie samego tylko schładzacza SAT 2 M poprawiało 
komfort uduychania tylko do temperatury rzędu 30 cc. Powyżej tej temperatury po
prawa warunków oddychania i wydłużenie czasu pracy miało miejsce dla zastosowania 
SA T-u i kamizelki chłodzącej. 

3.7. Dla pracy w warunkach ekstremalnych wilgotności i temperatury najkorzystniejsze 
wyniki osiągnięte zostały podczas pracy w aparatach W-70 z zastosowaniem SAT i ka
mizelek chłodzących. 

3.8. W zakresie temperatur niższych tj. do 25 oc w każdym rodzaju ubrania oraz we wszyst
kich zakresach wilgotności, typ użytego aparatu tlenowego nie miał znaczenia dla długo
ści czasu pracy, gdyż dopuszczalne czasy ratowników przekraczały określony w prze
pisach ratowniczych pułap 120 minut. Jedynie w temperaturach 26 i 27 oc dla aparatu 
W -70, przy pracy ciężkiej i dla obu rodzajów ubrań wystąpiło ograniczenie czasu pracy 
do 105 minut. 

3.9. Przy wzroście temperatury powyżej 28 do 40 oc następuje bardzo duży spadek czasu 
pracy. Po przekroczeniu temperatury 40 oc jej przyrost nie wpływa znacząco na skraca
nie czasu pracy, gdyż okres ten jest już i tak stosunkowo krótki i ogranicza się do ok. 
l 0-15 minut. 

3.10. Subiektywne oceny ratowników wskazały najgorsze odczucia podczas pracy w apara
tach BG 4 i w kamizelkach chłodzących. Dopóki wkłady chłodzące kamizelek nie ule
gły "podtopieniu" i nie stały się bardziej plastyczne a przez to kamizelki nie dopaso
wały się do ciała i aparatu, praca była dla ratowników bardzo niewygodna. Zastanawia 
fakt, iż takich odczuć nie zgłaszali ratownicy podczas pracy z aparatem W-70 z SAT 
i kamizelką chłodząca. Świadczyć to może o niezbyt ergonomicznym kształcie aparatu 
BG4. 

3.11. W porównaniu z dotychczas obowiązującymi przepisami dotyczącymi maksymalnych cza
sów pracy ratowników biorących udział w akcjach ratowniczych prowadzonych w trud
nych warunkach mikroklimatu, przedstawione w powyższej pracy tabele charakteryzują 
się: 

uwzględnieniem rodzaju obciążenia ratownika (praca umiarkowana i ciężka), 
podziałem na zastosowanie różnego rodzaju oddechowych aparatów regeneracyj
nych z zastosowaniem konkretnych środków schładzających, 

680 



School of Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2005 

- podzi·ałem na zastosowanie określonego ubrania ochronnego (zwykłego typu "Ra
townik" oraz płomieniaochronnego typu "Nomex"). 

Przedstawione powyżej stwierdzenia i wnioski zostały sformułowane po analizie wyników 
os iągniętych podczas badań . Jednakże obserwacje prowadzone w trakcie badań zwracają 
uwagę na fakt, iż badania te obarczone były w znaczny sposób bardzo subiektywnymi odczu
ciami poszczególnych ratowników. Ustalone· w warunkach wstępnych programu badawczego 
kryteria wycofania ratownika z badań określały 3 elementy, które skutkowały przerwaniem 
badania: 
- przekroczenie temperatury wewnętrznej ci ała- 38,5 °C, 
- przekroczenie tętna 170-180 uderzeń na minutę, 

- odmowa zgody na udział w badaniach lub cofnięcie jej w każdej chwili -także podczas ich 
wykonywania, bez żadnych konsekwencji . 
Warunki takie zostały przedstawione ratownikom biorącym udział w badaniach i określone 

we wniosku do Komisji Bioetycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach, z którą musiał 
być uzgodniony program badawczy. Dlatego też należy wziąć pod uwagę, że część wyników 
jest "skażona" faktem, że ratownicy przerywali badania podając jako przyczynę złe samopo
czucie, czego nie można było zweryfikować w sposób obiektywny. To z kolei oddziaływało na 
końcowy wynik dla danej grupy ratowników ćwiczących w danych warunkach, obniżając 
średni czas pracy tej grupy. 

Wyniki badań oraz doświadczen ia akcji ratowniczych były podstawą do zweryfikowania 
dotychczas obowiązujących zasad prowadzenia akcji ratowniczych w warunkach podwyższo
nej temperatury i wilgotności . Nowe zasady ujęte zostały w formie przepisów wydanych przez 
CSRG a obowiązujących w kopalniach węgla kamiennego w Polsce. 
Podstawą do utworzenia przepisów stały się następujące założenia : 

l. zasady obowiązywać będą dla akcji ratowniczych, podczas których ratownicy pracować 
będą w aparatach regeneracyjnych, 

2. cłokonano podziału warunków prowadzonych akcji dla udziału ratowników w dwóch ro
dzajach ubrm1 : z włókien chemicznych i z włókien naturalnych, 

3. ustalono 3 warunki odstępstw od przepisów, 
4. ustalono obowiązek podstawowego wyposażenia sprzętu kontrolno-pomiarowego zastępu 

dla kontroli warunków mikroklimatycznych, 
5. ustalono skrajne warunki przyrostu temperatury w miejscu pracy zastępu oraz krm'lcową 

wm1ość wielkośc i tętna dla obowiązkowego wycofania zastępu z akcji, 
6. wprowadzono 3 tabele czasów pracy ratowników w zależności od rodzaju pracy wyko

nywanej przez ratowników i rodzaju ubrania, 
7. w tabelach parametrami zmiennymi są wilgotność względna w miejscu pracy ratowni 

ków, temperatura sucha i typ aparatu regeneracyjnego, 
8. wprowadzono orientacyjne wartości wydatków energetycznych typowych prac ratowni

czych, 
9. ustalono zasady ubezpieczenia zastępów w bazie ratowniczej oraz częstotliwość pracy 

zastępów w tego typu akcjach , 
10. określono podstawowe objawy mogące świadczyć o pojawieniu się symptomów udaru 

cieplnego, które powinny być sygnałem do wycofania ratowników z akcji, 
11. wprowadzono obowiązek ciążący na ki erowniku akcji ratowniczej polegający na 

konieczności wprowadzeniu do akcji w trudnych warunkach mikroklimatu gorącego 
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środków poprawiających komfort pracy i oddychania ratowników podczas pracy w apa
racie regeneracyjnym, 

Tabela 3. l. Orientacyjne wartości wydatków energetycznych u ratowników górniczych podczas 
wykonywania typowych czynności ratowniczych (praca w aparacie regeneracyjnym) 

Table 3. 1. Approximate energy expenditures of rescue workers d u ring typical operations 
(working in self-contained breathing apparatus) 

Wydatek energetyczny w {W/m2
) 

Lp. Rodzaj czynności p_rzy wilgotności względne' w % 
50 60 70 80 90 

l. Budowa tamy murowej 180 195 210 226 241 

2. 
Penelracja wyrobiska o normalnych 203 218 233 249 264 oabarytach (kąt 5° z prędkością 4km/h) 

3. Pcnctracja niskiego i stromego wyrobiska 272 287 303 318 333 

4. 
Transport materialu do budowy tamy 

278 293 308 324 339 murowej 
5. Ci~cie drewna pilą ręczną 296 312 327 342 357 
6. Transport rannego na noszach 317 333 348 363 378 

Kryteria zaliczania prac: 
l . Praca lekka l 00 - 165 W !m1 

2. Praca umiarkowana 165- 230 W/m~ 
3. Praca ciężka 230-290 W!m1 

4. Praca bardzo ciężka > 290 W /m2 

Tabela 3.2. Zestawienie bezpiecznego czasu pracy przy obciążeniu pracą umiarkowaną 
w ubraniu z włókien naturalnych w minutach 
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256 
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Table 3.2. Safe working time at moderate effort dressed in clothes made from natura! fibres, in minutes 
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Temp. 95% 85% 70% (o C) 

30 72 103 92 89 99 120 
-

31 63 88 80 79 85 120 112 90 120 120 

.32 56 76 70 68 72 110 100 86 112 112 120 

3.3 50 66 62 57 64 98 87 75 98 105 105 90 

.34 45 57 55 53 57 88 71 66 85 92 90 89 

35 40 50 48 44 51 76 62 59 75 82 78 79 

36 36 44 43 40 46 66 55 52 66 72 70 71 

37 32 38 37 35 41 58 49 47 58 64 62 62 

38 29 34 33 32 37 51 44 42 51 58 53 57 

39 26 30 31 29 34 45 40 38 46 52 50 53 

40 24 27 28 27 31 39 36 34 41 47 43 49 

41 22 24 25 23 28 35 32 31 36 42 40 43 
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42 20 

43 18 

44 17 

45 15 

Literatura 

95% 

21 23 21 25 

19 21 19 23 

17 19 17 21 

15 17 15 20 

85% 

31 29 

28 27 

26 24 

23 23 
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70% 

33 38 38 

29 35 33 

26 32 30 

24 28 26 

Maksymalny czas przebywania w akcji dla aparatów tlenowych 120 min. 
a dla aparatu powietrznego 90 min. 
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[l] Marszałek A., Sołtyński K., Spioch F. 1997. Mikroklimat gorący i zimny. W: Koradecka D. 1997. 
Bezpieczeóstwo pracy i ergonon1ia. Centralny Instytut Ochrony Pracy, \Varszawa. 

[2] J. Wacławik. J. Cygankiewicz, J. Knechrtel "Warunki klimatyczne w kopalniach głębokich" 
Biblioteka Szkoły Eksploatacji ?odziemnej Kraków 1998 r. 

Researching the influence of hot environment on physiology of rescue 
team workers. Rescue operations in difficult environmental conditions of 
Polish underground coal mines 

Abstra et 

In June 2000 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego (Central Mine Rescue Station) in 
Bytom embarked on a research project, funded by Komitet Badm'l Naukowych (Committee for 
Scientific Research), entitled: "influence of environmental conditions on safety of rescue 
workers during operations conducted in difficult environmental conditions of underground 
mines. Physiological criteria for establishing safe working time of rescue teams in difficult 
environmental conditions". 

The goal of the work was to determine the conditions for safe deployment of rescue work
ers in conditions of increased relative humidity and temperature. 

During the research rescue workers conducted series of test-works which were so selected 
as to have energy expenditure equal to that of the most common work done in irrespirable 
atmosphere (using self-contained breating apparatuses) during rescue operations. 

Due to the fact that two new self-contained breathing apparatuses had in recent years have 
joined the, till then only one, W -70 apparatus that h ad been in use by the Polish coal min e 
rescue for the past 30 years, tests were conducted on all three. They were: 

Closed circuit breathing apparatus BG 4 EP manufactured by Drager, 
- Compresed air breating apparatus APS 3 N/4080 manufactured by Faser SA. 
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The tests were conducted in a climatic chamber in the Central Mine Rescue Station in By
tom in the following temperatures: 22, 25, 28, 33, 38 and 43 ac and in relative humidity: 70, 85 
and 95 %. 

The test were conducted under the supervision of medical practitioners from Specjal
istyczny Ośrodek Badań i Porad Lekarskich CSRG and Centralny Instytut Ochrony Pracy. 

A group of 30 rescue workers were subjected to the tests, which were done in cycles, one 
evcry 7 clays. Each cycle consisted of tests done by a group of 6 people subdividecl into two 
teams of three . 

The rcsearch resulted in compiling new rules for conducting rescue operations in the diffi
cult conditions of hot environment. 

Recenzent: dr inż. Andrzej Hebda 
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Możliwości wykorzystywania metod eksperckich dla oceny stanu zagrożeń 
górniczych 

Słowa kluczowe 

zagrożenia górnicze- ocena- metody eksperckie 

Streszczenie 

Ocena stanu zagroże1'1 górniczych zwykle jest połączeniem informacji obiektywnych, wy
nikających z prowadzonych pomiarów, badań i analiz oraz informacji subiektywnych, często 
opisowych, o charakterze wybitnie eksperckim. Informacje te uzyskiwane są na wszystkich 
etapach oceny stanu zagrożeń i muszą być ze sobą integrowane w spójną całość. W praktyce 
sformułowane zostały dla każdego z zagrożeń procedury takiej integracji w postaci sformali
zowanych kategoryzacji takich ocen. Mają one zasadniczo również charakter ustaleń eksperc
kich. W referacie omówiono możliwości obiektywizacji łączenia tego typu informacji w jedno
rodną postać, w szczególności wykorzystując zasady logiki rozmytej. 

l. Wprowadzenie 

Występujące w kopalniach zagrożenia górnicze są, od czasu istnienia górnictwa, przyczy
nami wielu katastrof, wypadków i innych nieszczęśliwych zdarzeń. Z tego też względu zawsze 
przywiązywano duże znaczenie do ich rozpoznawania i jakościowej oraz ilościowej miary. 
Przez bardzo długi okres czasu, praktycznie do końca XIX wieku, posługiwano się w tym celu 
zespołami racjonalnych i irracjonalnych poglądów, stanowiących zazwyczaj swoistą miesza
ninę efektów praktycznych doświadczeó i przesądów oraz uprzedzel'1. Ich skuteczność była tym 
większa, im większy w nich udział posiadały obiektywne informacje. Typowym przykładem 
takiej sytuacji było bardzo długie i nieuzasadnione negowanie przez decyzyjne grupy środowi
ska górniczego możliwości samodzielnego wybuchu pyłu węglowego [Kozłowski 1996]. 
Możliwość taką zupełnie negowano aż do 1844 r., kiedy to po katastrofie (wybuchu) w angiel
skiej kopalni "Haswell", w której zginęło 95 górników, część tego środowiska zmieniła na ten 
temat swoje poglądy. Jednak dopiero po wybuchu i pożarze w niemetanowej kopalni "Courri
eres" w 1906 r. (1235 ofiar śmiertelnych) możliwość taka została bezspornie uznana. Wtedy 
także rozpoczęto naukowe badania nad własnościami pyłu węglowego, zdobywając obiek
tywne informacje o związanych z nim zagrożeniami. 

Przykład zagrożeń związanych z wybuchowością pyłu węglowego oraz metanu obrazuje 
komfortową sytuację, gdy nauka jest w stanie w sposób praktycznie jednoznaczny określić 
potrzebne związki i zależności między źródłem zagrożenia a charakterystyką procesów gene
rujących same zagrożenie. Komfortu takiego brak przy innego rodzaju zagrożeniach o bardziej 
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złożonych genezach oraz niejednoznacznych i zróżnicowanych przebiegach. Relacje i zależno
ści opisujące ich związki ze stanami zagrożeó formułowane są bardzo często w sposób wer" 
balny. Podstawą dla takich ocen jest doświadczenie uzyskiwane w trakcie działalności produk
cyjnej, a szczególnego znaczenia nabierają eksperckie metody oceny stanów tych zagrożei'l. 

Współczesne systemy oceny stanów zagrożei'l górniczych prawie zawsze zawierają ele
menty postępowania eksperckiego. Może ono obejmować wszystkie jej etapy; od zbierania 
podstawowych informacji, poprzez ich interpretację do klasyfikacji stanu zagrożenia. Sytuacja 
taka wymaga uwzględnienia i rozwiązywania następujących podstawowych zagadnieó: 

obiektywizacji informacji podstawowej; 
- integracji informacji subiektywnej z obiektywną; 
- kategoryzacji zbioru informacji. 

Od jakości rozwiązania tych problemów zależna jest w praktyce jakość (rzetelność i wiary
godność) oceny. 

2. Tryb ekspercki w ocenie stanu zagrożeń górniczych 

Postępowanie eksperckie z racji swojej istoty jest źródłem jednostkowych subiektywnych 
informacji lub/i sposobem przetwarzania informacji. Są one tworzone i formułowane przez 
ludzi (ekspertów), a ich baząjest indywidualne zawodowe doświadczenie i intuicja. 

Informacje jednostkowe mogą przybierać formę ilościową, częściej jednak wyrażane są ja
kościowo w formie werbalnego opisu. Ich charakterystyczną cechąjest często używana logika 
\ iclowartościowa, zgodnie ze sposobem postrzegania przez człowieka otaczającej go rzeczy
wistości. Człowiek potrafi sterować bardzo złożonymi systemami, w tym panować nad dużą 
częścią przyrody, nie używając do tego celu wyłącznie liczb i dwuwartościowej logiki. 

Wykorzystywanie subiektywnych informacji tworzonych w postępowaniu eksperckim jest 
tym częstsze, im dany problem (dany rodzaj zagrożenia) jest słabiej poznany i posiada "gor
szy" model matematyczno- fizyczny. Stan rozeznania fizyko- chemicznych i mechanicznych 
istot poszczególnych zagroże1'1 jest zróżnicowany. _Wiąże się to przede wszystkim z ich złożo
nością oraz możliwościami ich badania. Należy stwierdzić, że spośród wszystkich zagrożei'l 
najsłabszy jest stan rozeznania zagrożenia tąpaniami. Jest to niewątpliwie najbardziej złożony 
i najtrudniej poznawalny zespół zjawisk tworzących to zagrożenie. Z tego też powodu tryb po
stępowania eksperckiego w ocenie stanu zagrożenia tąpaniami wykorzystywany jest już na 
etapie ustalania podstawowych danych i obejmuje wszystkie kolejne jego etapy. 

Odmienna sytuacja występuje np. w zagrożeniu metanowym czy radiacyjnym, gdzie bardzo 
dobrze zdefiniowane są źródła, warunki inicjacji i przebiegi katastroficznych form tych zagro
żeń . W ocenie ich stanów można posługiwać się ścisłymi informacjami z odpowiadających im 
zakresów wiedzy. Obiektywizm obejmuje w pewnym stopniu nawet etap klasyfikacji ocen -
znane są kryterialne wartości zawartości metanu w atmosferze kopalnianej (granice wybucho
wości metanu), lub odpowiednio niebezpieczne dawki promienio.wania. 
Należy pamiętać. że sytuacja ta może ulegać istotnej zmianie przy współwystępowaniu od
miennych zagrożei'l, na przykład dla tzw. mieszanin hybrydowych (metan+ pył węglowy). 

Postępowanie eksperckie jest zawsze obecne przy ustalaniu kryterialnych klasyfikacji sta
nów poszczególnych zagrożeń lZarządzenie 1994, Rozporządzenie MSWiA 2002]. Jest to zwią
zanie z problemem subiektywnej i zmiennej w czasie tolerowalności ryzyka związanego z wy
padkami oraz stratami ekonomicznymi . Jeżeli nawet przyjmiemy ścisłą definicję ryzyka 
[Krzemień, Krause 2000], to problem uznaniowości pojawia się przy jego gradacji, która może 
się opierać w najlepszym przypadku na statystyce częstości występowania określonych zdarze1'1 
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i ewentualnie okresu ekspozycji [Allen i inni 1992]. Niczego nowego nie wnos i w tym wzglę

dzie także Polska Norma [Polska Norma PN-N- I 8002] definiując w sposób wybitnie opisowy 
zalecane trzy lub pięć klas ryzyka zawodowego. Granice tych klas są domeną eksperckiej 
uznaniowości, bardzo często zależnej od czynników socjologicznych, psychologicznych, poli
tycznych, a nawet propagandowych. 

Klasyfikacje nasilenia występowania poszczególnych zagrożeń górniczych były konstru
owane w podobny sposób. Znajdowało to i znajduje formalne odzwierciedlenie w odpowied
nich aktach prawnych [Zarządzenie 1994, Rozporządzenie MSWiA 2002], co 9o merytorycz
nej słuszności których, dla niektórych zagroże!l, istniały i istnieją w literaturze zastrzeżenia 
[Konopko 1994, Cybulski 2004]. 

Na rysunku 2. I przez pogrubienie obramowm'l odpowiedn ich pól przedstawiono umiejsco
wienie eksperckiego trybu postępowania w proces ie oceny stanu zagroże1'1 górniczych. 

Dane Dane 
z systemów 

pomocnicze mnnitnr in crn ....... ......... .... _ ..... _ ...... ~-

• Przetwarzanie 
danych 

• '( 

Integracja danych 

ł 

Interpretacja danych 

• 
Klasyfikacja stanu zagrożenia 

Udział 

postępowania 

eksperckiego 

Rys. 2.1. Udział postępowania eksperckiego w ocenie stanu zagrożen i a 

Fig. 2. l . Contribution of the ex port appraisement procedure to the hazard stale assessment 

Rola eksperckiego trybu postępowania na wszystkich etapach oceny stanu zagroże!l znaj
duje swoje odzwierciedlenie w powoływanych przez Prezesa WUG, zgodnie z [Prawo Geolo
giczne 1994], rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego. Praktyczna realizacja eks
perckiego trybu postępowania nie ogranicza się wyłącznie do licencjonowanych ekspertów, 
lecz obejmuje także merytorycznych pracowników odpowiednich służb Kopah'l lub też kole
gialnycli ciał opinio-doradczych różnych szczebl i. Biorą w nim również udział instytucje na
ukowo-badawcze oraz nadzór górniczy interpretując przepisy prawne oraz podejmując okre-
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ślone decyzje. Udział poszczególnych uczestników tego procesu w eksperckim tworzeniu i prze
kształcaniu informacji pokazano na rysunku 2.2. 

Instytucje 
naukowo - badawcze 

~~ 
~-----------,-~----------~ 

podstawowe 

Przetwarzanie 
f 

Dozór górniczy 
(OUG i WUG) 

..... 

Rys.2.2. Uczestnicy postępowania eksperckiego w ocenie stanu zagrożeń górniczych 
Fig. 2.2. Participants in the export appraisement procedurefor assessing the state of mining hazards 

3. Integracja informacji subiektywnej z obiektywną 

Domeną postępowania eksperckiego sąjakościowe opisy charakteryzowanych sytuacji (np. 
stanów zagroże1'l). Efektem pracy eksperta mogą być także ustalenia ilościowe, jednakże ich 
wiarygodność dla złożonych zagadnień jest zwykle problematyczna. Pomijając więc takie 
przypadki przy przetwarzaniu danych dla dokonania oceny stanu zagrożeń górniczych ko
nieczna jest integracja nieporównywalnych ze sobą danych liczbowych określających od
mienne parametry fizyczne, chemiczne, mechaniczne i inne, jak również jakościowych infor
macji eksperckich z obiektywnymi danymi ilościowymi. Zagadnienie to może być rozwiązy
wane poprzez: 

czysto ekspercki (uznaniowy) tryb postępowania; 
przekształcanie poszczególnych danych w wartości umowne; 
wykorzystywanie narzędzi logiki wielowartościowej. 
W praktyce górniczej czysto ekspercki tryb postępowania realizowany jest przez zespo

łowe działanie pracowników odpowiednich służb funkcyjnych kopalni, chociaż nie jest wyklu
czone także działanie indywidualne. Duży udział takiego trybu postępowania występuje zwy-
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kle w pracy rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego oraz instytucji naukowo-ba
dawczych. Jego cechą charakterystyczną jest analiza nie przetworzonych dostępnych danych 
oraz formułowanie na jej podstawie ocen i podejmowanie decyzji bez znaczącego udziału 
obiektywnych narzędzi logicznych, matematycznych, numerycznych itp. Tok postępowania 
eksperta ukierunkowany jest jedynie obowiązującym prawem, również zresztą sformułowanym 
w przeważającej mierze w postępowaniu eksperckim. 

W przypadku konieczności formułowania dokładniejszych syntetycznych ocen związanych 
z odmiennymi zjawiskami niezbędne staje się przekształcanie parametrów je opisujących 
do wartości umownych. Jest to domena działalności ekspertów, która w przypadku zagrożei'l 
górniczych jest częściowo ujęta w ramy przepisów prawnych oraz instrukcji i norm. Typowym 
przykładem takiego rozwiązania jest kompleksową metoda oceny stanu zagrożenia tąpaniami 
wraz z metodami szczegółowymi [Zasady 1995], gdzie bardzo różnorodne, często ścisłe i jed
noznaczne dane są przekształcane do bezwymiarowych wartości punktowych. Postać km'lco
wych danych może mieć charakter wartości bezwymiarowych lub nawet nominalnych, a w 
przypadkach braku odpowiednich rozwiązań formalnych od decyzji eksperta zależy sposób ich 
normalizowania. 

Swoistego rodzaju normalizacją wymiernych wartości jest w zasadzie określanie, dla każ
dego z zagrożeń górniczych, zaliczeń do formalnych stopni, klas, kategorii tych zagrożeń. 
Relacja pomiędzy tymi wartościami a ustalonymi przedziałami stopni, klas czy kategorii jest 
ustalana jednorazowo przy formułowaniu brzmienia przepisu prawa bądź treści instrukcji, 
normy. W codziennej praktyce normalizacja taka dokonywana jest automatycznie według 
ustalonych w ten sposób relacji. 

W związku z wprowadzeniem do praktyki funkcjonowania kopalń konieczności dokony
wania dla każdego stanowiska ocen ryzyka zawodowego [Prawo 2001], w tym powodowanego 
przez zagrożenia naturalne, w użytkowaniu znajdują się obecnie także znane z literatury 
przedmiotu [Rosmus, Sabala 1996J procedury jego określania, np. Check List (CHL), Hazard 
and Operability Studies (HAZOP), FaiJm·e Mode and Effects Analysis (FMEA), Event Tree 
Analysis (ET A), Faul t Tree Analysis (FT A) i inne. Nie będą one, jako ogólnie znane. w tym 
artykule omawiane, niemniej należy o nich wspomnieć jako o rodzajach eksperckiego postę
powania zawierającego formuły przekształcania informacji do postaci umownych. 

Najbardziej obiektywnym sposobem przetwarzania informacji, w tym informacji subiek
tywnej, często opisowej, lecz niestety najmniej rozpowszechnionym, jest wykorzystywanie 
narzędzi logiki wielowartościowej [Wanat, Kabiesz 2000]. Domeną logiki wielowartościowej 
są relacje, będące odpowiednikami zależności funkcyjnych w logice dwuwartościowej (km·te
zjańskiej). Podstawy klasycznej teorii relacji stworzył amerykański logik ChaFles Saunders 
Peirce ( 1839-1914) oraz logik niemiecki Ernst Schroder (1841-1902). Relacje są pojęciem 
szerszym od pojęcia funkcji. Formalnie - relacją jest dowolny podzbiór iloczynu kartezjań
skiego dwu zbiorów, co ujmuje sytuacje w których jednemu elementowi pewnego zbioru może 
być przypisanych kilka elementów drugiego. Funkcjajest natomiast relacją w której takie sytu
acje są wykluczone. Mimo swych ograniczeń pojęcie funkcji doprowadziło nas do stanu wie
dzy i technologii w jakim obecnie się znajdujemy. Nie ma więc powodów by negować wartość 
funkcji i dwuwartościowej logiki formalnej stosowanej przy konstruowaniu funkcyjnych mo
deli otaczającego nas świata. Jest jednak zastanawiające, że w swoim codziennym postępowa
niu ludzie wcale nie posługują się logiką dwuwartościową (prawda, fałsz), lecz używająjesz
cze pojęcia możliwości. Do oceny stanu obiektu ludzie nie potrzebują liczb. Wystarczają im 
oceny lingwistyczne typu: dużo, mało, bezpiecznie, więcej, szybciej itp. które umożliwiają 
sterowanie bardzo skomplikowanymi urządzeniami czy też intuicyjny opis i przewidy\ 'anie 
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zachowania się złożonych systemów. Przeciętnie uzdolniony człowiek [Kruse, Gebhard, Kla
wonn 1994] potrafi zapamiętać jedynie 5 do 9 charakterystycznych stanów obiektu- będących 
odpowiednikami liczb, co w połączeniu z regułami przybliżonego wnioskowania i logiką wie
lowartościową daje mu panowanie nad przyrodą. W sformalizowanej matematycznej formie 
logiki wielowartościowe zostały wprowadzone do nauki przez polskiego logika Jana Łukasie
wicza (I 878- I 956). Początkowo jednakże nie znalazły one praktycznego zastosowania. Trzeba 
było poczekać aż do I 965 r, kiedy to amerykański matematyk Lotfi A. Zad eh [Zadeh I 965] 
opublikował pracę definiująca pojęcie zbiorów rozmytych. Sukces logiki zbiorów rozmytych 
należy wiązać z sukcesami w skutecznym rozwiązywaniu problemów opisywanych bardzo 
trudno razwiązywalnymi lub nierozwiązywalnymi nieliniowymi równaniami lub układami 
równań różniczkowych. Jeśli nieliniowość układu jest jego dominującą cechą (ruch atmosfery 
i związana z nim pogoda, wstrząsy sejsmiczne czy górnicze [Kemeny, Hagamao 1992] itp.) 
możemy podać tylko statystyczną ocenę stanu układu i jego ewolucji mimo, że znamy równa
nia rządzące tymi zjawiskami. W nieco lepszej sytuacji jesteśmy wówczas, gdy z grożącym 
niebezpieczeństwem można skojarzyć jakiś mierzalny parametr. Zagrożenie metanowe wystę
puje wówczas gdy istnieje odpowiednie stężenie metanu w atmosferze kopalnianej. Podobnie 
jest z zagrożeniem pożarowym, wodnym, sejsmicznym czy pyłowym. Wiemy, że pewne dzia
łania ruchowe czy profilaktyczne obniżają niektóre z zagrożel'1 zwiększając inne, a opierając 
się często na intuicji doświadczonego pracownika (eksperta) można zmniejszyć sumaryczny 
stan zagrożenia. Problem tkwi jednak w tym, że wielu pozytywnych doświadcze1'1 z jednej 
kopalni nie da się bezpośrednio transformować na inną. Niezwykle ważne są tu specyficzne 
oddziaływania i uwarunkowania związane z sytuacją górniczą czy geologiczną charaktery
styczną tylko dla danej kopalni, czy nawet tylko dla jednej ściany eksploatacyjnej. Zastosowa
nie teorii zbiorów rozmytych i reguł przybliżonego wnioskowania wiążących ogólne prawi
dłowości z unikalną wiedzą eksperta pozwala na znaczne zobiektywizowanie ocen stanów tych 
zagrożeń. Istniejące możliwości w tym zakresie zostaną pokazane na przykładzie oceny stanu 
zagrożei'1 skojarzonych. 

4. Zastosowanie logiki rozmytej w ocenie stanu zagrożeń skojarzonych 

Każde zagrożenie naturalne jest zwykle opisywane symboliczną nazwą oraz liczbą reprezentującą 
intensywność jego występowania. Jeżeli przyjmie się, że: 

ZT. ZM, ZP, ZPł, ZW -symbole zagrożeń : tąpaniami, metanowego, pożarowego, 
pyłowego i wodnego, 

- SZT. SZM, SZP, SZPł, SZW -wartości ocen stanu zagrożenia: tąpaniami, metanowego, 
pożarowego, pyłowego i wodnego, 

to zbiór ZS odpowiednich par symbolicznego oznaczenia danego zagrożenia oraz wartości 
oceny jego st~mu zapisany w notacji algebry zbiorów rozmytych w postaci 

ZS = ( SZT SZM SZP SZPł, SZW) 
ZT ' ZM ' ZP ' ZPł ZW 

(4. I) 

definiuje rozmyte pojęcie zagrożel'l skojarzonych ZS. Należy je rozumieć jako, na przykład 
"zagrożenie metanowo - tąpaniowe", "zagrożenie metanowo - pyłowo - wodne" itp. Jeżeli 
któraś z wag jest zerem to odpowiednie zagrożenie składowe nie występuje w ogólnym pojęciu 
zagrożenia (w pojęciu rozmytym), a największą z możliwych wag jest l. 
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Poszczególne zagrożenia składowe także muszą być pojęciami rozmytymi. Formalny zapis 
rozmytej postaci zagrożenia obejmować musi wartości jego znormalizowanych ocen oraz od
powiadające im wartości przyjętych funkcji przynależności 

z_ (& ll2 ll10o J 
1 - l , 2 , .. . , l 00 

gdzie: 
Z; -pojęcie rozmyte ,J-te zagrożenie składowe" (zagrożenie tąpaniami , metanowe, 

pożarowe, pyłowe lub wodne). 
jt1, ... fi; . .. . , p 100 - wartości funkcji przynależności fl;,(x) , 
l , 2, ... , I 00 -wartość umownej (znormalizowanej) oceny zagrożenia składowego. 

(4.2) 

Wartości oceny stanu zagrożenia otrzymuje się jako wynik sformalizowanej procedury ta
kiej oceny, właściwą dla danego zagrożenia metodą. Wartości te muszą zostać przekształcone 
(znormalizowane) do jednorodnych przedziałów, np. przedziału O- 100 [Kabiesz 2002]. War
tości funkcji przynależności muszą być obliczone z przyjętej postaci takiej funkcji. Po zasto
sowaniu defuzyfikacji można uzyskać wszystkie liczby od O do 101 :50 określające kryterialne 
przedziały stanów ich zagroże1'1. Można więc pojęciom rozmytym przypisać stany obowiązu
jące w pięciostopniowej skali zagrożeń: 

stan zagrożenia a- maksymalna wartość oceny- O 
stan zagrożenia b- maksymalna wartość oceny- 25 
stan zagrożeniac-maksymalna wartość oceny- 50 
stan zagrożenia d- maksymalna wartość oceny- 100 
stan zagrożenia NB -maksymalna wartość oceny- 101*50 
Postać funkcji przynależności może być dowolna, ale najczęściej w praktyce przyjmuje się 

ją jako ramiona trójkąta, trapezu lub krzywej sigmoidalnej ("dzwonowej"). Do modelowania 
zagrożel'1 skojarzonych przyjęto "trójkątną" funkcję przynależności ogólnie opisaną zależno
ściami ( 4.3)- rysunek 4.1. 

ILx; (x, T), 8, A.)= 

gdzie: 
. Tt, 8, A- szerokości rozkładu (rys . 4 .1 ). 

o 
(x- TI) 
8-T) 
A.-x 
A.-8 

o 
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o 

funkcja przynależnośc i f.t(X) 

8 
Rys. 4.1. Funkcja przynależności 
Fig. 4.!. A membership function 

X 

Zmienne lingwistyczne mogą posiadać strukturę hierarchiczną porządkującą jej wartości 
według określonego kodu, kryterium ilościowego, wartościowego itp., mogącą odpowiadać 
przyjętym kryterialnym przedziałom stanów zagrożet1 składowych lub skojarzonych (brak 
zagrożenia, zagrożenie bardzo małe, małe, średnie, duże, bardzo duże)- rysunek 4.2. 

Zmienna lingwistyczna 

Hierarchia zmiennej 
lingwistycznej 

Funkcje przynależności 
zmiennej lingwistycznej 

Rys. 4.2. Schemat struktury hierarchicznej zmiennej lingwistycznej Zagrożenie 
Fig. 4.2. Schematic representation of the structure of the Zagrożenie (Hazard) linguistic variable 

W celu nadania im takiej postaci oraz zachowania rozmytej zasady wzajemnego "przenikania" 
s i ę wzorców zagrożenia przyjęto sześć ich kryterialnych postaci: 
l . Zagrożenie zerowe- wszystkie wagi (możliwości) oceny stanu zagrożenia są tożsamo

ściowo równe zeru, co oznacza brak zagrożenia. 
2. Zagrożenie bardzo małe - niezerowe wagi występują w przedziale wartości ocen O 7 24 

przy czym maksymalna waga l odpowiada zerowej wartości skali ocen zagrożel'!. 
3. Zagrożenie małe- nie-zerowe wagi występują w przedziale l 7 49 z wagą maksymalną na 

pozycji 25. 
4. Zagrożenie średnie- niezerowe wagi występują na pozycjach 26 7 74 z wagą maksymalną 

na pozycji 50. 
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S. Zagrożenie duże- niezerowe wagi występują na pozycjach S l -;. 99 z wagą maksymalną na 
pozycji 7S. 

6. Zagrożenie bardzo duże- niezerowe wagi występują na pozycjach 76-;. l 00 z wagą maksy
malną na pozycji 100. 
Rozmyty model zagrożeń skojarzonych ZS jest logiczną sumą lingwistycznych pojęć od

powiadających poszczególnym zagrożeniom składowym oraz wartości ich funkcji przynależ
ności. Ze względu na hierarchiczną strukturę zagroże6 składowych możliwe jest także przypi
sanie rozmytemu zagrożeniu skojarzonemu wartości lingwistycznej poprzez przyrównanie go 
do wzorca reprezentującego dany stan zagrożenia. Nazwa zagrożenia wzorcowego o najwięk
szym stopniu zgodności z analizowanym zagrożeniem zostaje wówczas przypisana temu za
grożeniu. Identyfikacja rozmytego modelu stanu zagrożenia x w stosunku do kryterialnych jego 
wzorców następuje poprzez obliczenie jego wartości zdefuzyfikowanej x' lub funkcji możliwo
ści Poss (ang. poss ibility) w postaci 

Poss (X; J = IIWX~~; n a;} 
ai .\; 

(4.4) 

Ze względu na hierarchiczną strukturę zagrożel't składowych możliwe jest także przypisanie 
rozmytemu zagrożeniu skojarzonemu wartości lingwistycznej poprzez przyrównanie go do 
wzorca reprezentującego dany stan zagrożenia. Nazwa zagrożenia wzorcowego o największym 
stopniu zgodności z analizowanym zagrożeniem zostaje wówczas przypisana temu zagrożeniu. 
Identyfikacja rozmytego modelu stanu zagrożenia x w stosunku do kryterialnych jego wzorców 
następuje poprzez obliczenie jego wartości zdefuzyfikowanej x' lub funkcji możliwości Poss 
(ang. possibility) w postaci 

Poss (X; J = max{x; n a;} 
ai -'; 

(4.S) 

Rezultaty lingwistycznej identyfikacji zagrożenia dokonywanej drogą defuzyfikacji lub 
przyrównania do wzorca mogą różnić się między sobą i nie ma możliwości ich ujednolicenia. 

Wartość danej oceny stanu zagrożenia może przynależeć do różnych wartości hierarchicz
nych wzorców zagrożenia, a dany model zagrożenia składowego do różnych wzorców zagro
żell skojarzonych. Wartość oceny stanu zagrożenia x (rysunek 4.3) przynależy z wartością 
funkcji przynależności p, do wzorca rozmytego stanu zagrożenia oznaczonego linią przery
waną i z wartością p2 do stanu zagrożenia oznaczonego linią kropkowano-przerywaną. Te dwa 
hierarchiczne wzorce stanu zagrożenia oraz wartość x wyznaczają rozmyty model oceny stanu 
zagrożenia, pokazany na rysunku 4.3 linią ciągłą. Jest to logiczna suma iloczynów dwóch roz
mytych wzorców zagrożenia w postaci 

p, *zagrożenie małe + fl2 *zagrożenie średnie (4.6) 
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o 25 

i\ , ... . . 
...... -/ \ : 

: ·:(' .. 
i \ . . 

xso 75 100 
ocena stanu zagrożenia 

Rys. 4.3. Rozmyty model oceny stanu zagrożenia 
Fig. 4.3. A fuzzy hazard state estimate model 

Na tak utworzonych modelach stanów zagroże!'! możliwe jest przeprowadzanie ścisłych 
operacji logicznych, w tym także rozmytego wnioskowania. Operacja ta jest odpowiednikiem 
przekształcania zagrożeń w wyniku oddziaływań między zagrożeniami . Poprzez zbiór reguł 
wnioskowania, ustalony przez eksperta, rozmyty model oceny zagrożenia zostaje przekształ
cony w pojęcie wynikowe (rysunek 4.4). Przyjęto typ wnioskowania (4.7) według Mamda
niego [Mamdani 1977]. Rozmyty model zagrożenia musi zostać rozłożony na fragmenty pojęć 
wzorcowych według (4.5), dla których wyznacza się współczynniki T; aktywacji reguł wnio
skowania według ( 4.8). Reguły wnioskowania ustalone przez eksperta tworzą bazę relacji R, na 
podstawie której każdy fragment pojęć wzorcowych przekształcany jest w pojęcia wynikowe. 

o 25 X5Q 75 100 
ocena stanu zagrożenia 

Rys. 4.4. Przekształcenie rozmytego modelu stanu zagrożenia pod wpływem oddziaływania 
Fig. 4.4. Interaction - induced transformarion o f the fuzzy hazard state model 

Działanie relacji R można formalnie zapisać 

R: jeśli A = Q; to zachodzi Ej, i, j = l, 2, ... , N 
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gdzie: 
R -relacja, 
A -zagrożenie, 

Q; -wejściowy wzorzec zagrożenia, 
.:;i -wynikowy wzorzec zagrożenia. 

T; = Poss(AIB) (4.8) 

Ustalone relacje muszą być zastosowane dla każdej wzorcowej części każdego z zagrożeń, 
wobec czego w celu osiągnięcia kompletnego wyniku wnioskowania konieczne jest zsumowa
nie iloczynów wynikowych wzorców zagrożenia i współczynników aktywacji 

(4.9) 

W praktyce oznacza to konieczność nazwania i zdefiniowania charakteru oddziaływań 
międz'y zagrożeniami. W sposób werbalny określa się relacje przekształce11 kryterialny.ch 
wzorców wewnętrznej hierarchi i każdego z zagroże11. Określa się na przykład, że w wyniku 
danego oddziaływania zagrożenie małe st11je się zagrożeniem średnim, a zagrożenie średnie 
dużym itd. W przypadku innego oddziaływania może występować sytuacja odwrotna; zagro
żenie bardzo duże staje się średnim, a zagrożenie duże małym. W formie graficznej przypadek 
zwiększenia stanu zagrożenia w wyniku oddziaływania scharakteryzowanego jako: zagrożenie 
średnie staje się zagrożeniem dużym, przedstawiono na rysunku 4.4. Przez obliczenie jego 
wartości zdefuzyfikowanej oraz funkcji Poss następuje dopasowanie otrzymanej sumy do jed
nego ze wzorców zagrożeń skojarzonych (wzorce stanów a, b, c, d i NB), co jest ostatecznym 
wynikiem oceny stanu tych zagroże11. Szczegółowy obraz pojęcia rozmytego reprezentującego 
kilka, przekształconych oddziaływaniami, zagrożeń składowych może być bardzo skompliko
wany. 

Ujęcie przedstawionego wyżej modelu w postać odpowiedniego programu komputerowego 
[Kabiesz 2002] pozwala ekspertowi efektywnie łączyć swoją subiektywną wiedzę ze ścisłymi 
danymi pomiarowymi, a także integrować informacje trudno ze sobą porównywalne. 

5. Podsumowanie 

Mimo coraz większego udziału obiektywnych metod kontroli stanu każdego z zagrożet'l, 
czyli uzyskiwania coraz większej ilości wiarygodnych i weryfikowalnych informacji ,, ocena 
stanu zagrożet1 górniczych jest domeną działalności eksperckiej. Sytuacja ta jest spowodowana 
samą istotą zagrożeń; ich złożonością, niekiedy dużymi trudnościami w uzyskiwaniu ścisłych 
danych o ich stanach, bardzo dużym udziałem "czynnika ludzkiego" w ich kreowaniu, losowo
ścią w przebiegach niektórych ich przejawów itp. W tekście starano się przedstawić najważ
niejsze etapy i zadania real izowane na drodze postępowania eksperckiego. Wskazywano na 
występujące w tym zakresie trudności, często nieuniknione i z konieczności tolerowane. Nie 
oznacza to jednak braku możliwości poprawy jakości oceny stanu niektórych zagrożeń . Na 
przykładzie najbardziej złożonej sytuacji w tej dziedzinie, dotyczącej oceny stanu zagrożeń 
skojarzonych, przedstawiono próbę zbudowania ich modelu umożliwiającego ścisłą integrację 
wiedzy eksperckiej z obiektywnymi informacjami pochodzącymi z systemów kontroli stanów 
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poszczególnych zagrożeń . Umożliwia to poprawę jakości oceny stanu tych zagrożeń- nie jest 
ona oparta wyłącznie o wiedzę ekspercką. Ten tryb postępowania można zastosować do indy
widualnej oceny stanu każdego z zagroże1'1, a jego praktyczne wykorzystanie umożliwia odpo
wiedni program komputerowy. 
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Prospect of using expert appraisement methods in the assessment of state 
of mining hazards 

Abstract 

The assessment of the state of mining hazards can usually be a combination of the objective 
information ob~ained from the conducted measurements, studies and analyses and the subjec
tive information, w h ich often being of the descriptive and marked expert appraisement nature. 
The both pieces of information, mentioned above, can be obtained at all the stages of the as
sessment of hazards state and should be integrated as a coherent entirety. In practice, the pro
cedures for such an integration, in the form of the formalized assessment categorization, have 
heen formulared for each hazard . They most often assume a character of expert opinion - as
sisted determinations as well. In the paper, the possibilities of objectivisation of the procedure 
to combine these types of information into a uniform shape, especially by using the fuzzy logic 
theory, are discussed. 

Recenzent: pro f dr hab. inż. Andrzej Zorychta 

697 





Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbign~ew NIEOBALSKI 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 

Mat. K01~t: Szkoły Eksploatacji 
?odziemnej 2005, str. 699-707 

Wpływ głębokości i szerokości wyrobiska korytarzowego na zasięg strefy 
spękań 

Słowa kluczowe 

stateczno.\:Ć wyrobisk- obudowa kotwowa 

Streszczenie 

W artykule zamieszczono analizę wytężenia wokół wyrobiska korytarzowego w obudowie 
kotwowej, określonego na podstawie obliczeń numerycznych Obliczenia przeprowadzono dla 
stałej wysokości wyrobiska 2,5 m oraz zmiennej szerokości tj.: 4,5 m, 5,0 m, 5,5 m i zmiennej 
głębokości zalegania 800m, 1000 m i 1200 m. 

l. Wstęp 

Proces utraty stateczności wyrobiska przejawiający się niszczeniem obudowy, bądź też 
nadmiernym jej obciążeniem i przemieszczeniem, spowodowany jest głównie zjawiskami 
zachodzącymi w otaczającym to wyrobisko górotworze. 

Utrzymanie stateczności wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego ma de
cydujący wpływ na ich funkcjonowanie. Ze względu na zwiększanie głębokości, na której 
prowadzi się eksploatację, również utrzymanie stateczności wyrobisk jest coraz trudniejsze. 
Aktualnie prace górnicze w wielu kopalniach prowadzone są na głębokościach większych niż 
1000 m [Majcherczyk i Niedbaiski 2003]. 

W artykule zawarto analizę zmian stanu wytężenia wg warunku Hoeka-Browna dla ośrodka 
sprężystego określonego dla wyrobiska prostokątnego w obudowie kotwowej o stałej wysoko
ści 2,5 m oraz przy zmiennej szerokości tj.: 4,5 m, 5,0 m i 5,5 m. Obliczenia przeprowadzono 
dla zmiennej głębokości zalegania 800 m, l 000 m i 1200 m. W pracy szukano odpowiedzi na 
pytanie: przy jakiej szerokości wyrobiska zlokalizowanego na danej głębokości prognozowana 
strefa zniszczenia [Majcherczyk i Małkowski 2002] nie będzie zagrażała jego stateczności 
[Majcherczyk i in. 2004]. 

Dane do obliczeń numerycznych zaczerpnięto z badań laboratoryjnych przeprowadzonych 
na rdzeniu wiertniczym uzyskanym w wyrobisku na głębokości l 100 m. 

2. Obliczenia zasięgu strefy zniszczenia 

Dla oceny zasięgu strefy zniszczenia wokół wyrobiska korytarzowego wykorzystano pro
gram elementów skm1czonych Phase2 [Bauer 1997; Bawden i Tod 2002; Niedbaiski 2003]. 
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Pozwala on na przeprowadzanie oblicze!'t w płaskim stanie odkształcenia [Phase2]. W oblicze
niach wykorzystano warunek wytrzymałościowy Hoeka-Browna [Wojtaszek 1994]. 

Warunek stanu granicznego obliczany według kryterium Hoeka-Browna dla spękanego ma
sywu skalnego definiuje się jako [Hoek 1998; Hoek i in . 2002]: 

gdzie: 
(5' l i (5'3 

mb 
sia 

(2.1) 

-efektywne naprężenie maksymalne i minimalne przy zniszczeniu, [MPa], 
-wartość stałej Hoeka-Browna dla masywu skalnego, 
-stałe, wyznaczane w oparciu o własności górotworu, [ - }, 
-wytrzymałość jednoosiowa próbki skalnej na ściskanie, [MPa]. 

W przypadku przekroczenia wytrzymałości na rozciąganie Oim równanie przyjmuje postać: 

(2.2) 

Parametry mb, a i s wyznacza się z następujących zależności (Hoek et al. 2002): 

(
GSI -lOOJ m b = m i ex p _2_8 ___ 1_4_D_ (2.3) 

gdzie: 
m; - stała dla nienaruszonej skały zależna od jej rodzaju, wyznaczana w oparciu o test 

trójosiowego ściskania lub na podstawie danych tabelarycznych, 
GSI - parametr jakości górotworu (Geological Strengh Index) określany dla różnych wa

runków geologicznych. Parametr GSI można też określić na podstawie wskaźnika 
RMR podanego przez Bieniawskiego w 1976 roku, gdzie GSI = RMR, 

D - współczynnik zniszczenia zależny od rodzaju skał i sposobu urabiania; dla skał 
słabych urabianych materiałem wybuchowym D = l, dla skał mocnych urabianych 
kombajnem D =O. 

Jeżeli wartość parametru GSI > 25 wówczas pozostałe parametry kryterium Hoeka
Browna, tj. s i a wyznacza się z następujących zależności: 

s= exp (
GSI- IOOJ 

9-3D 
(2.4) 

l l f -GSI/15 -20/3) a =-+-\e -e 
2 6 

(2.5) 

Dla wartości parametru GSI < 25 stałe s i a wyznacza się z zależności: 

s=O (2.6) 
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OSI 
a =0.65--

200 
(2.7) 

Współczynnik wytrzymałościowy według warunku Hoeka-Browna identyfikowany jako 
wytężenie górotworu określany jest ze wzoru: 

gdzie: 

cr=jl;; 

O'max(H-B) 
W(H-B) = _ ____:_ _ __:_ 

O' 

l+- -- + --+- --- l+--
.[3 8 12 4 8 .J3 ( tgeJ2(mRc)

2 
[mRcll sR~: mRc ( tan eJ 

crmax(H- B) = ...!.,_ _______ ::.__c_o_s_e __ ..:.._ ______ ' 

I1, J2, J3 - niezmienniki tensora naprężenia, MPa; 

e =~at"Csin[ 3,J31;,J oraz -!.:<e<!.:; 
3 '>]312 6 6 

- 2 

cr,,, O'yy, O' w 'rxy• 'ryz, Tzx- składowe tensora naprężenia, MPa. 

(2.8) 

Istotnym parametrem w analizie stanu naprężenia i przemieszczenia jest moduł sprężystości 
podłużnej E. Zważywszy na to, że każdorazowe badanie tego parametru wywołuje określone 
problemy, posłużyć się można empirycznymi zależnościami korelacyjnymi pomiędzy modu
łem E oraz innymi parametrami (np. wskaźnikiem jakości górotworu OSI czy RMR, wytrzy
małością na ściskanie itp .). 

Przy znanej wartości wytrzymałości próbkowej skał na ściskanie O'ci wyznaczamy moduł 
sprężystości podłużnej ze wzorów (Hoek et al. 2002): 

(GSl-10) 

dl IOOMP E =(l-D) ·10 40 [OPa] ao;.i< a 
2 

, (2.9) 

(GSI-10) 

E=(!- ~}10 40 , [OPa] dla O"r·i > l 00 MPa (2.10) 

Wykorzystując podane powyżej zależności oraz wyniki badań laboratoryjnych z pokładu 
703/1 na głębokości II 00 m przyjęto model numeryczny ośrodka skalnego. 

Układ warstw skalnych wokół projektowanego wyrobiska korytarzowego przedstawia się 
następująco: w ociosach wyrobiska zalega warstwa węgla, w stropie warstwa łupku ilastego 
o miąższości 4 m, a dalej łupek piaszczysty. W spągu wyrobiskazamodelowano warstwę łupku 
ilastego. 

Przyjęto trzy warianty obliczeniowe dla głębokości 800m, 1000 m i 1200 m. Założono, że 
naprężenie pionowe wynosić będzie 20 MPa, 25 MPa i 30 MPa. 
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Ponadto obliczenia przeprowadzono dla trzech szerokości wyrobiska tj. 4,5 m. 5,0 m oraz 
5,5 m dla tej samej wysokości wyrobiska, która wynosiła 2,5 m. We wszystkich wyrobiskach 
za modelowano również obudowę kotwową o długości kotew równej 2,3 m i nośności O, 12 MN. 

Wartości parametrów fizykomechanicznych przyjęte do obliczeń umieszczono w tabeli 2.1. 

Tabela 2.1 Własności warstw skalnych przyjęte do obliczeń numerycznych 
Table 2.1. Qualities of rock layers assumed for numerical computations 

Moduł Liczba Wytrzymałość na 
Parametr Parametr 

Rodztti skuły Younga. Poissona ściskanie, 

EiMPa] cr, ]MPaj 
m s 

V 

węgiel 1866 0,30 ł8,00 0,6336 0,0004 

łupek ilasty 6442 0,25 73,82 0,842 0,0022 

łupek piaszczysty 8944 0,22 80,00 1,341 0,039 

Wyniki badat1 poddano szczegółowej analizie. Ze względu na ich znaczną objętość w pracy 
przedstawiono tylko wykresy wytężenia w środkowej części stropu, spągu i ociosów wyrobi
ska. 

3. Wyniki obliczeń numerycznych 

3.1 . Wyniki obliczeń dla głębokości 800m 

Wyniki obliczet'l numerycznych przedstawiono w postaci wykresów, na których pokazano 
wytężenie w przekrojach poprowadzonych w środkowej części stropu, spągu i ociosu (rys. 
3.1 ). Na każdym z wykresów zaznaczono wytężenie graniczne, które oznacza zniszczenie dla 
wartości poniżej l ,0. Wartość wytężenia powyżej 1,0 oznacza strefę nie zniszczoną. 

Rys. 3.1. Schemat rozmieszczenia przekrojów w których określono wytężenie 
Fig. 3.1. Scheme of distribulion of cross sections in which effort was determined 

Na rysunku 3.2 zamieszczono zmiany wytężenia w środkowej części stropu, spągu oraz 
ociosu dla wyrobiska znajdującego się na głębokości 800 m przy założeniu sprężystych wła
sności skał i warunku Hoeka-Browna. Przyjęto szerokość wyrobiska wynoszącą 4,5 m. Z wy
kresu wynika, że wytężenie graniczne sięga na odległość l ,55 m licząc od konturu wyrobiska 
w ociosie oraz do 1,9 m od konturu wyrobiska w stropie i spągu. Największy spadek wytężenia 
granicznego obserwuje się w ociosie. 
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Rys. 3.2. Zmiana wytężenia w wyrobisku 
o szerokości 4.5 m 

Fig. 3.2. Change of effort in the heading 
with the height of 4,5 m 
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Rys. 3.3 Zmiana wytężenia w wyrobisku 
o szerokości 5,0 m 

Fig. 3.3. Change of effort in the heading 
with the height of 5,0 m 

Z rysunku 3.3, na którym zmieszczono \1/ykres zmian v;ytężenia dla \1/yrobiska o szerokości 
5,0 m wynika, że zasięg przekroczonego wytężenia granicznego sięga odpowiedn io l ,58 m 
w ociosach, l ,95 m w spągu oraz 2,05 m w stropie wyrobiska. 

Największa analizowana szerokość wyrobiska, którą uwzględniono w obliczeniach wyno
siła 5,5 m. Na podstawie obliczeń dla tej szerokości (rys. 3.4) stwierdzono, że w ociosie wytę
żenie graniczne sięga maksymalnie do głębokości 1,63 m, natomiast w spągudo 2,05 m, a w 
stropie do 2,30 m. 
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Rys. 3.4. Zmiana wytężenia w wyrobisku o szerokości 5,5 m 
Fig. 3.4. Change o f effort in the heading with the height of 5,5 m 

Na podstawie całej serii obliczei'l przeprowadzonej dla wyrobisk o różnych szerokościach, 
a znajdujących się na głębokości 800 m stwierdzono, że dla przyjętych własności skał oraz dłu
gości i nośności kotew, istnieje możliwość utrzymania stateczności wyrobiska w samodzielnej 
obudowie kotwowej maksymalnie do szerokości 5,5 m. Ponadto należy zauważyć, że na każ
dym z wymienionych rysunków występuje nieregularność w wartościach wytężenia dla stropu 
na głębokości około 4,0-4,2 m. Wynika ona ze zmiany własności ośrodka skalnego w stropie 
wyrobiska. 
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3.2. Wyniki obliczeń dla głębokości 1000 m 

Wyniki obliczeń numerycznych przedstawiono w postaci wykresów, podobnie jak dla obli
czeń w rozdziale 3.2. 

Na rysunku 3.5 zamieszczono zmiany wytężenia w środkowej części stropu, spągu oraz 
ociosu dla wyrobiska o szerokość wyrobiska 4,5 m i wysokości 2,5 m znajdującego się na 
głębokości l 000 m. Obliczenia wykonano również korzystając z warunku Hoeka-Browna. 
Z wykresu wynika, że wytężenie graniczne sięga na odległość 1;65 m Licząc;: od konturu wyrobi
ska w ociosie oraz do 2,05 m licząc od konturu wyrobiska w stropie i spągu. Największy spa
dek wytężenia obserwuje się w ociosie podobnie jak przy obliczeniach dla głębokości 800 m. 

Z rysunku 3.6 na którym zmieszczono wykres zmian wytężenia wg Hoeka-Browna dla wy
robiska o szerokości 5,0 m wynika, że zasięg przekroczonego wytężenia granicznego sięga 
odpowiednio l ,67 m w ociosach, 2,20 m w spągu oraz 2,31 m w stropie wyrobiska. 

o : ... _ ~-·-- -· ---· - ·--· ·-------------~-------~ 

Odległość od konturu wyrobiska [m] 

Rys. 3.5 . Zmiana wytężenia w wyrobisku 
o szerokości 4,5 m 

Fig. 3.5. Change of effort in the heading 
with the height of 4,5 m 
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Rys. 3.6 Zmiana wytężenia w wyrobisku 
o szerokości 5,0 m 

Fig. 3.6. Change o f effort in the heading 
with the height of 5,0 m 

Największa analizowana szerokość wyrobiska to 5,5 m. Na podstawie obliczeń dla tej sze
rokości (rys. 3.7) stwierdzono, że w ociosie wytężenie graniczne sięga maksymalnie do 
głębokości l ,85 m, natomiast w spągu do 2,3 m a w stropie do 2,60 m. 

Na podstawie całej serii obliczeń przeprowadzonej dla wyrobisk o różnych szerokościach, 
a znajdujących się na głębokości 1000 m zauważono, że dla przyjętych własności skał oraz 
długości i nośności kotew, istnieje możliwość utrzymania stateczności wyrobiska w samodziel
nej obudowie kotwowej maksymalnie do szerokości 5,0 m przy stałej wysokości wyrobiska tj. 
2,5 m. 
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Rys. 3.7. Zmiana wytężenia w wyrobisku o szerokości 5,5 m 
Fig. 3.7. Change of effort in the heading with the height of 5,5 m 

3.3 . Wyniki oblicze1'1 dla głębokości 1200 m 

Na rys. 3.8 zamieszczono zmiany wytężenia w środkowej części stropu, spągu oraz ociosu 
dla wyrobiska o szerokości 4,5 m i wysokości 2,5 m znajdującego się na głębokości 1200 m. 
Z wykresu wynika, że wytężenie graniczne sięga na odległość l ,85 m od konturu wyrobiska w 
ociosie do 2,25 m od konturu wyrobiska w stropie i spągu. Ponadto obserwuje się zbliżony 
charakter zmian wytężenia w stropie i spągu. 
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Rys. 3.8. Zmiana wytężenia w wyrobisku 
o szerokości 4.5 m 

Fig. 3.8. Change of effort in the heading 
with the height of 4.5 m 
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Rys. 3.9. Zmiana wytężenia w wyrobisku 
o szerokości 5.0 m 

Fig. 3.9. Change of effort in the heading 
with the height of 5,0 m 

Z rysunku 3.9, na którym zmieszczono wykres zmian wytężenia wg Hoeka-Browna dla wy
robiska o szerokości 5,0 m wynika, że zasięg przekroczonego wytężenia granicznego sięga 
odpowiednio l ,87 m w ociosach, 2,53 m w spągu oraz 2,60 m w stropie wyrobiska. 
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Największa analizowana szerokość wyrobiska to 5,5 m. Na podstawie obliczel1 dla tej sze
rokości (rys. 3.1 O) stwierdzono, że w ociosie wytężenie graniczne sięga maksymalnie do 
głębokości 1,90 m, natomiast w spągu do ·2,6 m a w stropie do 2,85 m. 
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Rys. 3.10. Zmiana wytężenia w wyrobisku o szerokości 5,5 m 
Fig. 3.1 O. Change o f effort in the heading with the height o f 5,5 m 

Na podstawie całej serii oblicze!'! przeprowadzonej dla wyrobisk o różnych szerokościach, 
a znajdujących się na głębokości 1200 m stwierdza się, że dla przyjętych własności skał oraz 
długości i nośności kotew, istnieje możl iwość utrzymania stateczności wyrobiska w samo
dzielnej obudowie kotwowej maksymalnie do szerokości 4,5 m wysokości wyrobiska tj. 2,5 m. 

4. Podsumowanie i wnioski końcowe 

Na podstawie obliczeń numerycznych dla kilku modeli obejmujących korytarzowe wyrobi
sko prostokątne w obudowie kotwowej o stałej wysokości 2,5 m i zmiennej szerokości tj. 4.5 
m, 5,0 m i 5,5 m za legające na głębokości 800m, 1000 m i 1200 m można stwierdzić, że: 
I. Utrzymanie stateczności wyrobiska w istotny sposób zależy od jego wymiarów, w tym 

głównie szerokości oraz głębokości na której drążone jest wyrobisko i własności skał ota
czających. 

2. Największy zasięg strefy granicznego wytężen i a w przekrojach poprowadzonych przez 
strop, spąg i ocios stwierdzono dla przypadku wyrobiska za legającego na głębokości 

1200 m i szerokości 5,5 m. Zasięg przekroczonego wytężenia granicznego wynosi l ,8 m 
w ociosie, 2,6 m w spągu oraz 2,85 m w stropie wyrobiska. 

3. Najmniejszy zasięg strefy granicznego wytężenia wystąpił w przypadku wyrob iska o sze
rokości 4,5 m znajdującego się na głębokości 800 m. Zasięg przekroczonego wytężenia 
wynosi 1,25 m w ociosie oraz 1,90 m w stropie i spągu wyrobiska. 

4. Obliczenia wykazują, że dla przyjętych własności warstw skalnych oraz parametrów obu
dowy kotwowej, stateczność wyrobiska zostanie zachowana dla szerokości 5,5 m przy głę
bokośc i zalegania 800m, dla szerokości 5,0 m przy głębokości 1000 m oraz dla szerokości 
4,5 m przy głębokośc i zalegania 1200 m. 
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Influence of depth and width of a heading on range of fracture zone 

Abstra et 

The paper presents the analysis of effort in the premises of a heading with roof bolting, de
termined on the basis of numerical methods. The computations were carried out for the con
stant height of the heading (2,5 m), changeable width (i.e. 4,5 m, 5,0 m, 5,5 m) and changeable 
depth ofdeposit (800m, 1000 m and 1200 m). 

Recenzent: pro.f dr hab. inż. Stanisław Piechota 
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Wpływ wstrząsów, tąpnięć i odprężeń na wzrost zagrożenia metanowego 
w wyrobiskach górniczych 

Słowa kluczowe 

zagrożenia współwystępujące- tąpnięcie- gwałtowny wypływ metanu- zagrożenie 

Streszczenie 

W referacie omówiono współwystępujące z zagrożeniem tąpaniami zagrożenia metanowe. 
pyłowe i pożarowe oraz schemat możliwych zdarzeń aerologi~znych pow~tałych bądź mogą
cych powstać w następstwie tąpnięć i wysokoenergetycznych wstrząsów. Następnie przypo
mniano gwałtowne wypływy metanu do wyrobisk górniczych w następstwie tąpnięć w kopal
niach "Nowy Wirek", "Halemba" i "Zabrze-Bielszowice". Przedstawiono mechanizm wy
pływu metanu w następstwie wstrząsów tąpnięć i odprężel'1 oraz wymieniono podstawowe 
czynniki wpływające na wielkość wydzielania metanu wypływającego z górotworu do wyro
bisk górniczych po tych zjawiskach. Na km'J.cu referatu przedstawiono sposób ograniczenia 
ilości i wydatku gwałtownych wypływów metanu w następstwie wstrząsów, tąpnięć i odprę
żeJ1, wskazująć na znaczenie tzw. kompleksowych projektów eksploatacji pokładów zagrożo
nych tąpaniami. 

l. Wprowadzenie 

Wiele kopalń w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym prowadzi roboty górnicze w warun
kach jednoczesnego występowania zagrożenia tąpaniami i metanowego. W zdecydowanej 
większości kopalń występuje jednocześnie zagrożenie pożarowe i pyłowe, a w kopalniach 
prowadzących roboty górnicze na dużych głębokościach wzrastaJące zagrożenie klimatyczne. 

Pokłady zagrożone tąpaniami zaliczone są do jednego z trzech stopni zagrożenia. Prowa
dzonym robotom górniczym w pokładach zagrożonych tąpaniami towarzyszą wstrząsy góro
tworu, a w wyrobiskach mogą wystąpić odprężenia, a czasami nawet tąpnięcia. 

Przez wstrząs górotworu rozumie się wyładowanie energii nagromadzonej w górotworze, 
objawiające się drganiami górotworu i zjawiskami akustycznymi, niepowodujące pogorszenia 
funkcjonalności wyrobisk i bezpieczeństwa ich użytkowania. Przez odprężenie w wyrobisku 
rozumie się zjawisko dynamiczne spowodowane wstrząsem górotworu, niepowodującemu 
jednak utraty jego funkcjonalności lub pogorszenia bezpieczeństwa jego użytkowania. Przez 
tąpnięcie rozumie się zjawisko dynamiczne spowodowane wstrząsem górotworu, w wyniku 
którego wyrobisko lub jego odcinek uległo uszkodzeniu, niepowodującemu jednak utraty jego 
funkcjonalności lub pogorszenia bezpieczeństwa jego użytkowania [ 17]. 

Pokłady węglowe zalicza się do jednej z czterech kategorii zagrożenia metanowego w za
leżności od ilości występowania metanu pochodzenia naturalnego w węglu w przeliczeniu na 

709 



,· 

Matuszewski J.: Wpływ wstrząsów , tąpnięć i odprężeń na wzrost zagrożenia metanowego ... 

czystą substancję węglową (tzw. metanonośność) . W przypadku bardzo nisk iej metanonośno
ści (poniżej O, l m' CH./Mg) pokłady uznaje się za niemetanowe. 

W następstwie wstrząsów, odprężeil, a czasem tąpn ięć w trakcie prowadzenia robót górni 
czych (wybierania ścian, drążen i a wyrobisk korytarzowych) dochodzi do gwałtownego wy
pływu metan u do wyrob isk górniczych z otaczającego górotworu. W takich sytuacjach w okre
ślonych warunkach może dojść do zapłonu (zapalenia, wybuchu) metanu w wyrobiskach gór
niczych bądź powstania atmosfery kopalnianej uniemożliw i ającej oddychanie. 

W niniejszym referacie przedstawione będą następujące zagadnienia: 
współzależność zagrożenia tąpaniami z zagrożeniem metanowym, pyłowym i po~arowym; 
przykłady gwałtownych wypływów metanu do wyrobisk górniczych w następstwie tąpnięć; 
próba określenia mechanizmu i wielkości wypływu metan u z górotworu do wyrobisk górni
czych w następstwie wstrząsów, tąpnięć i odprężeń; 
sposób ograniczenia ilości gwałtownych wypływów metanu i wydatku wydziel ającego się 

metanu w następstwie wstrząsów, tąpnięć i odprężeń. 

2. Współzależność zagrożenia tąpaniami z zagrożeniem metanowym, pyłowym 
i pożarowym 

Przez współzależność zagrożeń naturalnych rozumie się zagrożenia, które występująjedno
cześnie i wzajemnie oddziaływując na siebie wpływają na intensywność swojego występowa
nia ]14]. Czasami w przypadku występowania jed nocześnie dwóch lub więcej zagrożel'l natu
ralnych używa s i ę pojęcia koincydencji tych zagrożeń bądź mówi się o ich współwystępowa
niu. Niektórzy autorzy używają pojęcia tzw. zagrożel'l skojarzonych przez które rozumie się 
zagrożenia naturalne, które współistniejąc wzajemnie wpływają na inicjację, intensywność 

oraz przejawy swojego występowania [3]. 
Na rysunku 2.1 przedstawiono schemat możliwych zdarze1'1 aero logicznych powstałych 

bądź mogących powstac w następstwie tąpnięć lub wysokoenergetycznych wstrząsów. 

Tąpnięcie lub wysokoenergetyczny wstrząs 
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Rys. 2.1. Schemat możliwych zdarzeń aero logicznych powstałych bądź mogących powstać w następstwie 
tąpnięć i wysokoenergetycznych wstrząsów 

Fig. 2.1 . Scheme of possible miningaerologie events after rock bursts and bumbs 
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Jak wynika z rysunku 2.1, w następstwie tąpnięcia lub wysokoenergetycznego wstrząsu 
może dojść do: 
- samozapalenia węgla w ociosie lub pożaru szczelinowego, 
- pożaru egzogenicznego; 

wybuchu metanu; 
wybuchu metanu i pyłu węglowego; 
wybuchu pyłu węglowego; 

- atmosfery niezdatnej do oddychania. 
Przy prowadzeniu robót górniczych w pokładach zagrożonych tąpaniami występują liczne 

wstrząsy, odprężenia, a czasami nawet tąpnięcia. W takich sytuacjach czasami występują sa
mozagrzewania, a nawet samozapalenia węgla w sąsiedztwie wyrobisk górniczych. Przykład 
samozapalenia węgla w pokładzie zruszonym tąpnięciem opisany został w pracy [II]. Przykład 
wywołania samozapalenia węgla w ociosach w następstwie strzelań wstrząsowo-kamufleto
wych opisany został w pracy [ 15]. 

W następstwie tąpnięcia lub wysokoenergetycznego wstrząsu może dojść do powstania po
żaru egzogenicznego. P1'zypadek taki miał miejsce w KWK "Miechowice" w dniu 14listopada 
1987 r. w chodniku przyścianowym ściany 73 w pokładzie 507. Skutki tąpnięcia, któremu 
towarzyszył wstrząs o energii 2,0 x 10(; J, objęły około 50 m. chodnika przed frontem ściany 
73 prowadzonej w warstwie przystropowej pokładu 507 na wysokość 2,0 m [ 12]. Za przyczynę 
powstania pożaru egzogenicznego w KWK "Miechowice" uznano łuk elektryczny spowodo
wany przerwaniem kabla energetycznego w następstwie tąpnięcia. 

Tabela 2.1. Zestawienie największych wydzieleń metanu po tąpnięciach 
w polskich kopalniach węgla kamiennego 

Table 2.1. Composition of the grentest outflows of methane after rock bursts i polish coal mines 

Maksymalne Maksymalne Łącznie 

Energia wydzielanie stężenie wydzielanie 
Data 

Rejon tąpnięcia l' okład wstrząsu metanu po metanu po metanu po Uwagi 
tąpnięcia 

[J] tltpnięciu tąpnięciu tąpnięciu 

[m-'/min] [%] [m-'] 

Chodnik Tąpnięcie 

wentylacyjny. wystąpiło 

pokład 506 506 >15 na granicy 
(KWK dwóch 

09.12.1993 
.Jłalemba") i 3.0 X !09 

około 100 Brak danych kopali\ -rejon ściany Ił b Pomiar CH4 

w pokładzie 507 
507 <4 

co4 minuty 
(KWK,.Nowy czujnikami 

Wirek") CMJ 

Ściana N - 302a 
PomiarCH4 

(KWK "Zabrze- 507 ],()X 107 72 >5 140 000 
co4 minuty 

23.06.1994 
Bielszowicc") 

czujnikami 
CMJ 

Ściana N - 303 
Pomiar CH, 

(KWK .. Zabrze- 507 5,0 X 107 100 30 253 ()()() ciągły 
12.12.1996 

Bielszowice") 
czujnikami 

' tvouMM 
Pomiar CH, 

Ściana 3 1 
502 3,0 X 107 37,8 18 54 516 

ciągły 
25.01.2002 

(KWK "Śląsk") czujnikami 
typu MM 
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W następstwie tąpmęcJa lub wysokoenergetycznego wstrząsu może dojść do wybuchu 
metanu bądź wybuchu metanu i pyłu węglowego. W polskim górnictwie węgla kamiennego 
nie doszło do wybuchu samego metanu w następstwie tąpnięcia lecz miał miejsce wybuch 
metanu i pyłu węglowego w KWK "Anna" w 1974 r. po tąpnięciu, któremu towarzyszył 
wstrząs o energii 3,6 x l 09 J. Pierwszy raz na możliwość wybuchu metanu i pyłu węglowego 
w następstwie tąpnięcia zwrócono uwagę w 1972 r. w pracy [ 1] . Realność tego zagrożenia po
twierdził w/w wybuch metanu i pyłu węglowego w KWK "Anna", który nie spowodował ofiar. 

W następstwie tąpnięcia lub wysokoenergetycznego wstrząsu może dojść do wybuchu 
samego pyłu węglowego. W polskim górnictwie węgla kamiennego takie zdarzenie na szczę
ście nie wystąpiło lecz taka możliwość istnieje, na co zwrócono uwagę w pracach 15, 14] . Wy
daje mi się jednak, że prawdopodobie1'1stwo wybuchu pyłu węglowego w następstwie tąpnięcia 
jest mniejsze niż wybuchu metanu po tąpnięciu. 

W następstwie tąpnięcia lub wysokoenergetycznego wstrząsu może dojść również do 
powstania atmosfery niezdatnej do oddychania [ 14]. Przypadek taki miał miejsce 12.12.1996 r. 
w KWK "Zabrze-Bielszowice" (obecnie KWK "Bielszowice") po tąpnięciu, któremu towarzy
szył wstrząs o energii 5,0 x 107 J, na skutek którego dwóch pracowników uległo uduszeniu 
z braku tlenu, przy stężeniach metanu na poziomie kilkudziesięciu procent. Tak wysokie stęże
nia metanu w wyrobisku w wyrobi~ku przyścianowym doprowadzającym świeże powietrze do 
ściany powstały na skutek niemal całkowitego zaniku przepływu powietrza w następstwie 
tąpnięcia oraz ogromnego wypływu metanu, początkowo o wydatku około 100m3/min. 

3. Przykłady gwałtownych wypływów metanu do wyrobisk górniczych w następstwie 
tąpnięć 

Jak już wcześniej wspomniano na możliwość wybuchu metanu i pyłu węglowego w następ
stwie tąpnięcia pierwsi zwrócili uwagę W. Cybulski i B. Kozłowski. po silnym wydzielaniu 
metanu do wyrobisk w pokładzie 504 w KWK "Nowy Wirek", jaki miał miejsce lO czerwca 
1969 r. [l] . Przykłady powstania wybuchowych i ponad wybuchowych stęże1'1 metanu w na
stępstwie tąpnięć znane są między innymi z KWK "Nowy Wirek" [l 0]. W następstwie trzech 
tąpnięć, które wystąpiły w pokładzie S l O w rejonie ściany Gili prowadzonej z zawałem stropu 
na poz. 711 m, początkowe ilości wydzielającego się metanu wynosiły od 12,6 do 39,5 m3/min, 
a maksymalna całkowita ilość wydzielonego po tąpnięciu metanu wynosiła 13300 m3 w ciągu 
28 godzin. Poniżej skrótowo omówiono cztery gwałtowne wypływy metanu do wyrobisk gór
niczych w następstwie tąpnięć. Trzy pierwsze z tych zdarze1'1 szczegółowo omówione są w pra
cy [13] . 

W dniu 7.03 .1991 r. w KWK "Halemba" w partii "H" w pokładzie 507 zaliczonym do 
trzeciego stopnia zagrożenia tąpaniami i czwartej kategorii zagrożenia metanowego w trakcie 
drążenia chodnika wentylacyjnego w strefie przygranicznej z KWK "Nowy Wirek" w bloku 
"B" wystąpiło tąpnięcie, któremu towarzyszył wstrząs o energii 4,0 x 106 J. Na skutek tąpnię
cia śmierć poniosło pięciu górników. W trakcie prowadzenia akcji ratowniczej w miarę posu
wania się do przodka ratownicy stwierdzali stężenia metanu dochodzące do 50 %. Ze względu 
na zniszczenie czujników metanometrycznych w chodniku wentylacyjnym w pokładzie 507 nie 
można było określić ilości wydzielonego metanu w następstwie tąpnięcia. 

W dniu 9.12.1993 r. w KWK "Halemba" w wyżej wymienionej strefie przygranicznej z KWK 
"Nowy Wirek" wystąpiło tąpnięcie, któremu towarzyszył wstrząs o energii 3,0 x 109 J. W strefie 
przygranicznej KWK "Nowy Wirek" rozpoczęła eksploatację dwoma ścianami z podsadzką 
hydrauliczną. W wyniku tąpnięcia prawie całkowicie został zniszczony chodnik wentylacyjny 
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w pokładzie 506 w KWK "Halemba". Również w KWK "Nowy Wirek" na odcinku 49 m czę
ściowemu zniszczeniu uległy zestawy obudowy zmechanizowanej. W następstwie tąpnięcia 
w KWK "Halemba" miało miejsce bardzo intensywne wydzielanie metanu do wyrobisk wen
tylacyjnych odprowadzających zużyte powietrze do szybu wentylacyjnego. Określenie 

wydatku wydzielającego się metanu było niemożliwe ze względu na zniszczenie w następstwie 
tąpnięcia sieci telemetrycznej lecz w początkowym okresie po tąpnięciu wydzielanie metanu 
wynosiło około l 00 m3/min. W tym czasie w KWK "Nowy Wirek" po tąpnięciu najwyższe 
stwierdzone przy pomocy metanometrii automatycznej stężenie metanu w wyrobisku 
przyścianowym w opływowym prądzie powietrza wynosiło 4 %. 

W dniu 23.06.1994 r. w KWK "Zabrze-Bielszowice" w trakcie eksploatacji ściany 302a 
w pokładzie 507 zaliczonym do trzeciego stopnia zagrożenia tąpaniami i czwartej kategorii za
grożenia metanowego wystąpiło tąpnięcie , któremu towarzyszył wstrząs o energii 1,0 x 107 J. 
W następstwie tąpnięcia do wyrobisk górniczych wydzieliło się łącznie 140 tys. m3 metanu. 
Wyliczenie wielkości wydzielonego metanu w następstwie tąpnięcia było możliwe dzięki od
czytowi metanomierza usytuowanego w grupowym prądzie powietrza zużytego. Należy dodać, 
że czujniki metanometryczne w rejonie ściany N-302a w pokładzie 507 po tąpnięciu wskazy
wały stężenia metanu powyżej S o/o. 

W dniu 12.12.! 996 r. w KWK "Zabrze-Bielszowice" w trakcie eksploatacji ściany N-303 
w pokładzie 507 wystąpiło tąpnięcie, któremu towarzyszył wstrząs o energii 5,0 x 107 J. W na
stępstwie tąpnięcia w ciągu 26 dni wydzieliło się łącznie do wyrobisk górniczych około 215 
tys. m3 metanu. Kształtowanie się wydzielania metanu w czasie po tąpnięciu przedstawione 
jest na rys. 3.1. 

100 ----·--. ···· -r .. ............ -.......... - -

80 
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o 

o 100 200 300 400 
t, godz 

Rys. 3.1. Kształtowanie się wydzielania metanu w czasie po tąpnięciu w dniu 12.12.1996 r. 
w KWK "Zabrze-Bielszowice" w rejonie ściany N-303 w pokładzie 507 
Fig. 3.1. Formation o f t he metbane emission after rock burs! 12.12.1996 

in face N-303 seam number 507 in "Zabrze-Bielszowice" coal mine 
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W trakcie tąpnięcia trzech górników poniosło śmierć na miejscu, natomiast dwóch górni
ków idących z pomocą kolegom na skutek obniżenia zawartości tlenu w chodniku doprowa
dzającym powietrze do ściany. Obniżenie stężeń tlenu w w/w chodniku spowodowane zostało 
gwałtowną emisją metanu i brakiem dopływu powietrza chodnikiem doprowadzającym świeże 
powietrze do ściany po całkowitym zaciśnięciu przekroju wyrobiska na długości około l lO m. 
Dokładne śledzenie wydzielania metanu było możliwe jedynie z chodnika wentylacyjnego 
ściany, w którym umieszczone były czujniki metanometryczne o działaniu ciągłym typu MM
l, pracujące w systemie metanowo-pożarowym (SMP). 

W ostatnich latach najgwałtowniejsze wypływy metanu do wyrobisk górniczych po tąpnię
ciach miały miejsce w kopaliiiach "Śląsk" (200 l r.) i "Rydułtowy" (2003 r.), co szczegółowo 
opisano w pracach [6, 8]. W pracy [7] zwrócono uwagę na możliwość wzmożonej emisji me
tanu po wstrząsach i tąpnięciach nie tylko w rejonie ścian zawałowych ale również w ścianach 
prowadzonych z podsadzką hydrauliczną oraz w wyrobiskach korytarzowych. Natomiast w pra
cy [41 stw ierdzono, że w chwili powstania zawału, wstrząsu górotworu, a zwłaszcza tąpnięcia 
zroby są gwałtownie zaciskane, a z nich wyciskane są gazy do wyrobiska ścianowego i chodni
ków przyścianowych. W przypadku eksploatacji złóż silnie metanowych w wyrobiskach tych 
może powstać chwilowe wybuchowe stężenie metanu, a więc może zaistnieć sytuacja grożąca 
katastrofą. 

Należy zaznaczyć, że w niektórych wyżej wymienionych przypadkach tąpnięć, które miały 
miejsce od połowy lat siedemdziesiątych do połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku, śledzić 
można było stężenia metanu za pomocą czujników CMI dokonujących pomiarów z repetycją 4 
minutową, a w przypadku tąpnięcia w 1996 r. w KWK "Zabrze-Bielszowice" dokonywano 
pomiarów za pomocą czujników MM-l o pomiarze ciągłym. Podkreślić należy dużą przydat
ność systemów umożliwiających ciągły pomiar stężeń metanu w wyrobiskach górniczych. 
Pamiętać należy, że w wielu przypadkach gwałtownych wypływów metanu po tąpnięciach 
uszkodzeniu ulegają sieci telemetryczne bądź czujniki metanometryczne, co uniemożliwia 
kontrole stężeń metanu w wyrobiskach górniczych. 

4. Próba określenia mechanizmu i wielkości wypływu metanu z górotworu do wyrobisk 
górniczych w następstwie wstrząsów, tąpnięć i odprężeń. 

Badania dotyczące przebiegu wydzielania metanu po tąpnięciach przeprowadził J. Ma
tuszewski [9] . Poniżej przedstawiono fragment w/w pracy dotyczący mechanizmu gwałtow
nego wypływu metanu w następstwie tąpnięcia. 
"W wyniku tąpnięcia następuje nagły obwał ociosów wyrobisk górniczych przy zazwyczaj 
jednoczesnym wypiętrzeniu spągu i obwałach stropu. Szerokość strefy skruszonego i spęka
nego pokładu w ociosach wyrobiska może wynosić kilka i więcej metrów. Ze skruszonego 
węgla oraz spękanych w wyniku tąpnięcia ociosów węglowych wyrobiska zaczyna intensyw
nie wydzielać się metan. Proces odgazowania węgla, skruszonego i spękanego w wyniku tąp
nięcia, jest złożony i zmienny w czasie, przy czym wydzielanie metanu jest największe w mo
mencie zniszczenia struktury pokładu, a następnie stopniowo maleje. Określenie stopnia odga
zowania jest trudne. Węgiel znajdujący się w ociosach wyrobisk jest bowiem tuż przed tąpnię
ciem częściowo odgazowany, a spadek jego metanowości zależy głównie od czasu istnienia 
wyrobiska . Także struktura węgla w strefie skruszenia i spękania pokładu w ociosach wyrobi
ska jest zróżnicowana aż do brył o dużych rozmiarach, stosunkowo wolno oddających metan . 
Poza tym istnieje możliwość dopływu metanu z sąsiednich pokładów przez wytworzone przy 
tąpnięciu pęknięcia i szczeliny w skałach przegradzających (rys. 4.1 )." 
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Rys. 4.1. Kierunki migracji metanu w górotworze naruszonym tąpnięciem wg J. Matuszewskiego 
Fig. 4.1. Directions of metbane migration in rock mass after rock burst by J. Matuszewski 

Na rys. 4.2 przedstawiono za J. Matuszewskim [lO] kształtowanie się wydzielania metanu 
do wyrobiska w czasie po tąpnięciu, gdzie _Y Mo oznacza metanowość bezwzględną w wyrobi
sku przed tąpnięciem, a VMt metanowość bezwzględną w wyrobisku spowodowaną tąpnięciem. 
W/w model gwałtownego wypływu metanu dotyczy tąpnięć stropowo-pokładowych i spą
gowo-pokładowych (udarowo-naprężeniowych). 

Wydatek metanu wypływającego z górotworu do wyrobisk górniczych w następstwie 

wstrząsów , tąpnięć i odprężeń można opisać funkcją: 

V CH4 = f (Mo, m;, h;, l, Ew, Q), m3 CHJmin 

gdzie: 
Mo- metanonośność złoża (pokładu wybieranego i pokładów sąsiednich); 
m;- miąższość wybieranego pokładu i pokładów sąsiednich; 
h; - odległość pokładów sąsiednich od pokładu wybieranego; 
l - długość wyrobiska objętego skutkami tąpnięcia; 
Ew- energia wstrząsu towarzyszącego tąpnięciu (wstrząsowi, odprężeniu); 
Q - objętość gazów zrobowych (metanu) w sąsiedztwie miejsca tąpnięcia. 
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Rys. 4.2. Kształtowanie się wydzielania metanu do wyrobiska w czasie po tąpnięciu wg J. Matuszewskiego 
VM0 - metanowość bezwzględna w wyrobisku przed tąpnięciem ; 

V Mt- metanowość bezwzględna w wyrobisku spowodowana tąpnięciem . 

Fig. 4.2. Formation of methane emission in mine working after rock burst by J. Matuszewski 
V Mo. Absolute methane-bearing capasity in min e working before rock burst: 

V,- Absolute methane-bearing capasity in mine working after rock burst 

W przypadku tąpnięcia pokładowego (naprężeniowego), odprężenia czy wstrząsu, jakie 
najczęściej występują w trakcie drążenia wyrobisk korytarzowych, o mniejszej energii niż przy 
tąpnięciu towarzyszącemu wybieraniu ściany, wydzielanie metanu następuje przede wszystkim 
z pokładu, w którym prowadzone są roboty górnicze. W takim przypadku wydatek metanu 
dopływającego do drążonego wyrobiska w węglu po niezbyt silnym tąpnięciu, odprężeniu czy 
wstrząsie można opisać funkcją: 

YcH4 =f (M", m, l, Ew), m3 CHJmin (4.2) 

Oczywiście w praktyce ruchowej taka sytuacja rzadko występuje i prawie zawsze mamy do 
czynienia po tąpnięciu z dopływem metanu do wyrobisk z otaczającego drążone wyrobisko 
górotworu. W trakcie drążenia węglowych wyrobisk korytarzowych w pokładzie silnie zagro
żonym tąpaniami występuje wiele wstrząsów i odprężeń rejestrowanych za pomocą aparatury 
geofizycznej. Wstrząsom tym i odprężeniom towarzyszą niewielkie wypływy metanu do drą
żonych wyrobisk, które w przypadku awarii przewietrzania bądź niewystarczającego przewie
trzania mogą spowodować zapalenie czy wybuch metanu. 

Należy pamiętać, że kopalniane Stacje Geofizyki Górniczej nie określają hipocentrów 
wstrząsów (składowych poziomych) i lokalizują wstrząsy z dokładnością 50-100 m. Dokonu
jąc analizy przekrojów geologicznych i skutków silniejszych wstrząsów, tąpnięć czy odprężeń 
na dole kopalni i na powierzchni można przypuszczać czy pęknięcia skał wstrząsogennych 
(najczęściej piaskowców) występują w dużej bądź małej odległości od wybieranych ścian. 
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W przypadku silnego nasycenia górotworu metanem czasami można się spodziewać znacznych 
wydzielań metanu do wyrobisk górniczych. 

Próby określenia ilości metanu wydzielającego się do wyrobisk górniczych w następstwie 
tąpnięć czy wstrząsów podjęli J. Matuszewski [10] i R. Frączek [2]. W świetle przeprowadzo
nych rozważań wydaje mi się, że zjawiska wypływów metanu z górotworu do wyrobisk górni
czych w następstwie wstrząsów, tąpnięć czy odprężel'l są nieprognozowalne co do czasu wy
stąpienia i ilości wydzielającego się metanu. Dlatego też istotnego znaczenia nabierają przed
sięwzięcia zmierzające do zapewnienia bezpiecznego sposobu prowadzenia robót górniczych 
w warunkach wysokiego stanu zagrożenia tąpaniami i metanowego. 

S. Sposób ograniczenia ilości gwałtownych wypływów metanu i wydatku wydzielającego 
się metanu w następstwie wstrząsów, tąpnięć i odprężeń 

Tąpnięcia i gwałtowne wypływy metanu w kopalniach "Zabrze-Bielszowice" i "Halemba", 
omówione w rozdziale 3, które wystąpiły przy prowadzeniu eksploatacji miały charakter stro
powo-pokładowy, a tąpnięcie w drążonym chodniku w KWK "Halemba" w 1991 r. miało 
charakter spągowo-pokładowy. W następstwie tąpnięcia pokładowego przeważająca ilość me
tanu wydzielająca si<;: do wyrobisk górniczych pochodzi z tego pokładu. W przypadku tąpnię

cia stropowo-pokładowego i spągowo-pokładowego przeważająca ilość metanu wydzielają
cego się do wyrobisk górniczych pochodzi z pokładów sąsiednich, a czasami również ze zro
bów. Wyciągając wnioski z zaistniałych tąpnięć i gwałtownych wypływów metanu powstałych 
po wstrząsach i odprężeniach stwierdzić można, że należy tak projektować roboty górnicze, 
aby zminimalizować możliwość takich zdarzeń. 

Wymagania odnośnie projektowania i prowadzenia robót w warunkach koincydencji zagro
żeń naturalnych określają przepisy górnicze. Zgodnie z §243 Rozporządzenia Ministra Gospo
darki ... przy opracowywaniu projektów technicznych eksploatacji w pokładach zaliczonych do 
II-IV kategorii zagrożenia metanowego, przy równoczesnym występowaniu zagrożenia tąpa
niami lub pożarami endogenicznymi w zrobach należy określać środki zapobiegania tym za
grożeniom uwzględniając ich wzajemne oddziaływanie [16] . Kompleksowy projekt eksplo
atacji złoża [pokładu] lub jego części zagrożonych tąpaniami, zgodnie z §328 w/w Rozporzą
dzenia Ministra Gospodarki powinien określić zakres i kolejność wybierania na okres od 3 do 6 
lat oraz kierunki wybierania na okres następnych 3 do 5 lat [ 16] . 

Przy ustalaniu kolejności wybierania pokładów wydaje mi się, że należy wybrać jako 
pierwszy pokład odprężający i odgazowywujący o miąższości nie przekraczającej 2,0 m i nie 
zalegający bezpośrednio pod grubą ławą zwięzłych skał. W niektórych kopalniach np. KWK 
"Halemba", "Pokój" i "Zabrze-Bielszowice" takim pokładem był pokład 506, przy wybieraniu 
którego występowała stosunkowo wysoka aktywność sejsmiczna lecz tąpnięcia występO\ 'ały 
stosunkowo rzadko. 

W przypadku braku możliwości eksploatacji pierwszego pokładu o miąższości poniżej 2,0 
m jako odprężającego i odgazowującego w pokładach grubych zaleca się go wybierać na war
stwy . Jako pierwszą zaleca się wybierać warstwę podstropową z zawałem stropu o miąższości 
do 2,0 m. W warunkach kopah1 górnośląskich w pokładach siodłowych wybranie jednej \·ar
stwy węgla lub pokładu powinno bardzo poważnie ograniczyć możliwość gwałtownego wy
dzielania metanu w następstwie tąpnięcia. 

W niektórych przypadkach na dynamikę tąpnięcia i gwałtownego wypływu metanu miały 
wpływ nierównomierność wybrania pokładów w sąsiedztwie tąpnięcia i wysokie nasycenie 
górotworu metanem. W przypadku takich tąpnięć, w szczególności przy całkowitym zatąpaniu 

717 



Matuszewski J.: Wpływ wstrząsów, tąpnięć i odprężeń na wzrost zagrożenia metanowego ... 

wyrobisk, stężenia metanu rosły d6; wartości wybuchowych i ponadwybuchowych czasami 
uniemożliwiających oddychanie. 

Wydaje mi się, że w niektórych przypadkach wzrost koncentracji wydobycia zwiększył 
niebezpiecze1'1stwo wystąpienia tąpnięcia, odprężenia czy wstrząsu oraz gwałtownego wy
pływu metanu. W warunkach wzrastającej z roku na rok koncentracji wydobycia korzystnym 
wydaje mi się, dla zmniejszenia prawdopodobieóstwa wystąpienia tąpnięcia, zwiększenie dłu
gości ścian. W pokładach najbardziej zagrożonych tąpaniami i najbardziej nasyconych meta
nem należy ograniczyć nadmierną koncentrację produkcji. 

W celu zmniejszenia wydzielania metanu po tąpnięciu ze zrobów wybieranej ściany i ścian 
sąsiednich korzystniej jest przewietrzać te ściany do tyłu za front ściany, gdy spodziewamy się 
tąpnięcia przed frontem ściany. W takiej sytuacji ewentualne wydzielanie metanu ze zrobów 
ściany nie będzie zbyt wysokie. Na rys. 5.1 przedstawiono typowe kształtowanie się obszarów 
ze zwiększonymi stężeniami metanu w zrobach za frontem ścian o różnych kierunkach wybie
rania i przewietrzania. 

T 

Ściana prowadzona do pola przewietrzana 
zwrotnie z utrzymywanym chodnikiem 

wentylacyjnym wzdłuż zrobów 

T 

Ściana prowadzona od pola przewietrzana 
przekątnie z utrzymywanym chodnikiem 

entylacyjnym wzdłuż zrobów 

Ściana prowadzona od pola przewietrzana 
zwrotnie z likwidacją chodnika wentylacyjnego 

za frontem ściany ---
T 

Ściana prowadzona do pola przewietrzana 
przekątnie z likwidacją chodnika 

wentylacyjnego za frontem ściany 

Rys. 5.1. Typowe kształtowanie się obszarów ze zwiększonymi stężeniami metanu w zrobach za frontem 
ścian o różnych kierunkach wybierania i przewietrzania wg J. Matuszewskieoo 

Fig. 5 . 1. Tipical formation of areas with concentration of methane in gobs beyond face: in different 
directions of longwall working and ventilation by J. Matuszewski 
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Planując kolejność wybierania pokładów i ich grubośc, w warunkach zagrożenia gwałtow
nym wypływem metanu w następstwie tąpnięcia, nie należy zapominać o zagrożeniu samoza
paleniem węgla w zrobach ścian. Przedostawanie się węgla do przestrzeni zawałowej ściany, 
przy wybieraniu pokładu odprężającego i odgazowującego, może spowodować samozapalenie 
węgla w zrobach, a nawet zapalenie metanu, co z kolei może spowodować konieczność ota
mowania ściany w warunkach zagrożenia wybuchem gazów pożarowych. 

Dla zagrożeń skojarzonych takich jak gwałtowne wypływy metanu w następstwie tąpnięć 
wskazanym było by wdrożyć system wspomagania dyspozytora (kierownika akcji) ratowania 
załogi poprzez wykonanie projekcyjnej tablicy synoptycznej umożliwiającej między innymi 
wyświetlenie stref na wypadek gwałtownego wypływu metanu po tąpnięciu lub pożaru wraz 
z drogami ucieczkowymi, parametrami atmosfery kopalnianej w wyrobiskach górniczych, 
numerami telefonów itp. 

Jak wynika z przeprowadzonych rozważań problematyka koincydencji zagrożeń tąpaniami 
i metanowego jest skomplikowana i chcąc właściwie zaprojektować eksploatację należy ustalić 
gradację wyżej wymienionych zagroże1'1 naturalnych, właściwie zaprojektować kolejność i rów
nomierność wybierania pokładów, grubość na jaką będą wybierane oraz sposób przewietrzania 
ścian z odpowiednią profilaktyką metanową i pożarową. 

6. Podsumowanie i wnioski końcowe 

W następstwie tąpnięć i wysokoenergetycznych wstrząsów może dojść do (tabela 2.1 ): 
- samozapalenia węgla w ociosie bądź pożaru szczelinowego, 
- pożaru egzogenicznego, 
- wybuchu metanu, 
- wybuchu metanu i pyłu węglowego, 
- wybuchu pyłu węglowego, 
- powstania atmosfery niezdatnej do oddychania. 

Omówiono gwałtowne wypływy metanu do wyrobisk górniczych w następstwie tąpnięć w ko
palniach "Nowy Wirek", "Halemba" i "Zabrze-Bielszowice". Zwrócono uwagę, że wszystkie 
omówione przypadki gwałtownych wypływów metanu w następstwie tąpnięć miały miejsce 
w górotworze nieodprężonym i nieodgazowanym. Podkreślono postęp jaki wystąpił w zakresie 
systemów metanometrycznych od cyklicznych o 4-minutowej repetycji pomiaru po ciągły 
pomiar metanu. 

Następnie przypomniano znaną z literatury próbę określenia mechanizmu gwałtownego 
wypływu metanu w następstwie tąpnięcia, a także czynniki wpływające na wielkość tego wy
dzielania. 

W celu ograniczenia gwałtownych wypływów metanu w następstwie tąpnięć zwrócono 
uwagę na znaczenie tzw. kompleksowych projektów eksploatacji w aspekcie wyboru pokładu 
odprężającego i odgazowującego sąsiednie pokłady. Zwrócono uwagę na nierównomierność 
wybierania pokładów w różnych partiach górotworu i wielkość jego nasycenia metanem w as
pekcie możliwości gwałtownego wypływu metanu w następstwie tąpnięcia, odprężenia czy 
wysokoenergetycznego wstrząsu. 

Na podstawie przykładów zaistniałych gwałtownych wypływów metanu do wyrobisk 
górniczych w następstwie tąpnięć oraz przeprowadzonych rozważań można wyciągnąć nastę
pujące wnioski: 
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l. Zjawiska wypływów metanu z górotworu do wyrobisk górniczych w następstwie silnych 
wstrząsów, tąpnięć czy odprężei'l są nieprognozowalne co do czasu wystąpienia i ilości wy
dzielającego się metanu . 

2. Na etapie projektowania eksploatacji w pokładach zagrożonych tąpaniami należy przeanali
zować również inne zagrożenia naturalne, a przede wszystkim zagrożenie metanowe (me
tanonośność pokładu wybieranego i pokładów sąsiednich) i pożarowe. 

3. Projektując eksploatację należy koniecznie ustalić gradację występujących zagrożeń 

naturalnych i w oparciu o nią zaproponować odpowiednią profi laktykę . 

4. W celu zmniejszenia zagrożenia gwałtownym wypływem metanu w następstwie tąpnięcia, 

odprężenia czy wstrząsu w warunkach pokładów siodłowych w kopalniach położonych w Gór
noślą~kim Zagłębiu Węglowym wskazanym jest jako pierwszy wybierać pokład z zawałem 
stropu o miąższości do 2,0 m, zalegający stosunkowo daleko pod najgrubszą (wstrząso
genną) warstwą piaskowca. W przypadku pokładu grubego wskazanym jest go wybierać na 
warstwy, a jako pierwszą eksploatować należy warstwę przystropową z zawałem stropu o wy
sokości do 2,0 m. 

5. Przy prowadzeniu robót górniczych w pokładach zagrożonych gwałtownym wypływem 
metanu w następstwie tąpnięć należy zagrożone wyrobiska wyposażyć w czujniki pozwa
lające w sposób ciągły kontrolować stan atmosfery kopalnianej (CH4.02), temperaturę i roz
pływ powietrza. 

6. Pracowników (w szczególności kombajnistów) zatrudnionych w pokładach zagrożonych 
gwałtownym wypływem metanu w następstwie tąpnięcia wyposażyć należy w sprzęt izolu
jący układ oddechowy i indykatory wskazujące w sposób ciągły zawartość metanu w at
mosferze kopalnianej. 

7. W najbardziej zagrożonych kopalniach w warunkach współwystępowania zagrożenia tąpa
niami, metanowego i pożarowego wskazanym jest wdrożyć system wspomagania dyspo
zytora (kierownika akcji) ratowania załogi poprzez wykorzystanie projekcyjnej tablicy syn
optycznej umożliwiający między innymi wyświetlanie stref zagrożenia na wypadek gwał
townego wypływu metanu lub pożaru wraz z drogami ucieczkowymi, parametrami atmos
fery kopalnianej w wyrobiskach, numerami telefonów itp. 

8. W pokładach najbardziej zagrożonych tąpaniami i silnie nasyconych metanem nie należy 
projektować ścian o wysokiej koncentracji produkcji. 
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Influence of bumps and rock bursts for the increase of metbane hazards in 
mine workings 

Abstra et 

In paper correlative rock bursts, methane, dust and fire hazards were presented. Sudden out
flows of methane after rock burst to mine workings in "Nowy Wirek", "Halemba", "Zabrze
Bielszowice" coal mines was reminded. The mechanism of sudden outflow of methane after 
rock burst was mentioned. The maner of reduction of sudden outflows of methane after rock 
burst was presented. The great role of complex projects of mining in rock burst hazard was 
mentioned. 

Recenzent: dr inż. Dariusz Obracaj 
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zagrożenie metanowe -metan- wypadki- czynnik ludzki- ocena ryzyka zawodowego -
kopalnia 

Streszczenie 

Metan to wciąż jeden z najbardziej niebezpiecznych czynników górniczego środowiska 
pracy, który mimo ciągłego monitoringu, zabezpieczeń nadzoru i kontroli stał się w ostatnich 
latach przyczyną kilku tragicznych w skutkach wypadków zbiorowych w polskich kopalniach 
węgla kamiennego. Artykuł przedstawia praktyczną ocenę ryzyka zawodowego związanego z za
grożeniem metanowym, w której biorą udział nie tylko pracownicy służb BHP, ale przede wszyst
kim pracownicy działu wentylacji KWK "Bielszowice" odpowiedzialni za nadzór i kontrolę 
tego zagrożenia . Przeprowadzone badania ankietowe wśród pracowników fizycznych i osób 
dozoru pozwoliły ustalić miejsca (wyrobiska), stanowiska pracy i czynności robocze gdzie 
zagrożenie metanowe jest największe oraz wskazać odpowiednie działania profilaktyczne. 

l. Wstęp 

Polskiemu górnictwu węgla kamiennego od lat towarzyszą różnego rodzaju zagrożenia na
turalne, które w mniejszym łub większym stopniu wpływają na bezpiecze1'1stwo pracy i cią
głość ruchu zakładów górniczych. Wielkość tych zagrożel'l wzrasta wraz ze zwiększoną kon
centracją wydobycia, stosowaniem wysokowydajnych technologii produkcji oraz w miarę 
schodzenia z eksploatacjąpokładów węgla na coraz to większe głębokości . 

Wśród rozpoznawanych w kopalniach węgla kamiennego zagrożeń naturalnych takich jak 
tąpania, pożary, metan, pył węglowy, zagrożenie wodne czy radiacyjne największe problemy 
na przestrzeni ostatnich trzech lat spowodowało zagrożenie metanowe, które pociągnęło za 
sobą życie aż 8 górników i zdrowie kilkudziesięciu następnych . Zdarzenia, do których doszło 
w związku z metanem w latach 2002-2003 w kopalniach "Rydułtowy", "Budryk", "Pniówek", 
"Bielszowice", "Brzeszcze", "Zofiówka" i "Sośnica" wskazują na fakt, iż zagrożenie meta
nowe jest wciąż jednym z najgroźniejszych zjawisk towarzyszących wydobywaniu węgla ka
miennego.[Matuszewski 2004] Jednocześnie jest to jedno z najbardziej rozpowszechnionych 
zagroże1'1, które mimo postępu w jego rozpoznawaniu i zwalczaniu nieustannie narasta i często 
daje znać o sobie. 

Tragiczne w skutkach wydarzenia ostatnich lat zarówno w środowiskach górniczych jaki 
i naukowych wywołały szeroką dyskusję na temat przyczyn i okoliczności zaistniałych zdarzel'l 
oraz poszukiwania odpowiedzi na pytanie: Czy potrafimy się dziś skutecznie zabezpieczyć 
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przed katastrofalnym działaniem metanu w wyrobis)<ach górniczych? 
Dochodzenia powypadkowe prowadzone przez specjalne komisje powołane przez Prezesa 

WUG w celu określenia przyczyn i okoliczności zaistniałych wypadków pokazały jak wiele 
czynników może mieć związek z tymi tragicznymi wydarzeniami. W wyniku prac tych komisji 
ustalono, że skuteczne zwalczanie zagrożenia metanowego wymaga szerokiego aspektu działań 
związanych z zastosowaniem właściwych technologii i systemów eksploatacji, wprowadze
niem w życie nowych odpowiednich przepisów regulujących sposób wykonywania prac w wa
runkach zagrożenia metanowego, a także wyposażenia technicznego umożliwiającego wczesne 
wykrywanie oraz zwalczanie zagrożeń gazowych w każdej kopalni. 

Analiza przyczyn i okoliczności wypadków poza wymienionymi wnioskami wykazała 
także że najczęstszą bezpośrednią przyczyną zaistniałych zdarzeń było niewłaściwe zachowa
nia się człowieka w procesie pracy przejawiające się w złej organizacji pracy, lekceważeniu 
podstawowych przepisów i norm bezpieczeństwa pracy, nadmiernej rutynie oraz braku wła
ściwego rozpoznania istniejącego zagrożenia, wynikającego głównie z niskiej świadomości 
pracowników fizycznych co do wagi zagrożenia, a osób dozoru co do jego skali i stref wystę
powania [Bradecki 2003] 

Z przetoczonych wyżej wniosków wynika, że bezpieczna eksploatacja ścian i pokładów 
w warunkach zagrożenia metanowego polskich kopalń węgla kamiennego oprócz stosowania 
najnowszych metod wykrywania zagroże!l oraz profilaktyki wymaga zwrócenia większej 
uwagi na tzw. czynnik ludzki , który może w znacznym stopniu wpłynąć na podwyższenie lub 
obniżenie istniejącego zagrożenia. 

Prezentowany artykuł jest praktyczną próbą wykorzystania wiedzy polskich naukowców 
oraz doświadczeń kadry inżynieryjno-technicznej i pracowników fizycznych KWK "Bielsza
wice" w celu opracowania metod i sposobów właściwej oceny ryzyka metanowego jak też 
ustalenia miejsc (wyrobisk), stanowisk pracy i czynności roboczych , gdzie zagrożenie meta
nowe na kopalni jest największe. 

2. Zagrożenie metanowe w KWK "Bielszowice" 

Kopalnia "Bielszowice" jest zakładem górniczym zaliczonym do kopalń metanowych w któ
rym zagrożenie metanowe kształtuje się zgodnie z zależnością występującą w Górnośląskim 
Zagłębiu Węglowym (poza ROW), polegającą r.a wzroście metanowości pokładów węgla wraz 
z głębokością ich zalegania. Z uwagi na ten fakt oraz kierunek prowadzonej eksploatacji (połu
dniowy o większej głębokość zalegania pokładów) prognozuje się, że w przyszłości nastąpi w ko
palni dalszy wzrost zagrożenia metanowego. 

W KWK "Bielszowice" występuje bowiem ogólna tendencja do wzrostu metanowości po
kładów poniżej warstwicy poziomu 840m. Przykładem tej tendencji są pokłady 35811, 364/1 
i 40 l, które to pokłady do poziomu 840 m były pokładami niemetanowymi, a podczas wy
konywania robót przygotowawczych poniżej tego poziomu stwierdzono metanowość tychże 
pokładów odpowiadającą II bądź III (pokład 36411) kategorii zagrożenia metanowego. 
Podobnie sytuacja występuje w przypadku pokładów 501 i 502 na południe od uskoku "Sara". 
w których to pokładach do warstwicy poziomu 840 m stwierdzono metanowość odpowiadającą 
I kategorii zagrożenia metanowego, a poniżej tej warstwicy pokłady te zaliczono odpowiednio 
do II i IV kategorii zagrożenia metanowego. Z kolei górna warstwa pokładu 405/2 i pokład 418 
eksploatowane poniżej poziomu 840 m, są w całości zaliczone do IV kategorii zagrożenia 
metanowego. 

Maksymalne wartości metanowości w pokładach eksploatowanych przez KWK "Bielsza-
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wice'' według badań wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Odmetanowania Kopah1 "Za
chód" sp. z o. o. - rzeczoznawca nr 17/95, 16/96 listy nr 11/95 WUG oraz GIG i Kopalnię 
Doświadczalną "Barbara" przedstawia tabela 2.1. 

Tabela 2.1. Metanowość pokładów KWK .,Bielszowice" 
Table 2.1. The methane-bearing capacity of seams in KWK "Bielszowice" 

Numer pokładu 
Metanowość Kategoria zagrożenia 
(m3 CH./min) metanowe2o 

364 6,194 Ill 

405 9,095 IV 

408 4,251 Ill 

502 12,113 IV 

504 9,785 IV 

507 11,510 IV 

Uwzględniając prognozy metanowości, badania metanowości pokładów oraz ilość ujmo
wanego metanu w wyniku prowadzonego odmetanowania przewiduje się, że metanowość 

bezwzględna w najbliższych latach KWK "Bielszowice" będzie wynosić ok. 80 m3 CH4/min. 

3. Zwalczanie zagrożenia metanowego w kopalni 

Strukturami odpowiedzialnymi za zwalczanie zagrożenia metanowego w KWK "Bielsza
wice" są: 
l. Dział Wentylacji, a ściślej mówiąc Główny Inżynier Wentylacji, któremu bezpośrednio 

podlegli są Nadsztygarzy Wentylacji ds. Przewietrzania, Klimatyzacji i Zagrożeń Metano
wych oraz Nadsztygarzy Wentylacji ds. Odmetanowania i Wierce1'1. W zakres obowiązków 
tego działu w związku ze zwalczaniem zagrożenia metanowego wchodzi m.in. ustalenie 
sposobu przewietrzania wyrobisk górniczych, określenie wydatków i niezbędnych parame
trów powietrza, rozmieszczenie czujników metanometrii automatycznej, opracowanie zasad 
wykorzystania urządzeń wentylacji pomocniczej, izolowanie nieczynnych wyrobisk górni
czych oraz prowadzenie pełnego odmetanowania kopalni. 

2. Dział Metanometrii i Łączności, który najkrócej mówiąc zajmuje się automatycznymi 
pomiarami parametrów atmosfery kopalnianej oraz analizą otrzymanych wyników pomia
rowych. 

3. Dział BHP i Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy, którego działania powinny skupić się 
na właściwie przeprowadzonej ocenie ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniem 
metanowym na każdym stanowisku pracy w kopalni. [KWK "Bielszowice" 2004]. 
W ramach wymienionych działań do wykonywania automatycznych pomiarów zawartości 

metanu w wyrobiskach górniczych Oddział Metanometrii i Łączności wykorzystuje następu
jące systemy: 
I. Zintegrowany system Metanowo-Pożarowy SMP, którego budowa oparta jest na dwóch 

centralach metanometrycznych typu CMC-3M o pojemności 128 linii pomiarowych reali
zujący ciągły pomiar parametrów charakterystycznych dla zagrożeń metanowych i pożaro
wych. System wyposażony jest w 112 modułów do realizacji systemu metanowego oraz 16 
modułów przeznaczonych do realizacji systemu pożarowego. Do każdego z modułów prze
znaczonych do realizacji systemu pożarowego można podłączyć 8 czujników przeznacza-
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nych do kontroli parametrów wentylacyjno-pożarowych. 
2. W chwili obecnej do systemu metanowego podłączone są 84 metanomierze mikroproceso

rowe, co daje wykorzystanie systemu w 75 %. 
3. Komputerowy System Pomiarowy KSP-2 składa się z trzech central metanometrycznych 

KSP-2, co daje możliwość podłączenia 120 stacji pomiarowych, pracujących w cyklu po
miarowym ciągłym. Do systemu KSP-2 podłączonych jest 25 metanomierzy CPC-2 i I ane
mometr SAS-2. Stanowi to 26 stacji pomiarowych i daje wykorzystanie central w 21,6 %. 

4. System CTT 63 jest najstarszym systemem stosowanym na KWK "Bielszowice". Składa się 
on z czterech central metanometrycznych typu CIT 63/40Up posiadających możliwość pod
łączenia 160 stacji pomiarowych, pracujących w cyklu pomiarowym co 4 minuty. Aktualnie 
do systemu podłączone są 103 stacje pomiarowe, co daje wykorzystanie central w 64,4 %. 

5. Komputerowy System Pomiarowy KSP-1 składa się z trzech central metanometrycznych 
typu KSP- I o możliwości podłączenia 120 stacji pomiarowych, pracujących w cyklu 
pomiarowym co 50 sekund. Do systemu aktualnie podłączone są 82 stacje pomiarowe. 
System wykorzystywany jest w 68,3 %. 
Zabudowane czujniki metanometryczne realizują w pełnym zakresie potrzeby z~bezpieczeń 

w pokładach II, III i IV kategorii zagrożenia metanowego i są stosowane również w wyrobi
skach pokładów metanowych zaliczanych do I kategorii zagrożenia metanowego, jeżeli wy
maga tego bezpieczeństwo pracy. O sprawności działania tego systemu może świadczyć cho
ciażby fakt, że w 2004 r. czujniki te zarejestrowały 3557 naturalnych przekroczeń metanu o łącz
nym czasie rejestracji przekroczeń wynoszącym 2522 godzin 07 minut 59 sekund, co skut
kowało wyłączeniem urządzeń instalacji elektrycznej na łączny czas blisko 3302 godzin. 

W ramach zwalczania zagrożenia metanowego w KWK "Bielszowice" prowadzone jest 
także odmetanowanie z pokładów 414/4,418 i 502. 

Odmetanowanie z pokładu 418 prowadzone jest zza tamy izolacyjnej poprzez otwory 
drenażowe w chodniku l w, gdzie koncentracja metanu oscyluje w granicach 45-65 %. W chwili 
obecnej czynne są: 
- 4 otwory stropowe w upadowej VII w, otwory te wykazują stężenie CH4 45-55 %, 
- 2 otwory na skrzyżowaniu chodnika wentylacyjno-badawczego z upadową Vl ' w pokładu 

418, otwory te wykazują stężenie CH4 45-55 %. 
Odmetanowanie z pokładu 414 prowadzone jest zza tamy izolacyjnej w chodniku I w, 

gdzie koncentracja metanu oscyluje w granicach 45-60 %. Ujęcie zza tamy izolacyjnej w chod
niku 5z jest zakręcone z powodu zbyt niskiej koncentracji metanu, która wynosi około 20 o/o 
CH4. 

Odmetanowanie z pokładu 502 prowadzone jest poprzez ujęcie z otworów drenażowych 
wykonanych w chodniku 6w do zrobów ściany 814. W chwili obecnej z 5 wykonanych otwo
rów do ruchu włączone są 2. Wykazują one stężenie 45-55 o/o CH4• Również w chodniku 5w 
nad strefę zawałową ściany 780a, odwierconych jest 6 otworów drenażowych. Otwory te pod
łączone są do rurociągu metanowego, lecz w chwili obecnej są zakręcone z powodu zbyt ni-
skiej koncentracji metanu, ok. l %. · 

Z wyżej wymienionych pokładów ujmowany metan odprowadzany jest siecią rurociągów 
do kopalnianej stacji odmetanowania, która zlokalizowana jest w chodniku wentylacyjnym w po
kładzie 412/2 na poziomie 528 m, na zachód od szybu III. W stacji odmetanowania zabudo
wane są 3 pompy wadokrężne o wydajności wolumetrycznej 25 m3/minutę. 

Mimo tak szerokiego spektrum podejmowanych działań na rzecz zwalczania zagrożenia 
metanowego kopalnia nie uniknęła tragicznych w skutkach zdarzeń związanych z zapaleniem 
metanu w 2002 roku, w wyniku których obrażenia odniosło łącznie 35 pracowników. 
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4. Analiza przyczyn i okoliczności wypadków w KWK "Bielszowice" 

W analizowanym okresie, ~- w latach 2001-2003 w KWK "Bielszowice" doszło ogółem 
do 3 śmiertelnych, 11 ciężkich i 138 lekkich wypadków. Z przeprowadzonych badań wynika, 
że główne zdarzenia determinujące powstanie wypadków w tym czasie to oberwanie się skał, 
potkniecie, poślizgnięcie, uderzenie ruchomymi częściami, wypalenie metanu bądź pożar (ta
bela 4. I). Z kolei najmniej wypadków odnotowano w związku z przebywaniem ludzi w szko
dliwej atmosferze i porażeniem prądem elektrycznym. [KWK "Bielszowice" 2004] . 

Lp. 

l. 

2. 

3. 

Lp. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Tabela 4.1. Statystyka wypadkowości w KWK "Bielszowice" 
Tab1e 4.1. The statistics of accidents at wark in KWK "Bielszowice" 

Rodzaj wypadku 2001 2002 2003 
Śmiertelne l l l 

Ciężkic l 2 8 

Pozostałe 28 41 69 

Suma 30 44 78 
Zdarzenia powodujące wypadki "'\1\fl., "ll\1\.., '"U\1\'l 

M\IV.l M\1\IM MVVJ 

Oberwanie się skał 14 9 8 

Potknięcie, poślizgnięcie, upadek 5 12 13 

Uderzenie ruchomymi częściami 6 12 11 

Wypalanie metanu o o 18 

Pożar o o 17 

~iewłaściwe użytkowanie narzędziami 2 l 3 

Pozostałe 3 lO 8 

Suma 30 44 78 

Suma 

3 

11 

138 

152 
C' •• - ... 
~Ullld 

31 

30 

29 

18 

17 

6 

21 

152 

Przedstawiona analiza zdarzeń wypadkowych, choć jest wymiernym i najczęściej stosowa
nym miernikiem statystycznym wypadkowości w każdym zakładzie, niestety nie daje pełnego 
obrazu o faktycznym poziomie zagrożenia. Nie da się, bowiem mówić o wypadkach, a tym 
bardziej o ryzyku, jeśli nie poznaje się prawdziwych przyczyn zaistniałych wypadków, a te 
czasami bywają zaskakujące. 

Przeprowadzona analiza przyczyn wypadków zarejestrowanych w latach 2001-2003 w KWK 
"Bielszowice" wykazała, iż największym czynnikiem sprawczym zaistniałych zdarzeń i wy
padków jest sam człowiek (udział własny 64,47 %), na drugim miejscu jest zła organizacja 
pracy (udział 13,82 % ), a dopiero trzecie miejsce zajmują zagrożenia naturalne. 
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Przyczyny wypadków w KWK "Bielszowice" 

D Zagrożenia naturalne 
D Zła organizacja pracy 
• Człowiek 

D 3,29% 

D 3,95% 

liJ Awarie techniczne 

D Niewłaściwe maszyny i urządzenia 
D Brak sprzętu i materiału 

Rys. 4.1 Przyczyny wypadków w KWK "Bielszowice" w latach 2001-2003 
Fig. 4.1 The causes of accidents in KWK "Bielszowice" in years 200 l-2003 

Taki stan rzeczy przemawia za potrzebą bliższego przyjrzenia się bezpośrednio uczestni
kom procesu produkcyjnego i wykonywanym przez nich czynnościom roboczym. Tym bar
dziej, że błędy ludzkie nie są tylko domenom pracowników KWK "Bielszowice"[Niemiec 
2004J. 

Anonimowe badania ankietowe przeprowadzone przez pracowników Zakładu Ergonomii 
i Zarządzania Bezpieczeństwem Politechniki Śląskiej w Gliwicach wśród pracowników fizycz
nych i osób średniego dozoru kilku losowo wybranych kopalniach wykazały, ze skala zanie
dbm1, łamania przepisów, uchybie11 i ryzykownych działań podejmowanych przez pracowni
ków fizycznych ze względu na tzw ."presję węgla" jest ogromna. Rflmy tego artykułu nie po
zwalają na szczegółowy opis wyników uzyskanych badm'l w oparciu jednak o nie, chciałbym 
na przykładzie zagrożenia metanowego pokazać jak należy rozpoznawać czynności ryzykowne 
i w miarę możliwości je eliminować. 

S. Przykład praktycznej oceny ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniem 
metanowym 

S. I. Ocena ryzyka na poziomie wyrobisk 

Ocenę ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniem metanowym na poziomie wyrobisk 
przeprowadzono w oparciu o założenia stosowanej na kopalni "Bielszowice" metody Score 
Risk. W pierwszym etapie tej oceny na podstawie przeprowadzonej identyfikacji wyrobisk i iden
tyfikacji zagrożeń naturalnych opracowano wykaz wyrobisk, w których występuje lub może 
występować zagrożenie metanowe. 
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Karta oceny ryzyka metanowego w KWK "Bielszowice" dla wyrobisk górniczych 

ANKIETA ANONIMOWA 

Stanowisko pracy ............................... 
Staż pracy ........................ lat 

P- prawdopodobieństwo wystltpienia zagrożeniu 
E- ekspozycja na zagrożenie 
S - potencjalne skutki wystąpienia zagrożenia 

Lp. Wyrobisko Prawdopodobieństwo Ekspozycja Potencjalne skutki 
wystąpienia zagrożenia [P] na zagrożenie [E] wystąpienia zagrożenia [S] 

Pokład 502 
l. Sciana 780b 
2. Chodnik4w 
3. ChodnikSw 
4. Chodnik6w 
s. Sciana 780a 
6. Chodnik went.-

transp. 
7. Pochylnia transp. 
II. Upadowa IV 

Rys. 5.1. Wzór karty oceny ryzyka metanowego dla wyrobisk 
Fig. 5.1 . The card design of methane risk assessment for mining excavations 

Następnie opracowano wzór karty oceny ryzyka (rysunek 5. I) oraz przyjęto kryteria oceny 
na poziomie wyrobisk co przedstawia rysunek 5.2 [Krause 2004]. 

Innowacją tej oceny w stosunku do dotychczasowych działań w służb BHP w zakresie 
oceny ryzyka był fakt, iż w badaniach ankietowych, czyli faktycznej ocenie zagrożenia meta
nowego rzeczywisty udział brały osoby dozoru wyższego i kierownictwa ruchu zakładu działu 
Górniczego, Wentylacji, Metanometrii i działu BHP 

Szczegółowe wyniki tej oceny oraz ranking wyrobisk z uwagi na wielkość wyznaczonego 
(wzór 5.1) wskaźnika ryzyka WR przedstawia tabela 5.1. 

(5.1) 

gdzie: 
n -liczba ekspertów, 
P, S, E- parametry opisane w ankietach. 
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Kryteria oceny ryzyka wypadkowego na poziomie wyrobisk i stanowisk pracy 

Prawdopodobieństwo wysbwienia zagrożenia (P) 

Kategoria prawdopodobieństwa 
Wielkość Ranga 

prawdopodobieństwa prawdopodobieństwa (P) 
bardzo prawdopodobne 0,5 lO 

całkiem możliwe w-' 6 
mało prawdopodobne, ale możliwe Hr' 3 

tylko sporadycznie możliwe w-.1 l 
możliwe do pomyślenia w--' 0,5 
praktycznie niemożliwe w-> 0,2 

tylko teoretycznie możliwe ·w-" 0,1 

Ekspozycja na zagrożenie (E) 

Kategoria ekspozycji Opis ekspozycji Ranga ekspozycji (E) 

stała całxczas pracy 10 
częsta prawie codziennie 6 

sporad"czna raz na t''dzień 3 
okazjonalna raz na miesiąc 2 
minimalna kilka razy rocznie l 
znikoma raz do roku 0,5 

Potencjalne skutki wystąpienia zagi'Ożenia (S) 

Kategoł'ia skutków Opis skutków Ranga skutków (S) 

poważna katastrofa wiele ofiar śmiertelnych 100 
katastrofa kilka osób śmiertelnych 40 

bardzo duże ofiara śmiertelna 15 
duże uszkodzenie ciała 7 

średnie absencja 3 
małe udzielenie pierwszej pomocy l 

Rys. 5.2. Kryteria oceny ryzyka wypadkowego na poziomie wyrobisk i stanowisk pracy 
Fig. 5.2. The criteria of accidental risk assessment on Ie vel of excavations and workplaces 
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Tablica 5.1. Ranking wyrobisk górniczych w KWK "Bielszowice" ze względu na ocenione zagrożenie metanowe wg metody Score Risc 
Table 5.1. The ranking of mining excavations in KWK "Bielszowice" with regard for evaluating methane hazard according to method 

of Score Risk 

Kategoria kr)•tyczna 
Kategoria szczególnie Kategoria Kate(oria pra\fie Kategoria 

niebezpieczna niebezpieczna be~eczna bezpieCUla 
Wsk. Nazwa Wsk. Nazwa Wsk. Nazwa Wsk. Nazwa Wsk. Nazwa 

r·vzyka -.yrobiska ryzyka wyrobiska r yzyka w no b iska rvzvka wyr obiska ryzvka -.yrobiska 
Pokład 364 

900 Upadowa llz 260 Ściana 869 42 
Przekop z 
chodnika llz 

720 Upadowa lz 180 Chodnik l3z 36 Chodnik l4z 
12 Pochxtnia l z 

Fokład 405 
3600 l Chodnik 5z 720 Chodnik 4z l 210 Upadowa Illz na płn. L 
1600 l Upadowa Illz na płd l l 

Fokład 408 
2100 l Chodnik l z badawczy 1200 Chodnik 2z l 190 Pochylnia II z 46 l Przecinka ścian~ 250 l l 

Fokład 417 
760 Chodnik wentyl. II l 150 Przecinka badawcza 36 Chodnik l 

30 
Przekop pochyły 
do upadowej l 

Fokład 502 
2600 Chodnik 6w 1440 Chodnik 5w l 270 Sciana 780a l 42 Pochylnia transp. 1,20 Upadowa IV 
1800 Sciana 780b 720 Chodnik4w l 160 Chodnik wenty-transp. l 

Fokład 504 
1460 Pochylnia II l 360 l Sciana 001 l 60 Chodnik odstawczy l 24 Przecinka wenty. 1,0 Chodnik dia~onalny 

280 
Pochylnia I 

0,6 Przekop odstawczy 
badawcza 

Fokład 507 
1600 l Chodnik 9z l 360 l Sciana 306 180 Przecinka ściany 307 l 36 Przekop płd. l 1,4 Prlekop płd. 

l l l 90 Chodnik 8az l 38 Przekop główny 0,8 Upadowa went-transp. 

l l l l 60 l Chodnik 7az l 12 l Chodnik 6az l 0,4 l Upadowa graniczna 
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Mocek P.: Zagrożenie metanowe i jego praktyczna ocena 

5.2. Ocena ryzyka na poziomie stanowisk 

W drugim etapie oceny ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniem metanowym dla 
wyrobisk zaliczonych do kategorii krytycznej (w analizowanym przypadku jest to ściana 780b) 
opracowano wykaz stanowisk pracy podlegających ocenie w tym wyrobisku oraz wykaz ro
dzajów zdarzeń niebezpiecznych (tj. zagrożenie tąpaniowe, pożarowe czy zagrożenie związane 
z wybuchem pyłu węglowego) mogących wpłynąć na wzrost zagrożenia metanowego na anali
zowanych stanowiskach pracy. Dane te posłużyły do opracowania wzoru karty ryzyka na po
ziomie stanowisk pracy (rys. 5.3). 

Karta oceny ryzyka wypadkowego w ścianie 780b dla stanowiska 
górnika przodowego. 

ANKIETA ANONIMOWA 

Stanowisko pracy ............................... 
Staż pracy ........................ lat 

P- prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia 

E - ekspozycja na zagrożenie 
S -potencjalne skutki wystąpienia zagrożenia 

Stanowisko Rodzaj Prawdopodobieństwo Ekspozycja Potencjalne skutki 

;;.., 
..:.:: :::: 
·- o E"'' '0 o 
C,.') t: 

c.. 

zagrożenia wystąpienia na zagrożenie wystąpienia 

zagrożenia [P] (EJ zagrożenia [S] 
Metanowe 
Wybuch pyłu węgl. 
T~) paniowe 
Pożarowe 

Wodne 
Radiacyjne 
Maszynowe 
Porażenie 11rądem 

Rys. 5.3 .Wzór karty oceny ryzyka metanowego dla stanowisk 
Fig. 5.3. The card design of methane risk assessment for workplaces 

W wypełnianiu ankiet brało udział czterech ekspertów, do których zaliczono: pracownika 
zatrudnionego w ścianie 780b wykonującego czynności robocze na określonym stanowisku 
pracy, sztygara zmianowego, nadsztygara d/s BHP oraz Zakładowego Społecznego Inspektora 
Pracy. Eksperci przeprowadzali ocenę ryzyka tak jak poprzednio w oparciu o kryteria przed
stawione na rysunku 5.2 i interpretację wskaźnika ryzyka WR zawartą na rysunku 5.4 [Krause 
2004]. Km1cowe wyniki oceny ryzyka zagrożenia metanowego oraz ranking stanowisk pracy 
przedstawia tabela 5.2. 
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Tablica 5.2. Ranking stanowisk w ścianie 780b ze względu na występujące zagrożenia wg metody Score Risc 
Table 5.2. The ranking of workplaces in longwall 780b with regard for evaluating methane hazard according to method of Score Risk 

Kategoria krytyczna 
Kategoria szczególnie Kategoria Kategoria prawic Kategoria 

niebezpieczna niebezpieczna bezpieczna bezpieczna 
Wsi<.. Nazwa Wsi<.. Nazwa Wsk. Nazwa Wsk. Nazwa Wsk. Nazwa 

ryzyka stanowiska ryzyka stanowiska ryzyka stanowiska ry>:yka stanowiska rvzvka stanowiska 
Zagrożenie metanowe 

2550 Górnik strzałowy 1430 Górnik rabunkarz 148 Operator sekcji obudo"'l'_ 41 Slusarz 
2186 

Górnik kombajnista 1226 
Górnik przy niebezp. 

135 
Obsługa przenośników 

28 Obsługa transportu 
przebudowie taśmowych materiału 

2017 Górnik przodowy 959 Elektryk 86 Sztygar zmianowy 
1754 Pomocnik kombajnisty 728 Cieśla 73 

Obsługa przenośników 

ścianowych 

Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego 
2120 Operator sekcji 

1005 Cieśla 246 Górnik strzałowy 47 Sztygar zmianowy 1,45 
Obsługa transportu 

obudowy materiału 

1940 Obsługa przenośników 
794 

Pomocnik 
209 

Obsługa przenośników 
26 Ślusarz 

taśmowych kombajnisty ścianowych 

1899 Górnik przy niebezp. 
546 Górnik rabunkarz 130 Górnik przodowy 

orzebudowie 
1550 Górnik kombajnista 60 Elektryk 

Zagrożenie to!Paniow e 
1445 Górnik przy niebezp. 

690 Górnik rabunkarz 280 
Obsługa przenośników 

43 Górnik kombajnista 1,38 
Obsługa przenośników 

przebudowie taśmowych ścianowych 

458 Górnik strzałowy 190 Górnik przodowy 28 Pomocnik kombajnisty 0,64 Slusarz 

ISO 
Obsługa transportu 

19 Elektryk 
materiału 

96 Operator sekcji obudowy 12 Szty,e:ar zmianowy 
54 Cieśla 

Zagrożenie pożarowe 

2017 Górnik kombajnista 619 Górnik strzałowy 242 Cieśla 39 Slusarz 
1754 Elektryk 399 

Pomocnik 
160 

Obsługa przenośników :n Obsługa transportu' 
kombajnisty ścianowych materiału 

1628 Operator sekcji 
328 Sztygar zmianowy 102 

Obsługa przenośników 
26 

Górnik przy niebezp. 
obudowy taśmowych l przebudowie 

290 Górnik przodowv 63 Górnik rabunkarz 16 
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Mocek P.: Zagrożenie metanowe i jego praktyczna ocena 

5.3. Ocena ryzyka na poziomie czynności roboczych 

Etap trzeci oceny ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniem metanowym polegał na 
przeprowadzeniu identyfikacji czynności wykonywanych na poszczególnych stanowiskach 
pracy, które w sposób pośredni lub bezpośredni w czasie procesu technologicznego mogły 
wpływać na rozwój zagrożenia metanowego na danym stanowiska bądź w obiekcie. 

Wsk. 
ryzyka 

od 0,05 
do 1,45 

od 1,5 
do48 

od49 
do 270 

od 271 
dol440 

od 1440 
do 

10000 

Kategoria 
ryzyka 

Minimalne 

Akceptu-
walne 

Istotne 

Nicpożą

dane 

Nieakceptu 
-walne 

Interpretacja wskaźnika ryzyka wyrobiska i stanowiska pracy 

Kategoria 
obiektu 

Bezpieczna 

Prawie 
bezpieczna 

Niebezpieczna 

Szczególnie 
niebezpieczna 

Krytyczna 

Zalec.enia decyzyjne 

Nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działmi korek
cyjnych, poza okresową kontrolą. Aktualizacja oceny co 6 miesięcy. 
Należy podejmować okresowe działania profilaktyczno
zabezpieczające oraz przeprowadzać ciągłą kontrol ę. Aktualizacja 
oceoy co 3 miesiące. 
Należy podjąć działaniu profilaktyczne i dążyć do zredukowania 
ryzyka do poziomu akceptowalnego. Kontrola powinna hyć 

wzmożona i wnikliwa. Aktualizacja co 2 miesiące. 
Należy na bieżąco powiadamiać zatrudnionych, u także zmniejszyć 
liczbę ludzi do niezbędnego minimum. W tej sytuacji praca nic 
powinna zostać rozpoczęta. W przypadku konieczności 

wykonywaniu prac należy dążyć niezwłocznie do zredukowania 
ryzyka. Konieczna jest ciągła kontrola przebiegu zmian zjawisk 
zagrożeniowych, ścisły nadzór wykony •;mia pracy, a w 
uzasadnionych przypadkach preferowany nadzór ratowniczy. 
Aktuali zac ja oceny co l miesiąc . 

Należy nie zwłocznie wycofać załogę z miejsc zagrożonych. Praca 
nie może być kontynuowana lub wykonywana w trybie akcji 
ratowniczej, dopóki ryzyko nic zostanie odpowiednio zredukowane. 
Aktualizacja oceny każdorazowo przed podjęciem pracy. 

Rys. 5.4. Interpretacja wskaźnika ryzyka dla wyrobiska i stanowiska pracy 
Fig. 5.4. The interpretation of risk index for excavation and workplaces 

Do oceny ryzyka czynności roboczych wykorzystano metodę opracowana przez M. Krause 
z Zakładu Ergonomii i Zarządzania Bezpieczeństwem Politechniki Śląskiej [Krause 2004] . 
Podstawą tej oceny były przeprowadzone badania ankietowe, sporządzane przy znacznym 
współudziale pracowników zatrudnionych w ścianie 780b, którzy w wymierny sposób przy
czynili się do opracowania indywidualnie karty oceny ryzyka czynności roboczych. Eksperc i 
przeprowadzili ocenę ryzyka w oparciu o kryteria i interpretację wskaźnika ryzyka podaną na 
rys . 5.5 dla każdego z 14 stanowisk pracy zlokalizowanych w obrębie badanego wyrobiska. 
Opracowanie karty oceny (rys . 5.6) posłużyły do przeprowadzania badań ankietowych, w któ
rych udział wzięli : sami pracownicy - wykonawcy badanych czynności, sztygar zmianowy, 
Społeczny Inspektor Pracy, i nadsztygara d/s BHP. Efektem ich pracy było wskazanie tych 
czynności, których błędne wykonanie lub zaniedbanie, w analizowanym procesie produk
cyjnym ma największy wpływ na wzrost lub inicjacje zagrożenia metanowego. 

Szczegółowe wyniki tej analizy przedstawia tabela 5.3. W związku z uzyskanymi wyni
kami działania profilaktyczne i kontrolno-nadzorcze powinny być w pierwszej kolejności pod
jęte dla czynności krytycznych i szczególnie niebezpiecznych. 
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Kryteria oceny ryzyka wypadkowego na poziomie czynności roboczych 

Średni czas trwania czynności roboczej w ciągu zmiany (T) 
(np. 5. l O. 15.30. 60 lub 120 minut) 

Średnia częstość wykonywania czynności roboczej w ciągu tygodnia (N) 
(np. 1.2,3.4 lub 5 razy w tygodniu) 

Prawdopodobieństwo wystąpienia niebez[>iecznych zdarzeń (P) 

Kategoria prawdopodobieństwa Opis Ranga 
prawdopodobieństwa prawdopodobieństwa (P) 

duże zdurzu się ki l ku ruzy w miesiącu 4 
znaczące zdarza się ki lka ruzy w roku 3 

niewielkie zdarza się ruz nu ki lku lut 2 
minimulne teoretycznie możliwe l 

Potencjalne skutki wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń (S) 

Kategoria 
Ranga 

Opis potencJalnych skutków skutków 
skutków (S) 

wypadek śmierteiny (wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w miejscu wypadku lub w 

krytyczne okresie 6 miesiący od chwi li wypadku) lub wypadek :.bioroll')' (wypadek. kt<lremu w wyniku 4 
tego samego zdarzenia uległy co na jmniej 2 osoby) 
lł'_\'JWdek dę:ki (wypudek. w wyniku kt<')rego nastąpilu ciężkie uszkodzenie ciala, np.: utrma 
wzroku, słuchu. mowy, zdolności płodzenia lub inne uszkodzenia ciała lub rozstrtlj zdrowiu. 

poważne naruszający podstawowe funkcje urg~mizmu, u także choroba nieuleczalna lub zagrażająca 3 
życi u . u·wała choroba psychiczna, trwała. całkowita lub znac7.ąca niezdolnOść do pracy w 
zawodzie. albo trwale zeszpecenie lub znieksztuicenie ciala) 

nieznaczne 
wypadek lekki (wypadek. który w ostateczności nie powoduje ciężkiego i trwałego 

2 uszkodzenia ciała lub innych skutków wymien ionych w definicji wypadku ciężkiego) 

zuniedbywulne 
mikronra::.y zawodowe (drobne okaleczenia uruzowe nie powodujące zwoln ieli z pracy. a 

l 
wymanające najczęściej tylko założenia opatrunku) 

Interpretacja wskaźnika ryzyka czynności roboczych 

Wskaźnik Kategoria Kategoria 
Zalecenia decyzyjne 

ryzyka ryzyka czynności 

od 1,00 
Minimalne Bezpieczna 

Nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań korekcyjnych, poza 

do 2,00 okresową kontrolą. Aktualizacja oceny co 6 miesięcy. 

od 2,01 Prawie Na leży podejmować okresowe działunia profilaktyczno - zabezpieczające 

do 3,0 
Akceptowalne 

bezpieczna 
omz przeprowadzać ciągłą kontrolę . Aktualizacja oceny co J miesiące. 

od 3,01 
Należy podjąć działan i a prolilaktyczne i dążyć do zredukowania ryzyka do 

do 6,00 
Istotne Niebezpieczna poziomu akceptowalnego. Kontrola powinna być wzmożona i wnikl iwa. 

Aktualizacja co 2 miesiące. 
Na leży na bieżąco powiadamiać zatrudnionych. a także zmniejszyć liczbę 
ludzi do niczbędnego minimum. W tej sytuacji praca nie powinna zostać 

od 6,01 Szczególnie rozpoczęta. w przypadku konieczności wykonywania pruc należy dążyć 

Niepożądane niezwłocznie do zredukowaniu ryzyka. Konieczna jest ciągla kontrola 
do 9,00 niebez[>ieczna przebiegu zmian zjawisk zagrożcniowych, ścis ł y nadz6r wykonywania 

pracy. " w uzasadnionych przypadkach preferowany nadzór nnowniczy. 
Aktua lizacja oceny co l miesiąc. 
Należy nie zw locznie wycofać załogę z miejsc zagrożonych . Praca nie może 

od 9,01 Nieakcepto-
Krytyczna 

być kontynuowana lub wykonywanu w trybie akcji r:Howniczej. dopdki 

do 16,00 walne ryzyko nie zostanie odpowiedniu zredu kowt~ne. Aktualizacja oceny 
każdomzowo przed podj~ciem pmcy. 

Rys. 5 .5. Interpretacja wskaźnika ryzyka WRcz i kryteria oceny ryzyka czynności roboczych 
Fig. 5.5. The in terpretation of risk index WRcz and the criteria of risk assessment for worki n g activities 
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Macek P.: Zagrożenie metanowe i jego praktyczna ocena 

Karta oceny ryzyka czynności roboczych w ścianie 780b dla stanowiska 
górnik strzałowy 

ANKIETA ANONIMOWA 

Stanowisko pracy .............................. . 
Staż pracy ........................ lat 

1. P- prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń 

i. S - potencjalne skutki wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń 
2. T- średni czas trwania czynności roboczej w ciągu zmiany 

3. N- średnia czestość wykonywania czynności roboczej w ciągu tygodnia 

Średni Średnia Prawdopodo- Potencjalne 
Na:.:wa Nazua częstość 

bieństwo skutki 
czas 

wystąpienia wystąpienia Stano- czynności trwania wykonywania 
wiska roboczej czynności czynności N 

niebezpieczny c niebezpieczo 

pracy T[min] [1,2,3,4,5] 
h zdarzeń P ych zdarzeń 

r"l., ~Al S r12 3 41 
~"'~ .. 

Pomiar metanu 
Kontrola środków strz. 

;;... 
Nabijanie otworów stJ·z. ::.:::S: -o Odpalanie otworów strz. 

z..:~ Obstawa postemnków ~<t: 
·ON Wykonywanie przybitki 
"'~ Wiercenie otwm·ów strz. 

trJ 
Transport materiału 
Opylanie tworów i przod 

Rys. 5.6. Wzór karty oceny ryzyka czynności roboczych 
Fig. 5.6. The card design of risk assessment fol· working activities 
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Wsk. 
rvzyka 

12,3 

10,4 

16,0 

14,5 

14,8 

9,4 

14,8 

10,8 

Tablica 5.3. Ranking czynności wykonywanych w ścianie 780b wpływających na wzrost zagrożenia metanowego 
Table 5.3. The ranking of activities realized in longwall 780b influencingfor increase of methane hazard 

Czynności Czynności szczególnie Czynności Czynnośd prawie Czynności 

krvtvczne niebezniecme niebezpieczne bezpieczne bezpieczne 
Nazwa Wsk. Nazwa Wsk. Nazwa Wsk. Nazwa Wsk. Nazwa 

czynności ryzyka czynności ryzyka czynności rtzvka czynności nzvka czynności 

Górnik przodowy 
Pomiar metanu w 

8,4 
Kontrola trasy 

5,4 
Kontrola pomocniczych 

2,5 
Kontrola stanu 

1,2 
Obrywka i zabezpie-

ścianie i wyr.przyścian. przenośnika urządzei\ wentylacyjnych obudowy czanie stropu i ociosu 
Kontrola czujników 

7,6 
Kierowanie 

4,5 
Kontrola wykonywaniem 

metanometrii automat. wspólpraco1vnikami robót w ścianie 
3,2 Kontrola stropu i ociosu 

Górnik strzałowy 

Pomiar metanu 8,8 
Nabijanie otworów 

4,8 Wykonywanie przybitki 2,6 
Wiercenie otworów 

1,5 Transport materiału 
strzałowych strzałowych 

Kontrola środków 
8,0 Odpalanie otworów 4,0 

Opylanie otworów i 
strzałowych przodka 

6,5 
Obstawa 

posterunków 
Górnik kombajnista 

Sterowanie kombajnem 7,9 
Wymiana noży 

5,6 
Kontrola stanu 

2,8 
Włączenie i urucho-

1,6 Zabezpieczanie stropu 
kombajnowych technicznego kombajnu mienie kombajnu 

3,2 Sprawdzanie blokad 2,5 
Przekładka 

1,1 Kontrola oleju 
przenośnika 

2,1 
Sprawdzanie i 

przetykanie zraszaczy 
Pomocnik komba"nist\ 

Pilnowanie układaka 6,6 
Wymiana noży 

4,8 Obsługa kombajnu 2,6 
Usuwanie zatorów 

1,3 
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Mocek P.: Zagrożenie metanowe i jego praktyczna ocena 

6. Wnioski 

6.1. Zagrożenie metanowe jest, było i będzie jednym z podstawowych naturalnych czynników 
determinujących warunki środowiska pracy w polskich kopalniach węgla kamiennego, 
dlatego dopóki nie nauczymy się go szanować i rozumieć, zdarzenia takie jak na kopalni 
"Sośnica", "Brzeszcze", "Zofiówka" czy innych zakładach górniczych zawsze mogą się 
powtórzyć. 

6.2. Przyczyny wybuchu lub zapłonu metanu mogą być różne zarówno techniczne jak i natu
ralne. Nie należy jednak zapominać, że jedną z podstawowych przyczyn (i kto wie czy 
nie najważniejszą) generujących zagrożenia jest także czynnik ludzki, którego w żadnych 
warunkach nie należy lekceważyć ani przeceniać. 

6.3. Nawet najlepsze zabezpieczenia metanometryczne i rozwiązania techniczne niewiele 
pomogąjeśli nie poznamy czynników inicjujących zagrożenie, a presja osób dozoru i kie
rownictwa ruchu zakładów górniczych do maksymalnej wydajności pracy będzie deter
minowała wykonywanie prac z naruszeniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

6.4. Jednym ze elementów skutecznego zwalczania zagrożeń górniczych powinna być właści
wie przeprowadzana ocena ryzyka zawodowego na poziomie wyrobisk, stanowisk 
pracy i czynności roboczych. Nie powinna ona jednak być panaceum na wszystkie 
"bolączki", a jedynie uzupełnieniem dotychczasowych działań profilaktycznych umoż
liwiającym zidentyfikowanie obiektów, stanowisk pracy i czynności o nieakceptowalnym 
poziomie ryzyka. 

6.1. Przeprowadzanie oceny ryzyka na każdym z poziomów przynosi wymierne korzyści 
jedynie wówczas kiedy uczestniczą w niej czynnie przedstawiciele wszystkich zaintere
sowanych podmiotów organizacyjnych kopalni. Inaczej bowiem dane zagrożenie widzi 
górnik, pracownik działu wentylacji, behapowiec czy dyspozytor stacji metanometrycz
nej. Niestety w większości zakładów górniczych zapomina się o tym uznając pracowni
ków komórek bhp i zarządzania bezpieczeństwem jako nieomylnych audytorów systemu. 

6.2. Celem artykułu było zwrócenie szczególnej uwagi na zagadnienie oceny ryzyka czynno
ści roboczych, o którym często się mówi w sprawozdaniach komisji powypadkowych 
jako o czynniku ludzkim, a który rzadko tak naprawdę się ocenia. 

Literatura 

[l] 

[2] 

[3] 

[4] 

[51 

Bradecki W., 2004: Stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie w 2003 roku. Bezpieczeństwo Pracy 
i Ochrona Środowiska w Górnictwie Nr 3. WUG, s. 3-8. Katowice. 
Krause M., 2004: Wykorzystanie metody sondażu opinii ekspertów dla potrzeb oceny ryzyka 
zawodowego w kopalni. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie Nr 7, s. 18-
24. WUG. Katowice. 
Matuszewski K.2004: Zagrożenie wybuchami metanu w ścianach i ich otoczeniu w polskich 
kopalniach węgla kamiennego. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie Nr 7, 
s. 3-9. WUG. Katowice. 
Niemiec B., 2004: Zasady ograniczenia prawdopodobieństwa błędu ludzkiego dla wybranych 
czynności. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie Nr l O, s. 25-31. WUG. 
Katowice. 
Materiały niepublikowane KWK "Bielszowice" 2004. 

738 



School of Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2005 

Metbane hazard and its practical evaluation 

Abstra et 

Methane it continuaiły one of the most hazardous factors of working environment in min
ing, which despite its continuous monitoring, protections, superintendence and eontroi has been 
recently since lat years cause of many tragic results of collective accidents in coal hard mines 
in Poland for last years. The article presents practical occupational risk assessment con.nected 
with methane hazard, in which not only workers of OSH services, but above all workers of 
ventilation district in KWK "Bielszowice", responsible for superintendence and eontroi of its 
hazard have participated. The realized questionnaire studies for workers and supervisors have 
allowed to establish places (mining excavations), workplaces and working activities, where 
methane hazard is greatest and to indicate adequate preventive actions. 

Recenze11t: prof dr hab. i11ż. Nikodem Szlqz.ak 
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Zagrożenie pożarowe i bezpieczeństwo w tunelach komunikacyjnych 

Słowa kluczowe 

tunel- zagrożenie pożarowe- wentylacja- bezpieczeństwo 

Streszczenie 

W ostatnich latach znacznie wzrosło zapotrzebowanie na usługi transportowe krajowe i mię
dzynarodowe, co wpłynęło w sposób bezpośredni na rozwój komunikacji drogowej i kolejowej 
na świecie. Bardzo ważnym problemem jest zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ekspio
atacji tuneli a szczególnie w aspekcie zagrożenia pożarami . W związku z tym w artykule 
przedstawiono szczegółowo analizę pożaru w tunelu Mont Blanc w którym śmierć poniosło 41 
ludzi. 

Zagadnienie bezpieczeństwa w tunelach jest szczegółowo badane przez naukowców i prak
tyków w oparciu o różne kryteria. Jedną z metod oceny bezpieczeństwa w tunelach jest metoda 
opisana przez ADAC. (Allgemeiner Deutscher Automobil Club). W artykule przedstawiono 
zastosowanie jej wraz z przykładami. Przedstawiono także działania prewencyjne w tunelach 
które pozwolą zapewnić ich bezpieczną eksploatację. 

l. Wprowadzenie 

Pomimo wyposażenia tuneli w nowoczesne systemy bezpieczeństwa pożary, wypadki i ka
tastrofy w tunelach są dość częstym zjawiskiem. Potwierdzają to także pożary zaistniałe w os
tatnich latach: w 1999 r. wystąpił pożar w tunelu drogowym Mont Blanc, który spowodował 
śmierć 41 ludzi. i w 2000 r. pożar w nowoczesnym tunelu kolejowym- Eurotunelu, oraz pożar 
w nowouruchomionym tunelu drogowym Leardal. 

Za główne przyczyny katastrof w tunelach komunikacyjnych można uznać nieprzystoso
wanie ich do znacznego wzrostu intensywności ruchu, nieostrożność kierowców, a także awa
ryjność taboru komunikacyjnego i zawodność systemów bezpieczeństwa. 

Systemy bezpieczeństwa w tunelach komunikacyjnych są najważniejszymi elementami 
wpływającymi na ochronę życia ludzi jak i na sprawność ruchu, co w konsekwencji rzutuje na 
bezpieczel'lstwo i rentowność transportu w tunelach. 

W zależności od przeznaczenia tunelu, warunków lokalizacyjnych, występujących zagro
żeń: pożarowego, trzęsieniami ziemi i wodnego stosowane są różne systemy bezpieczeństwa . 

W ostatnich latach zauważalne są tendencje do wyposażania tuneli w nowoczesne systemy 
bezpieczeństwa obejmujące urządzenia monitorujące stan ruch, wentylacji, parametry zagroże
nia pożarowego oraz zawartości zanieczyszczeń stałych i gazowych w powietrzu, a także w kom
pleksy zarządzanie transportowego i awaryjnego. 
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2. Zagrożenie pożarowe 

Pożary w tunelach komunikacyjnych stanowią realne zagrożenie nie tylko dla ludzi i pojaz
dów, ale także dla konstrukcji [PIRAC 1999] obiektów budowlanych (tab. 2.1). 

Tabela 2.1. Niektóre wypadki pożarów w tunelach samochodowych. 
Table 2.1. Some fires incidents in car tunnels 

Pożar w tunelu Konsekwencje 

Nazwa Pojazdy 
Prawdopo- Czas Obudowa 

Rok 
tunelu, 

Kraj 
bioqce 

dobna przy- trwania 
Straty w Zniszczone 

tunelu i 
długość udział w 

czyna pożaru pożaru 
ludziach pojazdy 

instalacje 
m pożarze 

127 
poważne 

4 samochody 
7 ofiar 

samochodów 
uszkodzenie 

1979 
Nihonzaka Shitzuoka ciężarowe kolizja przód-tył 

159 h śmiertelnych 
ciężarowe 

tunelu na 
2045 m Japonia 2 samochody pojazdów i pożar 46 

osobowe 
l poszkodowany 

samochody 
długości 

osobowe 
!lOOm 

l samochód 
osobowy, 3 samochody poważne 

Caldecott Oakland 
l autokar 

kolizja przód-tył 
7 ofiar cię:i'.arowe, uszkodzenie 

1982 
l 028 m USA 

l samochód 
pojazdów i pożar 

2h 40min śmiertelnych i 2 l autokar, tunelu na 
ciężarowy poszkodowanych 4 samochody długości 

z 33000 l osobowe 580 m 
benzyny 

. zwarcie instalacji 
l ofiara 

poważne 
Hugucnot autobus z 45 śmic11e!ria i 

1994 
3 914 m 

RPA 
pasażerami 

elektryczne i !h 
28 

l autobus uszkodzenie 
po7 .. ar 

poszkodowanych 
tunelu 

23 
samochody 
cię7.arowc, poważne 

Mont 
10 uszkodzenie, 

1999 Blanc 
Francja- samochód wyciek oleju z 41 ofiar samochodów tunel 

l l 600m 
Włochy ciężarowy silnika i pożar śmie11elnych osobowych, ponownie 

l motocykl , otwm1y 
2 samochody 22.12.2001 

straży 

pożarnej 

Wielka 
wyciek oleju 10 zatrzymanie 

2000 Eurotuneł Brytania-
samochód z silnika 

7h 
samochodów, ruchu przez 

ciężarowy samochodu uszkodzenie okres 7 
Francja 

i pożar tunelu <>odzin 

Lem·dal 
zapalenie się 

2000 
24510 m 

Norwegia autobus wentylatora l h l autobus 
w autobusie 

A9w 
zderzenie 

5 ofiar l samochód 
G lei na! m pobliżu samochód 

czołowe 
śmiertelnych cięi'~Irowy 

2001 samochodu 
8 320m G raz osobowy 

osobowego 
4 l samochód 

Ausuia 
i ciężarowego 

poszkodowanych osobowy 
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W ostatnich latach nastąpił duży wzrost ilości ludzi poszkodowanych i zabitych w wypad
kach w tunelach wskutek dynamicznego wzrostu natężenia ruchu i nieprzystosowania tuneli do 
tych potrzeb (rys. 2.1.). 

Z wzrostem długości tuneli wzrasta i lości ludzi poszkodowanych i zabitych w wypadkach 
w tunelach spowodowanych pożarami (rys. 2.2). 
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3. Niektóre pożary w tunelach komunikacyjnych 

3.1. Pożar w tunelu drogowym Mont Blanc 

Przez tunel Mont Blanc, [Bettelini M. 2001] zbudowany w latach 1956-1964 (tab. 3 .1), 
prowadzi najkrótsza droga z Paryża do Rzymu łącząca Chmonix (Francja) i Counnayeur (Wło
chy). Z tego powodu natężenie ruchu wynosi 5000 samochodów/dzień, w tym 50 % ciężaro
wych. 

Tabela 3. 1. Główne cechy techniczne tunelu Mont Blanc 
Table 3. I. Grandness technical tunnel Mont Blanc 

Parametry Wielkości 

Długość 11600 m 

Nachylenie (Włochy - Francja) +0.25% 0-5800 m 

-1.2% 5800-8700 m 

-2.4% 8700-11600 m 

Przekrój poprzeczny 46m2 

Układ transportowy jednajezdnia- dwupasmowa, ruch dwukierunkowy 

System wentylacji mieszana podłużno- poprzeczna 

Tunel (rys. 3.1) składa się z kanału jezdni, trzech kanałów wentylacyjno-ucieczkowych, 
kanału odprowadzającego spaliny z pojazdów, a w czasie pożaru wykorzystywanego dla od
prowadzania dymów. Kanały doprowadzające świeże powietrze do tunelu, jak i kanały odpro
wadzające spaliny, umieszczone są pod powierzchniąjezdni. 

Kanał ze zużytym powietrzem 
i oddymiający 

Rys. 3. I. Przekrój poprzeczny przez tunel, schron oraz kanały wentylacyjno-ucieczkowe 
Fig. 3. 1. Cross-section through tunnel, shelter as well ventilation and rescue channels 
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W dniu 24 marca 1999 roku w tunelu doszło do katastrofy. Belgijska ciężarówka Volvo 
znajdująca się w tunelu w odległości około 7 km od francuskiego portalu stanęła w płom i e

niach blokując ruch na jednym pasie jezdni. Powodem wybuchu pożaru było zapalenie filtra 
powietrznego samochodu. Pożar szybko rozprzestrzeniał się z pojazdu na pojazd. Tunel został 
bardzo silnie zadymiony. Gęsty dym uniemożliwiał orientację i prowadzenie obserwacji przez 
kamery. Temperatura osiągnęła nawet l 000 oc. Po zwiększeniu wydatku powietrza sytuacja 
w zakresie zadymienia i widoczności uległa jeszcze pogorszeniu. Przez kolejne trzy dni z obu 
stron tunelu wydobywał się dym. W katastrofie zginęło 41 osób, spłonęło 7 samochodów cię
żarowych i około 20 samochodów osobowych. Tunel został zamknięty na okres dwóch lat z po
wodu uszkodzenia obudowy na odcinku 900 m i stwierdzenia poważnych nieprawidłowości 
w systemie wentylacyjnym. 

Po pożarze tunel został zmodernizowany, ale w dalszym ciągu system wentylacyjno-poża
rowy jest skomplikowany (rys. 3.2). W każdym z portali francuskim i włoskim znajdują się 
stacje wentylatorów złożone z pięciu odśrodkowych wentylatorów (jeden wentylator zapa
sowy) tłoczące świeże powietrze do kanałów wentylacyjno-ucieczkowych. Powietrze jest do
prowadzane do tunelu przez kanały wentylacyjne rozmieszczone równomiernie. 
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w 1ym 'zapasowy 
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Rys. 3.2. Schemat wentylacji tunelu Mont Blanc 
Fig. 3.2. Diagram of ventilation Mont Blanc tunnel 

WŁ.OCHY 

w ti'nl 

1 zap łSfYI\'Y 

W przypadku pożaru dym jest zasysany z tunelu przez 6 wentylatorów odśrodkowych 
umieszczonych przy portalach tunelu, oraz cztery wentylatory osiowe wzmacniające przepływ 
zainstalowane wzdłuż tunelu w kanale wentylacyjnym (rys. 3.3). W tunelu zainstalowano sys
tem kanałów odprowadzających zużyte powietrze, oraz dymy spalinowe w p1:zypadku zaistnie
nia pożaru. Kanały są rozmieszczone wzdłuż tunelu w odstępach 100 m. System wentylacji 
może być także regulowany za pomocą 76 wentylatorów zainstalowanych pod stropem tunelu. 
Moc zainstalowanych urządzeń wentylacyjnych wynosi 18,5 MW. 

System wentylacyjny jest sterowany komputerowo wykorzystując automatyczne pomiary 
parametrów wentylacyjnych w tunelu. W skład automatycznego systemu monitorującego pa
rametry powietrza w tunelu wchodzą: anemometry, czujniki zanieczyszczeń (widoczność, 

tlenek węgla i tlenek azotu), przepływomierze, oraz precyzyjne barometry. 
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'NŁOCHY 

3 w.enl.)·:•l(ory 
w tym 1 zapasG•Ny 

FRANCJI; 

Tamy 

Wontytator wzmacniający 

Rys. 3.3. Schemat instalacji oddymiającej tunelu Mont Blanc 
Fig. 3.3. Diagram of smoke installation in tunnel Mont Blanc 

Komputer steruje systemem wentylacji (rys. 3.4). W tym celu zakłada się że: jakiekolwiek 
zdarzenie stwarzające niebezpieczeństwo zaistnienia pożaru, traktowane jest jako pożar. 

Miejsce pożaru wykrywane jest za pomocą światłowodowych detektorów temperatury, roz
mieszczonych wzdłuż stropu tunelu. Podwyższenie temperatury w danym miejscu wskazuje 
miejsce pożaru. Operator w każdej chwili może ręcznie wywołać także odpowiednie proce
dury. 

l Alarm p żarowy . 

! Wentyfatofy włączone (50%) 

l lokalizacja pożaru 
l 
l Potwierdzenle alarmu ! . ' " .• 
: on.\•<łrcie kanalów wyciągowych 

'Nenty! ator~· włączone (1 001o} 

jKontrola prędkości wzdtużnej 
l Ro. warstwienie dymów 

l Petne ocldytTtianta 
1 · ~ <> · · ···~~-~ - _ ......... ...... "'" 

Rys. 3.4. Kolejność i typowa synchronizacja kroków przy automatycznie działającym systemie 
oddymiania 

Fig. 3.4. The sequence and typical synchronisation of steps in automatically working smoke system 
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System bezpieczeństwa w tunelu Mont Blanc obejmuje jeszcze następujące środki: 
zatoki parkingowe o długości 30 m rozmieszczone, co 300 m pozwalające na zatrzymanie 
pojazdu w razie awarii, lub zawrócenie, 
informacje radiowe przekazywane kierowcom w razie awarii, za pomocą specjalnego sys
temu komunikacji radiowej, częstotliwość pracy radia· podana jest przy wjeździe do tunelu, 
oraz na tablicach rozmieszczonych co 600 m, 
oświetlenie (czerwone lampy) nakazujące zatrzymanie pojazdu w razie awarii w tunelu, 
rozmieszczone co 300 m, 
szlabany opuszczane automatycznie w razie wypadku, pozwalające zatrzymywać ruch w tu
nelu, aby nie dopuszczać do zderzeń kolejnych pojazdów, 
transparenty świetlne rozmieszczone, co 600 m, pozwalające na kierowanie ruchem, które 
zawierają informacje o zmianie dopuszczalnej prędkości, zablokowaniu pasa ruchu, wy
padku w tunelu , korkach itp., 
schrony (rys . 3.5) rozmieszczone co 300 m., których powierzchnia wynosi 37,5 m2 każ
dego, a maksymalna ilość osób mogących korzystać z jednego schronu wynosi 50, ponadto 
w schronach znajdują się urządzenia łączności jak wideotelefony, oraz połączenia z kana
łami wentylacyjno- ucieczkowymi, 
oznaczenia dróg ucieczkowych rozmieszczone co 50 m, 
pomieszczenia wyposażone w telefony alarmowe oraz gaśnice, które znajdują się co 100 m, 
trzy stacje pomocy medycznej rozmieszczone przy portalach tunelu oraz w środku tunelu . 

WY.iście 
z 
tunelu 

medyczny 
Pojazd do 
transportu 
poszkodowanych 

Kanał ze świeżym 
.powietrzem 

transportu 
poszkodowanych 

Rys. 3.5. Ewakuacja pasażerów w czasie pożaru 
Fig. 3.5. ·The passengers' evacuatión in time offire 

747 



Napieraj S., Nawrat S.: Zagrożenie pożarowe i bezpieczet1stwo w tunelach komunikacyjnych 

3.2. Pożar w tunelu kolejowym Eurotunel 

Pożar w Eurotunelu zaistniał l8.ll.l996 r., pociąg wahadłowy wjechał do tunelu ze skła
dem wagonów, w którym w jednym z wagonów nastąpiło zapalenie samochodu. Ogień pożaru 
został przeniesiony w czasie jazdy do sąsiednich wagonów. Temperatura pożaru osiągnęła 
l 000 o c. Pożar został ugaszony przez służby ratownicze. Spowodował poważne uszkodzenia 
46 m tunelu w miejscu gdzie nastąpiło zatrzymanie pociągu a zasięg różnych uszkodzeń objął 
dalsze 500 m. Żaden z pasażerów nie uległ wypadkowi. 

3.3. Pożar w tunelu drogowym Leardal 

Możliwość wystąpienia pożaru istnieje realnie nawet w tak supernowocześnie zabezpieczo
nych tunelach, o czym świadczy pożar powstały w dniu 27.11.2000 r. na kilka godzin przed 
formalnym otwarciem tunelu. Zapaleniu uległ wentylator w autobusie wiozącym 50 pasażerów 
z Voss do Lem·dal. Dymiący autobus zastał wywieziony poza tunel. Żaden z pasażerów nie 
uległ wypadkowi. 

4. \Vyniagania dotyczące bezpieczeństwa komunikacji w tunelach 

Problemy bezpieczeństwa w tunelach muszą być definiowane już na etapie prac projekto
wych w oparciu o analizę ryzyka uwzględniającą wpływ parametrów technicznych i eksploata
cyjnych. W związku z tym w oparciu o analizy oraz badania modelowe i eksperymentalne 
podejmowane są próby klasyfikacji tuneli i zdeterminowania podstawowych wymagań tech
nicznych i technologicznych dotyczących warunków bezpieczeństwa i komunikacji w tunelach 
[Dyrektywa Komisji Unii Europejskiej, 2002]. Dla pojedynczego oraz podwójnego tunelu, 
klasa tunelu będzie zależała od natężenia ruchu i długości tunelu, jak w tabeli 4.1. 

Typ tunelu Rodzaj ruchu 

o:; >, 

" ::: 
3 o 

""' >, " N 2 g " >, :.;;;; -o 
"' " ::: 'O' 

o.. Cl 

Tabela 4.1. Klasytikacja tuneli 
Table 4.1. Tunnel classitication 

Wielkość ruchu 
[WR][sam./dobę/pas 

ruchu] 
WR"=9000 

45!Xl:SWR <9000 

2000:SWR<45!Xl 

500:SWR<2(XX) 

WR<500 
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Długość tunelu Klasa tunelu 
[km] 

1...2::0,5 l 

1...2::3 l 

I:SL<3 II 

0,5:SL<I łłł 

1...2::6 I 

3:SL:S6 II 

I:SL:S3 III 

0,5:SL<I IV 

1...2::10 l 

3~L<IO II 

I:SL<3 III 

0,5:SL<l IV 

1...2::20 I 



School o f Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2005 

Wielkość ruchu 
Długość tunelu 

Typ tunelu Rodzaj ruchu [WR](samJdobę/pas Klasa tunelu 
ruchu] 

[km] 

10~L<20 11 

3~L<l0 III 

l~L<3 IV 

O,S~L<l V 

WR~l2500 L.:::O,S I 

9000~WR < 12500 
l;:: l I 

O.S~L<l II 

1;::3 l 
>. 4500~WR<9000 l ~L<3 II 1l 3 

2 o 
O.S~L<l III """ ;:::.. 2 1;::6 l ~~ .!:! 

3 """ 2000~R<4500 o l~L<6 II "8 c 
'O 0.. " o.s~L<l III ...., 

1;::6 I 

WR<2000 
3~L<6 II 

l~L<3 III 

o.s~L<I IV 

W tabeli 4.2 zostały zestawione wymagane parametry i środki ochrony przeciwpożarowej 
zależne od klasy tunelu. 

Lp. 
Katcgol'ia 

WYJ>Osażenia 

l 

-
Oświetlenie 

2 

l--
3 

4 r--s 
7 
l--

7 
l-- Komunikacja 

8 

-
9 

lO Zm-lądzanie ruchem 

Tabela 4.2.Wyposażenie tuneli poszczególnych klas 
Table 4.2. Tunnels equipment of individual classes 

TY[> wyt>osażcnia 
Klasa Klasa Klasa Klasa 

I II III IV 

Ciągle oświetlenie V V V 

Oświetlenie awaryjne 
V V V 

dróg ucieczki 

Zasilanic awaryjne V V V 

Telefon awaryjny V V V 

Transmisja radiowa V V 

Głośniki V V 

Zatoki bezpieczeństwa V V V 
Monitorowanie 

kamerami 
telewizyjnymi 

V V o 
wewnętrznymi 

Zmienna sygnalizacja V V o 
Wyposażenie do 

V V o 
zamknięcia tunelu 

749 

Klasa 
Uwagi 

V 
musi być 

zastosowane 
oświetlenie tunelu 

musi być stosowane 

o oświetlenie dróg 
ucieczkowych 

co 100111 

o 
o 

co 150m 

konieczne tylko dla 
o tuneli o długośc i 

ponad 1000 m 

o 
konieczne tylko dla 

o tuneli o długości 
ponad 1000 m 
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Lp. 
Kategoria 

Typ wyposażenia 
Klasa . Klasa Klasa Klasa Klasa 

Uwagi 
wyposażenia l II III IV V 

Wyposażenie do 
II zat1·z.ymania pojazdów o o o 

r--- w tunelu 
Wyposażenie do 

12 kontroli wysokości 'V o o 
r--- pojazdów 

13 Centruin kontroli 'V 'V o o 
14 

Automatyczne 
'V 'V o o wykrywanie wypadków r---

15 Wykrywanie pożarów 'V 'V o o 
r---

Wykrywanic Możliwość ręcznego 
16 wypadków wywołania a"iarmu 

'V 'V 'V 'V 
-

Automatyczne 
17 

wywołanie alarmu 
'V 'V o o 

"""18 Wentylacja 'V 'V o o 
19 

Gaśnica 
'V 'V 'V o co 150m 

- Zarządzanie przeciwpożarowa 

20 wypadkiem Hydranty z wodą 'V 'V 'V o co 150m 
-

21 Instalacja wodna 'V 'V 'V o o 
22 

Odporność struk tury 
'V 'V o o 

r--- tunelu na _]J_Ożar 

23 Drogi ewakuacyjne 'V 'V 'V o r---
Wyjścia ewakuacyjne 24 Pl7.eciwdziałanie 'V 'V 'V o co 500111 

r---
Drogi dla służb 

25 
ratunkowych 

'V 'V o o co 1500 "m 

r---
Pomieszczenia 

26 
ewakuacyj n e 

'V 'V o o 
27 Zatoki parkingowe 'V o o o co 1000 m 

-
28 Awaryj n e pasy n1chu o o o 

-
Bierne środki Skrzyżowania z . 

29 bezpicczei\stwa centralnymi kanałami 'V 'V o o 
ratunkowymi 

-
Miejsce schron ienia dla 

30 poszkodowanych o o o 
Brygady straży 

31 po7.arnej przy o o o o 
pm1alach 

32 'V - obowiązkowy - proponowany O - opcjonalny 

Na przykład dla tunelu drogowego który charakteryzuje się następującymi parametrami 
techniczno-ruchowymi: 

typ tunelu- pojedynczy U eden kanał ruchu), 
rodzaj ruch- jedna jezdnia dwupasmowa i ruch dwukierunkowy, 
natężenie ruchu 9450 samochodów/dobę/pas ruchu, 
długość tunelu 5,3 km. 
Biorąc pod uwagę kryteria określone w tabeli 4.2 można tunel zaliczyć do I klasy. 
W związku z tym na podstawie tabeli 4 tunel będzie musiał być wyposażony w następujące 

środki, które powinny zapewnić racjonalny poziom bezpiecze6stwa dla użytkowników (tab. 
4.3). 
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Tabela 4.3. Środki bezpieczeństwa dla tunelu 
Table 4.3. Resources of safety for tunnel 

Ciągłe oświetlenie Oświetlenie awaryjne dróg ucieczki 

Zasilanie awaryjne Telefon awaryjny 

Transmisja radiowa Głośniki 

Zatoki bezpiecze!\stwa Zatoki parkingowe 

Monitorowanie kamerami telewizyjnymi wewnętrznymi 

Zmienna sygnalizacja 

Wyposażenie do zamknięcia tunelu Wyposażenie do zatrzymania pojazdów w tunelu 

Centrum kontroli Wyposażenie do kontroli wysokości pojazdów 

Automatyczne wykrywanie wypadków Wykrywanie pożarów 

Możliwość ręcznego wywołania alarmu Automatyczne wywołanie alarmu 

Wentylacja mechaniczna 

Gaśnica przeciwpo?.arowa Hydranty z wodą 

Instalacja wodna 

Odporność struktury tunelu na pożar 

Drogi ewakuacyjne Wyjścia ewakuacyjne 

Drogi dla służb ratunkowych 

Pomieszczenia ewakuacyjne 

Awaryjne pasy ruchu Skrzyżowania z centralnymi kanałami ratunkowymi 

Miejsce schronienia dla poszkodowanych 

5. Ocena stopnia bezpieczeństwa w tunelach badania stanu bezpieczeństwa w tunelach 

W celu sprawdzenia i oceny stanu bezpieczei1stwa w tunelach komunikacyjnych przepro
wadzane są audyty przez specjalistyczne jednostki nadzoru budowlanego, przeciwpożarowego 
i technicznego. Badania takie prowadzone są też przez inne organizacje zajmujące się komuni
kacją 

Kompleksowa ocena poziomu bezpieczei1stwa jest bardzo trudna z uwagi na dużą ilość 
czynników często współzależnych od siebie, a także na zależności nie tylko ilościowe, ale tak
że jakościowe. 

Badania poziomu bezpieczeństwa w tunelach prowadzone są corocznie przez ADAC- Po
wszechny Niemiecki Automobilklub, który dla oceny bezpieczeństwa w tunelach wytypował 
następujące czynniki: system tunelu, stan tunelu, ruch i nadzór, komunikacja, drogi uciecz
kowe, zagrożenie pożarowe, wentylacja pożarowa, organizacja akcji ratunkowej [ADAC, 
2004]. 
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Tabela 5.1. Przykłady tuneli testowanych przez ADAC 
Table 5.1. Examples o f tested tunnels by ADAC 

"' " ~ 
::l -8 "' 

~ E 
11 ::l "U' o " o; N -"' ·N 

El "O " N 
~ 

o c:: "" ~ u o. 
3 c:: 

5 " ·N " E ·- ·c:; o 
.!l c:: ..c:: E ::l Cl., "U' 

5 u " "' o ·sn >, >. Ul ::1 

Ul 0:: :..: E c 
Ci " :::: 

Waga 10% 9% 19% 10% 13% 21% 10% 

Kraj l tunel 

Austria l Gleinalm ++ + - o -- ++ ++ 

Belgia l Waasland -- ++ -- -- -- o --
Szwajcaria l Porny ++ ++ + - ++ ++ ++ 

Niemcy l Petueltunnel + + - o ++ + + 

Hiszpania l Soli er - - -- -- -- -- --
Francja l Nogent-sur-Marne + o - -- o -- --
Wielka Brytan ia l B Jackwall N ord -- + - -- -- o ++ 

Włochy l Fortezza -- ++ - -- - ++ ++ 

Norwegia l Ekeberg ++ o o o o + + 

Holandia l JJ tunnel -- + o ++ + -- --
Słowacja l Karawanken o + o + -- ++ ++ 

OcenaADAC 

00 Bardzo dobry 

O Dobry 

O Wystarczający 

~ Zły 

~~ Bardzo zły 

"U' 
~ ·;; 

" ~ .,.,.. o 
~~ 
.§ ~ 
e!J 1-o 

o 

8% 

+ o 
-- ~= 
++ 00 
++ o 
-- ~~ 
- = 
- ~~ 
+ o 
o o 
-- ~ 
o o 

Z powyższych badań wynika, że najwyższy stan bezpieczeństwa jest w tunelu Porny 
(Szwajcaria) a najgorszy w tunelu SolJer (Hiszpania). 

6. Stwierdzenia i wnioski 

Przedstawiony materiał pozwala na sformułowanie następujących stwierdze!l i wniosków: 
6.1 . W tunelach komunikacyjnych pomimo stosowania szeregu różnorodnych środków i za

bezpieczei'l istnieje stan potencjalnego zagrożenia pożarowego spowodowany ruchem 
samochodów i pociągów. 

6.2. W czasie projektowania, zagadnienia zagrożenia pożarowego sąjednyrn z podstawowych 
czynników decydującym o strukturze i konstrukcji tunelu, systemie wentylacji, sposobie 
ewakuacji ludzi, systemach kontroli i sterowania parametrami wentylacji oraz zarządza
niu ruchem w czasie normalnej eksploatacji i akcjami ratowniczymi w czasie stanów 
awaryjnych np. pożaru. 
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6.3. Skomplikowane systemy wentylacji bardzo często są przyczyną stworzenia trudności w 
opanowaniu pożaru zwłaszcza w pierwszej chwili jego zaistn ienia - np. pożar w tunelu 
Mont Blanc- 39 ofiar. 

6.4. Szybkie i sprawne opanowanie zagrożen ia pożarowego i stworzenie możliwości ewaku
acji użytkowników tunelu wymaga wprowadzenia systemu monitorującego powstanie 
miejsca pożaru, stan parametrów wentylacyjnych powietrza i występowanie dymów w tu
nelu, oraz systemów komputerowych zarządzania i sterowania wentylacją w tunelu. 

6.5. Systemy bezpieczeństwa są najważniejszymi elementami wpływającymi na ochronę życia 
Judzi jak i na sprawność ruchu, co w konsekwencji rzutuje na bezpieczeństwo i rentowność 
transportu w tunelach komunikacyjnych . 

6.6. Konieczne są dalsze badania teoretyczne i doświadczalne, które powinny doprowadzić do 
wypracowania jednolitych kryteriów oceny stanu bezpieczeństwa w tunelach co jest bar
dzo ważne w pracach projektowych, jak i w czasie eksploatacji. 

6.7. W celu sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa w tunelach komunikacyjnych przepro
wadzane są audyty przez specjalistyczne jednostki nadzoru budowlanego, przeciwpoża
rowego i technicznego. Badania takie prowadzone są też przez inne organizacje zajmu
jące się komunikacją. 

6.8. Przedstawiony system klasyfikacji tuneli komunikacyjnych pod kątem bezpieczeństwa 
ich użytkowników determinuje w sposób kompleksowy podstawowe wymagania tech
niczne i technologiczne. 
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Fire hazard and safety in communications tunnels 

Abstra et 

In Jast years growed up on forwarding national and intcrnational serv ices, which influenced 
in direct way on development of road and rail way transport on the world . The assurance is the 
very important problem of safety in the range of exploitation of tunnels and particularly in 
aspect of the fires threat. In relationship from this in article was introduced the analysis of fi re 
in tunnel Mont Blanc where 4 I me n death. The question o f safety in tunnels i s studied by sci
entists and practicians in support about different criterions. The described by ADAC (Allge
mainer Deutscher Automobil Club) method is in tunnels one of opinion methods of safety. Use 
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her in artide was introduced with examples. It workings were introduced was preventive in 
tunnels also which they will permit to assure them safe exploitation. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Nikodem Szlązak 
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Skojarzone zagrożenia górnicze w kopalniach rud miedzi - aspekty 
praktyczne profilaktyki 

Słowa kluczowe 

::.ag rażenia skojarzone- ocena- profilaktyka 

Streszczenie 

W artykule omówiono zagadnienie występowania zagrożeń skojarzonych w kopalniach rud 
miedzi. Współzależność tych zagrożeń charakteryzuje się prawdopodobieństwem sumy nie
rozłącznych i niezależnych zdarzeń przewyższenia wartości granicznych wielkości określo
nych przepisami górniczymi lub badaniami naukowymi. Przedstawioną metodę zobrazowano 
na przykładzie zagrożeń skojarzonych: klimatycznego, tąpaniowego i gazowego w jednej z ko
palń rud miedzi. Scharakteryzowano sposób oceny indywidualnych składowych profilaktyk 
występujących zagrożeń oraz ich udział w globalnej profilaktyce, wskazując przy tym na ko
nieczność stosowania zrównoważonych działań prewencyjnych przy zagrożeniach skojarzo
nych. 

l. Wstęp 

W kopalniach rud miedzi występują liczne zagrożenia naturalne i technologiczne. Przez za
grożenia naturalne rozumie się takie zagrożenia, których źródłem są naturalne właściwości 
górotworu, a działalność górnicza jest siłą sprawczą ich ujawniania się w wyrobiskach górni
czych. Za zagrożenia technologiczne uważa się natomiast te zagrożenia, które wynikają ze 
6tosowanej technologii prowadzenia robót górniczych. 

W kopalniach rud miedzi w LGOM-ie do największych zagrożeń naturalnych zalicza się 
zagrożenia temperaturowe i tąpaniowe, a do technologicznych - zagrożenia gazami toksycz
nymi. Wymienione zagrożenia mają charakter zagrożei1 skojarzonych, które współwystępując 
wpływają na inicjację, intensywność oraz przejawy swojego występowania [2]. Szczególną 
cechą takich zagrożeń są trudności w doborze odpowiednich metod profilaktycznych, gdyż 
stosowane profilaktyki dla poszczególnych zagrożeń są zwykle wzajemnie kolizyjnymi. 

W kopalniach rud miedzi niekorzystny wpływ na mikroklimat wywierają duże odsłonięte 
powierzchnie górotworu, przez które wnika do powietrza kopalnianego ciepło z wnętrza Ziemi. 
Pogarsza to wybitnie warunki klimatyczne w wyrobiskach górniczych. Z drugiej jednak strony, 
szerokie otwarcie stropu ułatwia skuteczne zwalczanie tąpań [l 0]. Szerokie otwarcie stropu 
wiąże się jednak z wykonaniem wielu wyrobisk górniczych, co jest powodem dużej złożoności 
oddziałowych sieci wentylacyjnych i małej intensywności przewietrzania wyrobisk wewnątrz 
oddziałów wydobywczych. Generuje to zagrożenia toksycznymi gazami spalinowymi wydzie-
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lanymi przez maszyny górnicze napędzane silnikami spalinowymi, pogarszające dodatkowo 
trudne warunki klimatyczne panujące w kopalniach rud miedzi. 

W niniejszym artykule przedstawiono metodę oceny współwystępujących zagrożeń : 

temperaturowego (klimatycznego), tąpaniowego i gazowego (gazami toksycznymi) w kopal
niach rud miedzi. Przedstawiono także propozycję oceny doboru zrównoważonych działań 
profilaktycznych przy występowaniu wymienionych zagrożeń skojarzonych. 

2. Charakterystyka zagrożeń temperaturowego, tąpaniowego i gazowego w kopalniach 
LGOM-u 

2.1. Zagrożenie temperaturowe (klimatyczne) 

Temperaturę powietrza w kopalniach rud miedzi w LGOM-ie determinują głównie takie 
czynniki jak głębokość zalegania złoża, z czym wiąże się proces sprężania powietrza w polu 
siły ciężkości, ciepło i wilgoć oddawane przez górotwór i maszyny [8]. 

Proces adiabatycznego sprężania powietrza w warunkach kopalń LGOM-u powoduje prze
ciętny wzrost temperatury powietrza w szybach wdechowych o 0,6 oc do 0,8 oc na każde l 00 
m głębokości szybu. 

Temperatura pierwotna skał złożowych na obszarze LGOM-u charakteryzuje się dużą 

zmiennością. Najbardziej zróżnicowanym pod względem temperatury pierwotnej złożajest ob
szar górniczy pola Sieroszowice. W tym obszarze temperatura pierwotna skał zmienia się w prze
dziale od 21 oc w części południpwej do 45 oc na krańcach północno-wschodnich złoża, co 
związane jest z największą rozpiętością głębokości zalegania złoża [8]. Średnie temperatury 
pierwotne górotworu dla poszczególnych głębokości zalegania złoża wynoszą: 30 oc przy 
około 500 m npm, 35 oc przy około 700 m npm, 40 oc przy około 900 m npm i 45 oc przy 
około 1100 m npm. Średni stopień geotermiczny w części południowo-wschodniej złoża ·wy
nosi 27,4 mfCC, a w części północno-zachodniej 30,2 mfOC. 

Ilość radiogenicznego ciepła wydzielanego ze wszystkich skał w obszarze złożowym 
LGOM-u wynosi około 8,4 do 29,3 J/rok/Mg skały, średnio 21 J/rok/Mg skały . Wartości tego 
ciepła dla warstw o podwyższonych koncentracjach pierwiastków promieniotwórczych wyno
szą od 138 do 154 J/rok/Mg skały. 

Struktura oddziałowych sieci wentylacyjnych w kopalniach rud miedzi w LGOM-ie, 
podyktowana istnieniem dużej liczby wyrobisk wieJonitkowych orah: silnie rozwiniętych wyro
bisk rozcinkowych w polach eksploatacyjnych, utrudnia przewietrzanie frontów eksploatacyj
nych, a duża powierzchnia kontaktu skał o wysokiej temperaturze pierwotnej nie sprzyja utrzy
maniu pożądanych warunków klimatycznych. Na niekorzystne warunki klimatyczne w oddzia
łach eksploatacyjnych wpływa ponadto w dużym stopniu ciepło pochodzace z pracy maszyn 
górniczych o napędzie spalinowym. W związku z tym w wyrobiskach górniczych kopalń 
LGOM-u spotyka się temperatury powietrza mierzone termometrem suchym wynoszące 33 °C, 
a nawet przekraczające tę wartość. 

Wysokie temperatury powietrza kopalnianego występują głównie w wyrobiskach przygo
towawczych [7] . 

2.2. Zagrożenie tąpaniowe 

Eksploatacja górnicza w kopalniach rud miedzi w LGOM-ie jest związana z występowa
niem wstrząsów górniczych. Liczba wstrząsów górotworu w tych kopalniach wynosi około 30 
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tysięcy w ciągu roku. Jak się okazuje [4] , decydujący wpływ na zagrożenie tąpaniam i w kopal
niach LGOM-u mają wstrząsy wysokoenergetyczne, których wartość energii sejsmicznej prze
kracza 105 J. W ciągu roku występuje ponad 450 wysokoenergetycznych wstrząsów, które wy
wołują średnio 3 tąpnięcia rocznie powodujące liczne wypadki wśród załogi górniczej. Z da
nych statystycznych przedstawionych w pracach [3, 4, 5, l O] wynika, że liczba wstrząsów 
wysokoenergetycznych wyraźnie wzrasta, co w konsekwencji oznacza również wzrost zagro
żenia tąpaniam i . 

Do zasadniczych przyczyn zagrożenia tąpaniami w kopalniach rud miedzi w LGOM-ie 
zalicza się : 

- prowadzenie robót górniczych w warunkach skrępowanych, a w szczególności w sąsiedz
twie rozległych zrobów w obszarach resztkowych ; 

- znaczną głębokość eksploatacj i (nawet poniżej 1100 m) przy dużym stopniu zaawansowa
nia eksploatacji; 

- występowanie licznych uskoków w sąsiedztwie których prowadzi się roboty górnicze; 
- występowanie w stropnie zasadniczym wytrzymałych i sztywnych warstw wapieni i an-

hydrytów o grubości od kilkudziesięciu do 250m, a w spągu ławic zwięzłych piaskowców. 

2.3 . Zagrożenie gazami toksycznymi 

W wyniku spalania oleju napędowego w silnikach Diesla napędzających maszyny górnicze 
w kopalniach rud miedzi w LGOM-ie wydziela się do powietrza kopalnianego szereg produk
tów szkodliwych dla zdrowia, a w szczególnośc i tlenek węgla i tlenki azotu· [8] . Skład oraz 
ilość produktów spalania zależy w głównej mierze od obciążenia siln ika, jego jakości i obsługi 
przez operatora. Produkty spalan ia wydzielane przez maszyny górnicze na ogół nie są dosta
tecznie rozrzedzone przez powietrze wentylacyjne i dlatego stwarzają zagrożenie dla zdrowia 
załóg górniczych. Okazuje się, że na l kWh pracy silnika Diesla wydziela się m.in. 1,72-7,46 g 
tlenku węgla oraz 4,55-14,62 g tlenków azotu w przeliczeniu na N02• Tlenki azotu w powie
trzu utlen i ają się do dwutlenku N02, który z wodą tworzy kwas azotowy. 

Równ ież podczas robót strzałowych , powszechnie stosowanych w kopalniach LGOM-u 
wydzielają się składniki toksyczne, m. in . tlenek węgla i tlenki azotu . Część gazów postrzało

wych przez długi czas związana jest z urobkiem i stopniowo przechodzi do powietrza. Proces 
ten przebiega dość intensywnie w czasie ładowan ia i rozładunku urobku. Zraszanie urobku 
wodą ułatw i a usuwanie z niego dwutlenku azotu. Jak wykazują badania stężenia tlenków azotu 
w powietrzu wpływającym do kopalń rud miedzi przekracza niekiedy wartość dopuszczalną 
górniczymi przepisami bhp. 

W wymienionych kopalniach stwierdza się także występowanie węglowodorów, głównie 
metanu w stopowej warstwie piaskowców czerwonego spęgowca oraz w dolomicie głównym 
zalegającym w obrębie anhydrytów. Występowanie metanu w otworach badawczych w kopalni 
"Polkowice-Sieroszowice" miało charakter sporadyczny, przy czym gaz ten obecnie nie sta
nowi żadnego zagrożenia dla załogi . 

3. Ocena skojarzonych zagrożeń klimatycznego, tąpaniowego i gazowego w kopalniach 
rud miedzi 

Kompleksowa metoda oceny stanu zagrożeń skojarzonych dla jej uniwersalności 

praktycznej użyteczności powinna spełniać następujące wymagania [2): 
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- w ocenie stanu zagrożeń skojarzonych powinny być uwzględnione obowiązujące i stoso
wane sposoby oceny i prognozy dla poszczególnych zagrożeń; 

- ocena powinna być otwarta na dowolną liczbę zagroże1'1 składowych i wzajemnych między 
nimi powiązań; 

- przedział wartości ocen powinien zawierać kryterialne przedziały stanu zagrożei1 skojarzo
nych odpowiadające ogólnie przyjętym kryteriom ryzyka zawodowego. 
Porównywanie lub sumowanie stanów zupełnie odmiennych zagrożeń oraz skutków 

wzajemnych między nimi oddziaływań wymaga charakteryzowania tych zagrożeń wartościami 
bezwymiarowymi. 

Podstawowym warunkiem, który musi być spełniony przy ocenie stanu zagrożei1 skojarzo
nych jest możliwość uwzględnienia w niej charakterystyk wzajemnych między nimi oddziały
waJ'!. W pracy [2] do opisu zagrożel'l skojarzonych, a w szczególności sposobu oceny ich stanu 
proponuje się m.in. korzystanie z zasad logiki rozmytej. Jednak w pracy tej podkreśla się, że 
"szczegóło y obraz pojęcia rozmytego reprezentującego kilka, przekształconych oddziaływa
niami, zagrożel'l składowych może być bardzo skomplikowany". 

Dlatego też do oceny stanu ww. zagrożei'l skojarzonych w kopalniach rud miedzi sugeruje 
się korzystanie z rachunku prawdopodobiei'lstwa i statystyki matematycznej. Takie podejście 
umożliwia bowiem spełnienie wyżej wymienionych postulatów, przy czym na ogół zastoso
wane modele matematyczne są proste. 

Uważa się, że zagrożenia klimatyczne, tąpaniowe i zagrożenie gazami toksycznymi, jako 
zagrożenia skojarzone, mogą być charakteryzowane wspólnym prawdopodobiei1stwem doty
czącym możliwości przekroczenia określonych wartości granicznych ww. zagrożei1 ujętych 
w przepisach górniczych lub wynikających z badań naukowych. 

Zgodnie z przepisami [9] temperaturą graniczną powietrza kopalnianego jest temperatura 
tg = 28 oc lub tg = 33 oc. W przypadku gazów toksycznych natomiast, za wartości graniczne 
przyjmuje się stężenia: tlenku węgla rgco = 26 ppm, dwutlenku azotu rgN02 = 2,6 ppm i dwu
tlenku siarki rgso2 = 0,75 ppm. 

Decydujący wpływ na zagrożenia tąpaniami w kopalniach mają wysokoenergetyczne 
wstrząsy górotworu [3, 4, 5, I 0]. Za wartość graniczną energii sejsmicznej po przekroczeniu 
której może wystąpić tąpnięcie przyjmuje się energię eg = 105 1. 

W matematycznych modelach opisujących zjawiska przekroczenia ww. dopuszczalnych 
stanów, w niniejszej pracy, są stosowane m.in. zmienne losowe ciągłe, dla których na drodze 
empirycznej aproksymuje się funkcje gęstości prawdopodobie1'lstwa. Korzysta się przy tym 
z szeregów rozdzielczych i histogramów f7]. 

Z analizy tych histogramów można wysunąć hipotezę co do charakteru zmiennej losowej, 
przy czym są to zazwyczaj rozkłady normalne i wykładnicze lub zbliżone do tych rozkładów. 
Podkreślić jednak należy, że nie zawsze występują wymienione rozkłady. Dlatego też przyjęcie 
hipotezy, co do charakteru zmiennej losowej, wymaga weryfikacji statystycznej . 

Jeśli na podstawie badań statystycznych zostanie rozstrzygnięty problem modelu rozkładu 
zmiennej losowej X, to wówczas prawdopodobieństwo przyjęcia przez tę zmienną wartości 
większej od wartości granicznej Xg można wyznaczyć ze wzoru 

x., 

P(X>xg)=l- Jf(x)dx (3.1) 
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który jest równoważny zależności 

P(X > x J = 1- Fk) (3.2) 

gdzie: 
F(xg) oznacza dystrybuantę zmiennej losowej, obliczoną dla X= Xg. 

W celu scharakteryzowania współwystępowania zagrożeń tąpaniowego, klimatycznego i ga
zowego w kopalniach rud miedzi, zdarzenia polegające na przekroczeniu odnośnych wartości 
granicznych są traktowane jako niezależne i nierozłączne. Korzysta się przy tym z danych 
statystycznych dotyczących wyników pomiarów temperatury powietrza kopalnianego, energii 
zarejestrowanych wstrząsów oraz zmierzonych stężeń gazów .toksycznych (CO, N02, S01) 

w określonym rejonie kopalni (np. oddziale eksploatacyjnym) oraz przyjętym przedziale czaso
wym. 

Wprowadzając następujące oznaczenia zdarzeń: A 1 =X= T> tg, A2 =X= Rco > rgco, A3 = 
X= RNm > rgNm, A4= X= Rgso2 > rgso2 oraz As= X= E> eg wyznacza się prawdopodobień
stwo ich sumy korzystając z zależności 

gdzie: A,, ... , A, oznaczają zdarzenia przeciwne do zdarze1'1 A" ... , A 5 , przy czym 

(3.4) 

Wzór (3.3) oznacza prawdopodobieństwo zajścia co najmniej jednego (tzn. albo jednego, 
albo dwóch, albo trzech, albo czterech, albo pięciu) z ww. zdarzeń. 

Prawdopodobieństwo to może przyjmować wartość zero, wówczas gdy wszystkie 

prawdopodobieństwa zdarzeń przeciwnych są równe ( P(A, )= P(A, )= P(A, )= P(A, )= 

= r(A, )=l). Taki przypadek ma miejsce tylko wtedy, gdy jednocześnie prawdopodobieństwa 
przekroczenia granicznych wartości temperatury, tlenku węgla, dwutlenku azotu, dwutlenku 
siarki i energii sejsmicznej są równe zero, tzn. tylko wówczas, gdy w badanym rejonie zagro
żenia te w ogole nie występują. Jeśli natomiast prawdopodobieństwa wystąpienia tych wszyst
kich zagroże!l są równe jeden, to prawdopodobie!lstwo sumy określonej wzorem (3.3) równa 

się jeden, gdyż mamy wówczas P(A, )= P(A, )= r(AJ= P(AJ= P(As}= O. Tak więc miarą 
współwystępowania wymienionych zagrożeń może być wartość prawdopodobieństwa określo
nego wzorem (3.3), przy czym im wartość tego prawdopodobie!lstwa jest bliższa zera, tym 
skojarzenie zagrożel'! składowych jest mniejsze. Jeśli wartość tego prawdopodobiel'!stwa jest 
bliska jedności, to uznaje się, że zajdzie z pewnością co najmniej jedno z ww. zdarze{J. Po
nadto analizując iloczyn prawdopodobiel'!stw przeciwnych występujących po prawej stronie 
wzoru (3.3), można ustalić, które z występujących zagrożeń jest zagrożeniem wiodącym. 
Można także ocenić wpływ określonego zagrożenia składowego na zagrożenie skojarzone. 
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Sugeruje się, aby wartość sumy (3.3) była możliwie jak najmniejsza i na ogół nie przekra
czała wartośc i 0,5-0,6. Jeśli wartość ta jest większa od 0,5-0,6, to należy podjąć odpowiednio 
wzmożone działanie profilaktyczne. 

4. Aspekty praktyczne profilaktyki współwystępujących zagrożeń w kopalniach rud 
miedzi 

W praktyce górniczej kopah1 rud miedzi w LGOM-ie zagrożenia klimatyczne, tąpan iQwe i ga
zowe są zwalczane różnymi metodami, przy czym są one dostosowane do specyfiki ' danego 
zagrożenia. , 

W szczególności dla zwalczania wysokich temperatur powietrza w wyrobiskach górniczych 
stosuje się m.in. i ntensywną wenty lację tych wyrobisk [6]. W praktyce przez oddziały! eksplo
atacyjne przepływają strumienie objętości powietrza wynoszące nawetponad 6000 m3/min. Do 
lokalnej poprawy warunków klimatycznych i uintensywnienia przewietrzania robót górniczych 
często stosuje się wentylatory pomocnicze lub wentylatory wolnostrumien iowe. Stosowane jest 
również sztuczne ochładzanie powietrza w określonych wyrobiskach, głównie udostępn i ają

cych i przygotowawczych. Używane są także w coraz szerszym zakresie maszyny górnicze 
z klimatyzowanymi kabinami. 'vV 0/ZG "Rudna" wprowadzana jest aktualn ie kl irnatyzacja 
centralna. 

Profilaktyka tąpaniowa w kopalniach LGOM-u wiąże się głównie z szerokim otwarciem 
stropu, a także ze specjalnymi robotami strzelniczymi wykonywanymi w caliźnie, niekiedy w stro
pie lub spągu złoża. Roboty te mają na celu m. in. odprężenie górotworu [8, 10]. 

W zwalczaniu gazów toksycznych generowanych przez maszyny górnicze dąży s i ę głównie 

do tego, aby przewietrzanie wyrobisk górniczych zapewniało odpowiednie rozrzedzenie tych 
gazów. Ponadto pracujące w podziemiach kopalń maszyny z napędem spalinowym muszą 
odpowiadać określonym warunkom technicznym oraz muszą być wyposażone w dopalacze 
katalityczne i płuczki wodne. 

W celu ograniczenia tlenków azotu pochodzących z materiałów wybuchowych stosowa
nych w robotach strzelniczych stosuje się m. in. zraszanie urobku wodą. 

W przypadku, gdy wyznaczona wartość prawdopodobieństwa ze wzoru (3.3) jest większa 
od 0,5-0,6, wówczas należy pr~~rowadzić analizę prawej strony tej zależności, a w szczegól

ności prawdopodobieństwa P(A;) . Aby wartość Sw była możliwie mała, tzn. mn iejsza od 0,5-

0,6 prawdopodobieństwa P(A;), jak to już wspomn iano, muszą być bliskie jedności, przy 

czym dla pięciu zdarzeń A,, A,, A,, A~ i A,, wartość prawdopodobieństwa każdego z tych 

zdarze11 nie powinna być mniejsza od 0,8 . Jeśl i wartości te są mniejsze od 0,8 oznacza to, że 
przekroczenie granicznych wartości rozważanych zagrożeń są większe od 20%, co uważa się 
za niewłaściwe. Dlatego też należałoby wówczas przeanalizować szczegółowo profi laktykę 

takich zagrożeń i podjąć odpowiednie działania w celu zastosowania bardziej skutecznych 
metod prewencyjnych. Wskazane jest, aby profilaktyki te były tak dobierane, by wartości po
szczególnych prawdopodobieństw występujących we wzorze (3.3) były w przybliżen i u równe 
i nie mniejsze od 0,8-0,9. Znaczne różnice tych wartości mogą świadczyć o tym, że profilak
tyka jednego z występujących zagrożeń, np. o największej wartośc i jest uprzywilejowana. 

Małe wartości prawdopodobieństw P(A;) świadczą na ogół o przywiązywaniu małej uwagi do 

tych zagrożeń. 

760 



School of Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2005 

Przykładowo dla jednego z oddw:~.., wydobywczych kopalni rudy miedzi, korzystając z da
nych statystycznych dotyczących wyników pomiarów temperatury powietrza kopalnianego, 
energii zarejestrowanych wstrząsów oraz zmierzonych stężeń gazów toksycznych (CO, N02), 

sporządzono histogramy szeregów rozdzielczych wymienionych wielkości (rys. 4.1 do 4.3). 
Dla skrócenia obliczeń, zgodnie z pracą [1], przyjęto, że związki azotu są 10 razy bardziej 
trujące niż tlenek węgla. Założenie to pozwoliło na przeliczenie stężeń N02 na stężenia CO 
i sporządzenie jednego histogramu dla gazów toksycznych (rys. 4.3). Dalej przyjmuje się, że 
wartościami granicznymi są: dla temperatury suchej powietrza kopalnianego tg = 28 °C, dla 
wstrząsów górotworu eg = 105 J i dla stężeń gazów toksycznych przeliczonych na tlenek węgla 
r"c:o = 26 ppm. Ponadto zakłada się, że zdarzenia A 1, tj. przekroczenie temperatury powietrza, 
A2, tj. występienie wstrząsu o energii większej od 105 J oraz A3 - przekroczenie stężenia ga
zów toksycznych 26 ppm (po przeliceniu na CO) są zdarzeniami wzajemnie niezależnymi. 

Dla oceny ww. zagrożeń skojarzonych wyznacza się sumę nierozłącznych i niezależnych 
zdarzeń Al> A2 i A3, przy czym korzysta się ze wzoru (3.3). 

Rys. 4.1. Histogram szeregu rozdzielczego temperatury suchej powietrza w kopalni R 
Fig. 4.1. Histogram of distributive seriesfor dry ·bulb temperuture in the R mine 
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Rys. 4.2. Histogram szeregu rozdzielczego wstrząsów górotworu w kopalni R 
Fig. 4.2. Histogram of distributive seriesfor rock mass tremors in the R mine 
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Rys. 4.3. Histogram szeregu rozdzielczego gazów toksycznych przeliczonych na CO w kopalni R 
Fig. 4.3. Histogram of distributive seriesfor toxic gases converted into CO in the R mine 
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W oparciu o histogramy szeregów rozdzielczych przedstawionych na rys. 4.1 do 4.3 uzy
skano: 

P(A
1 
==X~28°C)==0,719, P(A~ ==X_IO;J)==O,l78, P(A, ==X~26ppm)==0,612 

natomiast 
S" == P(A 1 u A, u A,)== 1- (0,281· 0,822 · 0,388) == 0,910 

Obliczone prawdopodobieństwo jest duże, co powinno budzić poważne zastrzeżenia odno
śnie do stosowanej profilaktyki rozważanych zagrożeń. Prawdopodobiei1stwo to powinno być 
możliwie jak najmniejsze. Można by to uzyskać, gdyby wszystkie prawdopodobieństwa zda-

rzel'l A 1 • A, i A, były duże, bliskie jedności . Jednak z przeprowadzonych obliczei1 wynika, że 

taką wartość ma zdarzenie A,, tzn. występuje w badanym oddziale eksploatacyjnym duże 

prawdopodobieństwo nie przekroczenia energii wstrząsu górotworu wynoszącej 105 J, naj
mniejsze natomiast prawdopodobie1'lstwo dotyczy zdarzenia A 1 , tj. nie przekroczenia tempera

tury powietrza 28 oc. 
Znaczne różnice prawdopodobiei1stw zdarzeń A 1 , A, i A, świadczą o niezrównoważonej 

prewencji wymienionych zagrożei1. 
Z wykonanych oblicze!'! wyraźnie wynika, że uprzywilejowana profilaktyka dotyczy 

wstrząsów górotworu ( P(A~ == 0,822)), natomiast najmniej skutecznie zwalcza się wysokie 

temperatury powietrza kopalnianego ( P(A 1 == 0,281) ). Za niezbyt efektywną można uznać 
także profilaktykę dotyczącą gazów toksycznych ( P(A, == 0,388) ). 

Dla zrównoważenia działm'l profilaktycznych wszystkich rozważanych zagrożeń należałoby 

dążyć do tego, aby iloczyn prawdopodobie1'lstw P(A1 )r("Ao}r("A,) był możliwie bliski jedno-

ści . W celu osiągnięcia tego konieczne jest zwiększenie prawdopodobieństwa P(A1 ) , co po

winno wiązać się z bardziej skutecznym zwalczaniem wysokich temperatur powietrza kopal
nianego, np. przez uintensywnienie przewietrzania robót górniczych, sztuczne schładzanie 
powietrza kopalnianego, ograniczenia dopływu ciepła do powietrza przez zmniejszenie otwar
cia górotworu na kontakt z przepływającym powietrzem itp. 

W celu zwiększenia prawdopodobiei1stwa P(A,) należałoby m. in. wydatnie zmniejszyć 
zakres stosowania maszyn górniczych napędzanych silnikami spalinowymi, zastępując je ma
szynami z silnikami elektrycznymi, lepiej oczyszczać spaliny wydzielane przez silniki spali
nowe itp. Ograniczenie stosowania maszyn górniczych o napędzie spalinowym przyczyniłoby 
się także do obniżenia temperatury powietrza kopalnianego, która w tym przypadku stanowi 
zagrożenie dominujące. 

Należy podkreślić, że ~ybór działm'l profilaktycznych powinien m.in. zapewnić największe 
bezpiecze1'lstwo pnicy oraz obniżenie stanu zagrożenia, a zwłaszcza-zagrożenia dominującego. 
Powinno się dążyć do stosowania takich metod profilaktycznych, które pozytywnie oddziały
wują na więcej niżjedno zagrożenie składowe. 

Wprowadzając określone metody prewencyjne trzeba systematycznie śledzić skutki tych 
metod oceniając odpowiednie prawdopodobiei1stwa. 
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5. Zakończenie 

Przedstawiona metoda oceny skojarzonych zagrożeń górniczych w kopalniach rud miedzi 
w aspekcie działań profilaktycznych pozwala na kompleksowe podejście do tego zagadnienia. 
Umożliwia bowiem uwzględnienie 9owolnej liczby zagrożeń jakie występują w kopalni. 
Szczególną cechą zagrożeń skojarzonych są trudności w doborze odpowiednich metod profi
laktycznych, gdyż w wielu przypadkach stosowane profilaktyki dla poszczególnych zagrożeń 
są wzajemnie kolizyjnymi . Podejście do tego problemu przedstawione w artykule, umożliwia 
ocenę stosowanych profilaktyk zagrożeń składowych oraz ich udziału w globalnej profilaktyce 
współwystępujących zagrożeń górniczych w kopalniach podziemnych. 
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Associated mine hazards in copper mines - practical aspects of prevention 

Abstract 
The paper discusses the problem of associated hazards occurring in the capper mines. 

Interrelation of hazards is characterized by probability of sum of inseparable and independent 
events of exceeding the boundary values determined by mining regulation and investigations. 
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The presented method is illustrated by the example of associated hazards: climate, bump and 
gas in one of the copper mines. Method of individual prevention measures assessment for ex
isting hazards are characterized and their participation in the global prevention policy. The 
need of using sustainable preventing actions against associated hazards was indicated. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Andrzej Zorychta 
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Emisja metanu do atmosfery i możliwości jej ograniczenia 

Słowa kluczowe 

emisja metanu- metanonośność-wykorzystanie metanu- spalanie metanu 

Streszczenie 

Rozwój przemysłu, zwiększone zapotrzebowanie na energię i surowce energetyczne zwią
zane jest z negatywnym wpływem ludzkiej działalności na otoczenie. W referacie omówiono 
wpływ metanu i zagrożenia jakie stwarza dla środowiska naturalnego i człowieka . Scharakte
ryzowano źródła wydzielania się metanu z kopalń, składowisk odpadów i stacji gazowniczych 
oraz podano szacunkowe ilości emitowanego metanu. Przedstawiono następnie najczęściej 
stosowane metody pozyskiwania metanu w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Omówiono 
sposoby wykorzystywania metanu pochodzącego z odmetanowania kopalń, składowisk odpa
dów i stacji wydobycia gazu•ziemnego głównie w aspekcie jego spalania w silnikach gazo
wych oraz produkcji ciepła. 

I. Wstęp 

Rozwój przemysłu, nowych technologii pozyskiwania surowców energetycznych przyczynił 
się do zwiększenia emisji metanu do atmosfery. Z uwagi na chemiczne właściwości metanu 
jest on przyczyną powstawania zagrożeń naturalnych takich jak efekt cieplarniany czy zagro
żenia wybuchowe w miejscach pracy. Pomimo szkodliwych właściwości metanu, posiada on 
również pozytywne cechy, z uwagi na jego chemiczne właściwości. Można je wykorzystać 
w wielu dziedzinach ludzkiej działalności, głownie jako paliwo do spalania w silnikach gazo
wych i instalacjach grzewczych. Otrzymana w ten sposób energia elektryczna, cieplna pozwoli 
na zmniejszenie emisji metanu do atmosfery oraz ograniczenie zużycia kopalnych surowców 
energetycznych. 

2. Wpływ metanu na środowisko człowieka i miejsce pracy 

Od wielu Jat dominującym globalnym problemem jest efekt cieplarniany. Wraz z innymi 
związkami chemicznymi jak dwutlenek węgla, związki azotu, związki chlorofluorowęglowo
dorowe (freony - głównie CFC-II (CFCI3) i CFC-12 (CF2CI 2), halony), ozon troposferyczny, 
metan przyczynia się do podniesienia temperatury na powierzchni ziemi. Procentowy udział 
poszczególnych gazów w tworzeniu efektu cieplarnianego zestawiono w tabeli 2.1. Ponieważ 
metan posiada dużą siłę promieniowania, około 25 razy większą niż co2. w klasyfikacji 
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związków chemicznych odpowiedzialnych za efekt cieplarniany w 18 o/o przyczynia się do 
powstawania tego zjawiska. 

Tabela 2.1. Udział procentowy poszczególnych gazów w'efekcie cieplarnianym 
Table 2.1. Percentage of greenhous gases in global warming 

Wyszczególnienie Udział procentowy % 

Dwutlenek węgla 50 

Metan 19 

Freony i halony 17 

Ozon 8 

Podtlenek azotu 4 

Para wodna 2 

Metan stanowi zagrożenie wybuchowe w miejscach pracy, zwłaszcza w kopalniach meta
nowych, przy stężeniu w granicach5-15o/o udziału objętościowego. Migrując w warstwie gle
bowej , może wydzielać się w nisko położonych częściach budynków, piwnicach, garażach, 
stwarzając ró\.vnież zagrożenie wybuchov-.re. Negaty\vnie v-;płyv·/a na procesy v.;zrostu roślin, 
gdyż przemieszczając się w warstwie glebowej stwarza warunki beztlenO\ •e, przez co utrudnia 
oddychanie roślinom. Metan uwalniany ze składowisk odpadów jest składnikiem biogazu, 
który posiada uciążliwy dla otoczenia zapach, zawiera związki toksyczne, może powodować 
różne dolegliwości wśród ludzi i zwierząt. Gazy powstające na wysypisku w różnym stopniu 
wpływają na jakość wód gruntowych. Ponadto istnieje jeszcze wiele przykładów negatywnego 
wpływu metanu na środowisko człowieka które nie zostało wyszczególnione. 

2.1. Źródła emisji metanu 

Metan występuje w wielu miejscach na ziemi. Zalega w pokładach węgla kamiennego, w po
staci związanej z węglem (sorpcja) oraz w postaci wolnej w porach, szczelinach otaczających 
skał. Jego obecność w górotworze jest wynikiem procesów zwęglania roślinności w warunkach 
wysokiego ciśnienia i temperatury. W procesach karbonatyzacji powstały dwa gazy: CH4 oraz 
C01. W procesie tworzenia l m3 węgla powstało 350 m3 CH4 oraz do 200 m3 C01. Obecnie 
ilości tych gazów są znacznie mniejsze z uwagi na ich powolną migrację w kierunku po
wierzchni ziemi oraz procesów rozpuszczania C02 w wodach podziemnych. Ilość zgroma
dzonego metanu w pokładach węgla zależy również od uwarunkowań geologicznych, głęboko
ści zalegania, przepuszczalności węgla i skał otaczających [6]. W tablicy 2.2. zestawiono wiel
kość emisji metanu z przemysłu węglowego kilku wybranych krajów świata, wielkość wydo
bycia oraz ilość emitowanego metanu w przeliczeniu na Mg wydobycia [5]. 

W globalnej emisji gazów znaczny udział stanowi metan z plantacji ryzu czy hodowli zwie
rząt. Wydziela się z obszarów bagiennych, jezior, gdzie powstaje w procesach rozkładu materii 
organicznej. Powstaje jako produkt przemian chemicznych w składowiskach odpadów komu
nalnych, ulatnia się z nieszczelności stacji przepompowni gazu ziemnego, itp. Stwierdzono, że 
91 Qó metanu powstającego na wysypisku pochodzi z rozkładu odpadów celulozowych, 8,4 o/o 
z organicznych związków azotowych i 0,5 o/o z cukrów. 

768 



School of Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2005 

Tabela 2.2. Wielkość emisji metanu z przemysłu węglowego 
Table 2.2. Methane emissions from the coal industry 

Produkcja węgla Emisja CH, Emisja Kraj 
(Tg/rok) (T g/rok) (kg CH.Jt węgla) 

Chiny 1141 7.7 6.7 
Kraje byłego Związku 

539 4.5 8.3 Radzieckiego 

USA 859 4.3 5.0 

Niemcy 280 1.0 3.6 

Folska 199 0.6 3.0 

Indie 263 0.4 1.5 

Afryka Południowa 182 1.0 0.5 

Australia 229 0.8 3.5 

Ukraina 68 0.5 7.4 

Świat razem 4399 21.7 4.9 

Udział metanu emitowanego z przemysłu gazowniczego oceniony początkowo przez iPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) był znaczący- systemom ropy i gazu ziemnego 
przypisywano od l O do 15 %całkowitej antropogenicznej emisji metanu. Nowe szacunki prze
prowadzone przez przemysł gazowniczy wskazują, że obecnie emisje te są znacznie mniejsze. 
W roku 1995 oceniono je na około 20 T g metanu/rok w skali świata i około l ,5 T g metanu/rok 
w skali Europy. Odpowiada to w przybliżeniu l ,3 %gazu rocznie zużywanego w skali świata 
i 0,7 % gazu zużywanego rocznie w Europie. Porównanie emisji metanu z europejskich syste
mów gazowniczych z całkowitą emisją metanu ze wszystkich sektorów europejskiej gos
podarki (21,9 Tg metanu/rok) świadczy , że przemysł gazowniczy nie plasuje się w europejskiej 
czołówce sektorów gospodarki o największej emisyjności zajmując miejsce po rolnictwie, 
gospodarce odpadowej i wydobyciu węgla . 

2.2. Rozkład emisji metanu 

Rozkład emisji metanu na powierzchni terenu jest uzależniony od źródeł jego występowa
nia. Emisja metanu ze źródeł punktowych jest stosunkowo prosta do oszacowania, co jest wy
konywane w stacjach odmetanowania kopah1 czy na terenie składowisk odpadów. Jednak roz
przestrzenianie się metanu uzależnione jest od warunków mikroklimatycznych, rzeźby terenu, 
szaty roślinnej, czy wiatrów. Obecnie robi się monitoring środowiska przy wykorzystaniu 
nawigacji satelitarnej, który pozwala określić kierunki rozprzestrzeniania się powłoki metano
wej w aspekcie globalnym oraz regionalnym. Podjęto próby stworzenia globalnego i regional
nego monitoringu emisji i rozprzestrzeniania się metanu w krajach Europy Zachodniej oraz 
wykonanie map satelitarnych zalegania metanu w atmosferze. 

Rozkład emisji metanu jest związany przede wszystkim z jego występowaniem w złożach 
węgla kamiennego, sąsiedztwem składowisk odpadów czy obszarów bagiennych . Największe 
jego stężenie występuje bezpośrednio w okolicach szybów wydechowych, gdzie metan uwal
nia się do atmosfery wraz z powietrzem wentylacyjnym, w okolicach stacji odmetanowania 
kopalń . 
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3. Pozyskiwanie metanu 

3.1. Przegląd metod pozyskiwania metanu 

Odzyskanie metanu ze źródła jego wydzielania jest problemem kopalń metanowych od 
wielu lat. Wraz z eksploatacją głębiej położonych pokładów, metanowość wzrasta. Obecnie na 
36 kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, uznanych przez organy nadzoru górniczego 
za metanowe zakłady górnicze, mierzalne stężenie metanu w całkowitych prądach wylotowych 
stwierdzono w 29 kopalniach. W 23 stosowane jest odmetanowanie górotworu i w roku 2003 
ujęto 227,1 mln m3 metanu stanowiące 28,5% sumarycznej bezwzględnej metanowości kopalń 
[1]. Prowadzono odmetanowanie już w pierwszych wyrobiskach udostępniających złoże na 
najwyższych poziomach wentylacyjnych lub nawet otworami wiertniczymi z powierzchni 
terenu. Jednak z uwagi na niską przepuszczalność węgla, ilość ujętego tym sposobem gazu 
stanowiła niewielką część. Wydzielenie metanu z pokładu węgla następuje jednak dopiero po 
jego naruszeniu robotami górniczymi. W przypadku odmetanowania kopalń stosowane są 
następujące metody: 
- odmetanowanie wyrobisk korytarzowych, 

odmetanowanie eksploatacyjne, 
- ujęcie metanu z otamowanych przestrzeni starych zrobów. 

Sposób wykonania otworów drenażowych uzależniony jest od metanowości pokładów wę
gla, warunków geologicznych, rodzaju wentylacji. Pozyskanie odpowiedniej ilości metanu 
musi być odpowiednio zaprojektowane i dostosowane do panujących warunków [8] . Stosowa
ne jest również odmetanowanie przez podziemne lokalne stacje odmetanowania oraz przewoź
ne stacje z napędem elektrycznym i pneumatycznym, gdy istnieje konieczność odmetanowania 
w krótkim czasie i małym zakresie. Innym sposobem pozyskania metanu jest odpowiednie 
sterowanie siecią odmetanowania kopalń. W tym przypadku możliwe jest odprowadzenie z ko
palni ilości metanu, która odpowiada swoimi parametrami metanowi możliwemu do wyko
rzystania przemysłowego. 

Z uwagi na różną zawartość metanu w gazach pozyskiwanych z odmetanowania, szybkość 
zapłonu, gęstość nie może on być wykorzystywany do spalania w odbiornikach gazowych. 
W celu wzbogacenia metanu kopalnianego do parametrów gazu ziemnego (stężenie Cf4 powyżej 
80 %), stosowana jest technika zmiennociśnieniowej ads01pcji PSA. W efekcie procesów che
micznych rozdzielenia metanu od innych gazów z mieszaniny powietrza pobieranego z wen
tylacji kopalnianej lub składowisk odpadów otrzymuje się produkt w postaci metanu o wyso
kiej koncentracji, przydatny do wykorzystania w celach energetycznych. Metoda ta polega na 
wykorzystaniu różnej szybkości dyfuzji poszczególnych składników przez materiał odpowied
nio dobranej membrany lub różną chłonność sorpcyjną albo różną szybkość adsorpcji odpo
wiednio dobranego adsorbentu w stosunku do poszczególnych składników mieszaniny. Zmiana 
składu gazu przepływającego przez złoże adsorbentu zachodzi w wyniku: różnic w chłonności 
sorpcyjnej czy różnic w szybkości adsorpcji rozdzielnej mieszaniny gazowej na danym adsor
bencie [l 0] . Pozyskiwame metanu ze składowisk odpadów odbywa się przez: 
- odgazowanie bierne, 
- odgazowanie aktywne (odsysanie), 
- ogazowanie mieszane. 

W przypadku odgazowania biernego, ujęcie biogazu polega na wykonaniu otworu wiertni
czego przez całe złoże składowiska, a następnie jego spalenie w pochodni. Cenniejszym z punk-
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tu widzenia możliwości wykorzystania biogazu jest odgazowanie aktywne, w którym posżcze
gólne studzienki odgazowujące połączone są wspólnym kanałem, w którym panuje stałe 
podciśnienie zasysające biogaz do zbiornika magazynowego. Następnie istnieje możliwość 
wykorzystania tak ujętego gazu do celów gospodarczych. 

3.2. Szacunkowe wartości emisji metanu w polskich rejonach węglonośnych 

Przeprowadzenie odpowiedniej analizy szacunkowej emisji metanu związane jest ze stoso
waniem dyrektyw i rozporządzeń zatwierdzonych przez Polskę na międzynarodowych konfe
rencjach (Kioto 1997, OECD/IPCC 1994). Na mocy zawartych zaleceń, prowadzenie szaco
wania emisji metanu opiera się na stosowaniu odpowiednich metod i wzorów przewidzianych 
w rozporządzeniach, co uzależnione jest od zaawansowania badań, dostępności danych, wa
runków danego zagłębia węglowego czy kraju. Stosowane są takie metody jak: 

metoda średnich światowych, 
metoda specyficzna dla kraju, 
metoda specyficzna dla kopalń. 

Pod uwagę brana jest emisja metanu z następujących źródeł: pochodząca z procesów pro
dukcyj nych (emisja wentyiacyjna, z układów odgazowania, udostępnienie i przygotowanie 
złoża, transport na powierzchnię) oraz z procesów przeróbczych (z procesów powydobyw
czych, składowanie i kruszenie, transport, ze zwałowisk odpadów produkcyjnych). Najwięcej 
metanu pochodzi z pierwszych etapów wydobycia, a niewielka część pochodzi z procesów na 
powierzchni terenu (ze składowisk odpadów poprodukcyjnych). Ilość metanu pochodząca ze 
zlikwidowanych kopah1 praktycznie jest niemierzalna [4]. W tabeli 3.1. wyszczególniono 
szacowaną wielkość emisji metanu z wybranych źródeł. 

Tabela 3.1. Wielkość emisji metanu według źródeł emisji 
(wg Houghton i in. 1992, vide: Smith, Sloss 1992) 

Table 3.1. Emission of methane to the atmosphere by soUI·ces of emission 
(acc. Houghton and others 1992, vide Smith, Sloss 1992) 

Źródło emisji Szacowana emisja Tg/rok 

Źródła antorpogeniczne 

A. Paliwa kopalne: 

- system górnictwa węglowego 25-47 

- system ropy naftowej 30-72 

B. Rolnictwo 

- hodowla zwierząt 65-100 

- odpady zwierzęce 20-30 

-uprawa ryżu 20-150 

C. Spalanic biomasy 20-80 

D. Składowanie odpadów 20-70 

E. Oczyszczanie ścieków 25 

Źródła naturalne 

A. Bagna i torfowiska 100-200 

B. Termity 10-50 

C. Oceany i wody śródlądowe 6-45 

D. Hydraty gazowe 0-5 
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4. Wykorzystanie metanu 

4.1. Pochodzącego z kopalń węgla kamiennego 

Metan pochodzący z odmetanowania kopalń wykorzystuje się do spalania w silnikach ga
zowych służących do napędu generatorów prądotwórczych. Z uwagi na jego kaloryczność 
stanowi bardzo cenne paliwo, które spalane w silnikach o odpowiedniej konstrukcji zapewnia 
wysoką sprawność i wydajność pracy. Obecne tendencje w zagospodarowaniu metanu zmie
rzają w kierunku zwiększenia spalania metanu w układach skojarzonych oraz produkcji energii 
na potrzeby lokalne zakładów górniczych i nie tylko. Pomimo że CH4 już przy stężeniu powy
żej 30% jest cennym paliwem, problem stanowi zachowanie stałości dostaw do odbiorcy. Po
nadto dystrybucja metanu do sieci gazowej wymaga odpowiedniego uzdatnienia do parame
trów gazu rurociągowego [9]. 

W Polsce metan z odmetanowania kopalń wykorzystywany jest do spalania w kotłach ga
zowych dla potrzeb centralnego ogrzewania, kornorach paleniskowych e lektrociepłowni, ko
tłach węglowych z zamontowanymi palnikami gazowymi, przykopalnianych kotłowniach i su
szarkach. Wydajnym układem jest skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z wy
korzystaniem gazowego silnika spalinowego. Energię pozyskuje się z chłodzenia oleju, 
głowicy cylindrów, bloku cylindrowego czy spalin wylotowych. Możliwe jest zastosowanie 
turbiny gazowej połączonej z generatorem prądotwórczym i kotłem odzyskinicowyrn, układy 
kombinowane gazowo-parowe z odzyskiem lub bez ciepła . Moc instalowanych układów wy
nosi od 8 do 200MW osiągając sprawność elektryczną ok. 46%. Ilość metanu ujętego i wyko
rzystanego w latach 1998-2002 w kopalniach Górnoś l ąskiego Zagłębia Węglowego ilustruje 
wykres na rys . 4.1. W tabeli 4.1 natomiast zestawiono strukturę wykoczystania metanu pocho
dzącego z kopa lń węgla w skali światowej głównie w procesach jego spalania [5]. Obecnie do 
spalania metanu wykorzystywane są silniki gazowe w kopalniach : "Krupiński", "Pniówek", 
"Budryk", "Halernba" i "Bieloszowice". 
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Rys. 4.1. Metanowość, ujęcie i wykorzystanie metanu w kopalniach GZW w latach 1988-2002 
Fig. 4.1. Methane concentration, capture and utilisation from coal mining in GZW between years 1988-2002 
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Tabela 4.1. Pozyskiwanie i wykorzystywanie metanu z kopalń węgla 
Table 4.1. Capture and utilisation of methane from coal mining 

Kraj 
Metan pozyskany Wielkość wykorzystana 

(%całkowitej emisji) (% całkowitel emisji) 
Chiny 9 5 

Kraje byłego Związku Radzieckiego 28 4 

USA 30 19 

Niemcy 63 25 

Polska 49 14 
Ukraina 18 20 

Inne 30 14 

Średnia światowa 25 9.7 

4.2. Ze składowisk odpadów 

Gaz wydobywający się z rozpadu chemicznego substancji biologicznych posiada podobne 
właściwości jak metan kopalniany. Powstaje on w nieco innych warunkach niż metan zgroma
dzony w pokładach węgla kamiennego. Jednak mimo tego jest on tak samo wartościowy w przy
padku wykorzystania przemysłowego jak metan z kopalni węgla kamiennego. Obecnie stosuje 
się spalanie biogazu w specjalnej konstrukcji pochodniach, aby zapobiec jego wybuchowi oraz 
zmniejszenia emisji do atmosfery. Spalanie w pochodniach nie niesie jednak większych 
korzyści ze sobą z uwagi na brak odzysku energii i jej wykorzystania np. do produkcji energii 
elektrycznej. Składowiska odpadów komunalnych zlokalizowane w sąsiedztwie zakładów 

chemicznych przesyłają biogaz do wykorzystania go w produkcji metanolu oraz innych 
związków chemicznych. Z uwagi na znaczne koszty uzdatnienia metanu odzyskanego z od
metanowania składowisk odpadów do parametrów gazu zasilającego stacje zaopatrzenia w gaz 
ziemny, sposób ten nie znalazł powszechnego zastosowania. 
W literaturze wymienia się kilkanaście sposobów utylizacji biogazu. Dotychczasowe doświad
czenia w większej skali wskazują, że dominują następujące kierunki: 
- spalanie gazu w przemyśle do celów technologicznych, 

wytwarzanie w kotłach gazowych gorącej wody lub pary, 
wytwarzanie energii elektrycznej przez spalenie gazu w silnikach lub turbinach, 

- oddanie gazu do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej po odpowiednim uzdatnieniu. 
W Polsce prowadzi się prace zmierzające do wykorzystania gazu do produkcji energii elek

trycznej i ciepłej wody oddawanej do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dobrym przykładem wy
korzystania energii zawartej w biogazie jest instalacja odgazowania składowiska odpadów 
komunalnych "Barycz" w Krakowie. Aktualnie ze składowiska odbiera się ponad 300 m3/h 
biogazu, z którego produkuje się energię elektryczną oddawaną do sieci oraz ciepło wykorzy
stywane na potrzeby zaplecza wysypiska. Zgodnie z wcześniej opracowaną koncepcją biogaz 
zasila trzy bloki energetyczne, w tym dwa o mocy 250 kW i jeden 375 kW [2]. 
Instalacja zapewnia ekologiczne spalanie gazu wysypiskowego: 
- w ilości 50 do 300m3/h, 
- przy jakości spalin zgodnej z wymaganiami polskich norm, 
- z możliwością odzysku ciepła dla celów grzewczych, 
- przy automatyzacji zapewniającej bezpieczną pracę instalacji. 

773 



Wacek K.: Emisja metanu do atmosfery i możliwości jej ograniczenia 

Na ogół przyjmuje się, że instalacja odgazowania pracuje poprawnie, jeżeli stopień odzysku 
gazu z wysypiska wynosi 60-70% [3]. 

4.3. Ze stacji wydobycia gazu ziemnego 

Rozwój technologii przynosi nowe rozwiązania w konstrukcji i budowie kotłów do spalania 
metanu. Wykorzystanie ciepła pochodzącego ze spalania metanu niesie z sobą wiele pożytku. 
Prowadzone badania przynoszą nowe rozwiązania w budowie palników gazowych, armatury 
itp. aby jak najwięcej energii odzyskać ze spalanego metanu i uczynić je bardziej sprawnymi. 
W przypadku przemysłu wydobycia gazu ziemnego działania na rzecz obniżenia emisji metanu 
polegają między innymi na: 

likwidacji wydmuchów gazu do atmosfery w wyniku zatłaczania go na powrót do złóż lub 
jeśli to niemożliwe, spalania w pochodniach, 

- optymalizacji pracy instalacji glikolowych poprzez dobór właściwego strumienia cyrkulują
cego glikolu, instalację separatorów, w których następuje desorpcja metanu z glikolu przed 
regeneracją oraz zastąpienie napędzanych gazem pomp przetłaczających glikol po regene
racji pompami elektrycznymi. 
v.; tłoczniach gazu bardzo dobre efekty daje zamiana uszczelnień olejowych wałów na 

uszczelnienia suche, utrzymywanie ciśnienia w czasowo wyłączonych z ruchu kompresorach 
oraz odpowiednio częsta wymiana pierścieni uszczelniających. W całym systemie szczególnej 
uwagi wymagają urządzenia pneumatyczne. Utrzymywanie najniższego umożliwiającego wła
ściwe ich funkcjonowanie ciśnienia gazu zasilającego. Wymiana urządzeń o dużej emisyjności 
na urządzenia niskoemisyjne (wymiana przetworników pneumatycznych na elektropneuma
tyczne) są efektywnymi metodami ograniczenia emisji. Emisję z gazociągów można ograni
czyć poprzez stosowanie wewnętrznych powłok renowacyjnych wykładzin oraz takich tech
nologii przyłączeń, napraw, względnie wymiany uszkodzonych fragmentów, które eliminują 
usuwanie gazu do atmosfery a także przez stopniową wymianę stalowych i żeliwnych 
gazociągów w sieci rozdzielczej na gazociągi z tworzyw sztucznych. W przypadku stacji 
gazowych oraz tłoczni, 80 do 90 % całkowitej emisji można uniknąć usuwając 10 % nie
szczelności. Warto więc prowadzić badania diagnostyczne i lokalizować większe nieszczelno
ści. Doświadczenia uzyskane w ramach programu STAR, w którym prowadzono ocenę eko
nomiczną poszczególnych technologii ograniczenia emisji wykazały, że niemal w każdym 
przypadku możliwe jest znalezienie rozwiązań dzięki którym wartość gazu, który nie został 
wyemitowany równoważy w rozsądnym okresie wydatki na przedsięwzięte śropki ogranicze
nia emisji [7]. 

S. Pods·umowanie 

W ujęciu światowym problem ograniczenia emisji metanu do atmosfery zajmuJe Istotne 
miejsce. Staraniem wielu krajów jest maksymalne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
oraz ich zagospodarowanie. Ograniczenie emisji metanu stwarza możliwości handlu emisjami, 
produkcję i dystrybucję energii elektrycznej czy zaopatrzenia w ciepło użytkowe. W celu opra
cowania odpowiedniej strategii gospodarki metanem pochodzącym z różnych źródeł, należy 

wykonać bilans jakościowy i ilościowy, określić najskuteczniejsze metody zagospodarowania 
oraz wdrożyć technologie do jego wykorzystania. Wykorzystanie metanu z polskich pokładów 
węgla, złóż ropy naftowej stanowi mocne zaplecze energetyczne w skali całego świata. Po
mimo znacznych kosztów instalacji do przetwarzania metanu, wprowadzenia nowoczesnych 
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technologii i urządzeń, istnieją wymierne korzyści z podjętych działań proekologicznych. Jed
nym z nich jest na pewno ograniczenie efektu cieplarnianego czy zanieczyszczenia powietrza. 
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Metbane emissión to atmosphere and possibilities of its reduction 

Abstra et 

The industrial development and the increased demand for energy and its resources, result 
from the negative impact of human activities on the environment. This work concentrates on 
methane and the threat it constitutes to the natura! environment and people. It chracterizes the 
main sources of methane in mines, rubish dumps, and povides approximate quantities of the 
methane emission to the atmosphere. The work also presents the methods most frequently used 
in methane capture and the use of methane coming from mines, rubish dumps. 

Recenzent: dr inż. Marek Borowski 
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Komputerowy program "Soryza" jako niekonwencjonalne narzędzie 
pozwalające pracownikom samodzielnie określać ryzyko na stanowisku 
pracy 

Słowa kluczowe 

zakład górniczy - bezpieczeństwa pracy- ryzyko na stanowisku pracy 

Streszczenie 

Proces oceny ryzyka zawodowego w kopalni, w której istnieje kilkaset stałych stanowisk 
pracy, a na jednym stanowisku występuje do kilkunastu zagrożeń jest procesem złożonym. 

Geneza prezentowanego w artykule programu komputerowego "Soryza" (od słów samo
ocena ryzyka zawodowego) wiąże się z chęciom umożliwienia, w szczególności pracownikom 
fizycznym kopalni, samodzielnej oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy za pomocą 
specjalnie w tym celu przygotowanego stanowiska komputerowego i krótkiego, kilkuminuto
wego testu. 

Wg autorów program "Soryza" jest jednym z elementów kompleksowego procesu oddzia
ływania na bezpieczeństwo pracy i tworzenie "klimatu" bezpiecznej pracy pracowników pro
dukcyjnych jako jednego z wielu czynników w tym procesie. Niezwykle istotnym jest fakt, iż 

pracownicy działu BHP kopalni na bieżąco mogą przeglądać wyniki testów analizować je oraz 
wyciągać konkretne wnioski . 

l. Kopalnia "Polska-Wirek" w aspekcie ogólnych zagadnień związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa pracy 

1.1. Krótkie przedstawienie funkcji Działu Zarządzania Bezpieczeństwem w procesie 
określania ryzyka zawodowego i jego ograniczenia 

Wydobywanie węgla w kopalni "Polska-Wirek" odbywa się w trudnych warunkach geolo
giczno-górniczych, charakteryzujących się występowaniem zagrożeń: metanowego, tąpaniami, 
pyłowego, wodnego i to niejednokrotnie jako zagroże1'l skojarzonych. Powyższy fakt ma bez
pośredni wpływ na stan bezpieczeństwa w kopalni. Służby BHP i komórka zarządzania bez
pieczeństwem prowadzi cały czas zintegrowaną działalność edukacyjną na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa i zwiększania zaangażowania pracowników w profilaktyce wypadkowej . Ko
palnia w wyniku tych działań osiągnęła pewną stabilizację stanu bezpieczeństwa. Jednak 
utrzymanie tego stanu skłania do ciągłych prób podejmowania nowych przedsięwzięć organi
zacyjnych zmierzających do podniesienia świadomości i motywacji pracowników na wszyst-
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kich szczeblach struktury organizacyjnej zakładu górniczego do wykonywania pracy w sposób 
bezpieczny. 

Proces oceny ryzyka zawodowego w kopalni, w której istnieje kilkaset stałych stanowisk 
pracy, a na jednym stanowisku występuje do kilkunastu zagrożeń jest procesem złożonym. 
Ocenę tą wykonują zespoły, w skład których wchodzą fachowcy z różnych działów. Pozwala 
to na dosyć dokładną ocenę ryzyka. Istniejąjednak trudności z jasnym przekazywaniem infor
macji o nim załodze, gdyż ryzyko zawodowe jest dla wielu pracowników pojęciem nowym, z któ
rym spotykają się po raz pierwszy. Mając powyższe na uwadze, wspomniane służby kopalni 
ciągle szukają nowych metod, które zainteresowałaby pracowników tym tematem, a jednocze
śnie przybliżałyby podstawowe informacje o zagrożeniach i stosowanej profilaktyce. Obecnie 
obserwuje się podejmowanie wielu różnorodnych działań, które mogą służyć podnoszeniu 
stanu bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy w kopalniach. Kopalnie tworzą własne 
prezentacje dotyczące bezpieczeństwa pracy. Audycje radiowe i filmy realizowane przez pro
fesjonalne ekipy filmowe, odtwarzane są przez radiowęzły zakładowe lub wyświetlane za po
mocą rzutników multimedialnych w cechowniach. 

Dział Zarządzania Bezpieczeństwem zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzi mo
nitoring zagroże1'1 występujących na. stanowiskach pracy z uwzględnieniem czasu narażenia 
pracowników i stosownie do tych warunków opracowuje analizy ryzyka zawodowego z zasto
sowaniem powszechnie stosowanej metody Score Risk . W analizach tych wykorzystuje się 
doświadczenia zawodowe osób dozoru i przodowych, bezpośrednio związanych z wykonywa
niem i nadzorowaniem pracy na ocenianych stanowiskach. Taki proces wymaga współpracy 
Działu Zarządzania Bezpieczeństwem oraz Działu BHP ze wszystkimi oddziałami i działami 
kopalni. Aby to osiągnąć konieczne jest zaangażowanie w proces oceny ryzyka i opracowywa
nie metod bezpiecznego wykonywania pracy przedstawicieli wszystkich działów . Na kopalni 
prowadzi się rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych, który stanowi dodatkowe źródło wie
dzy dotyczącej występujących żagrożeń na stanowiskach pracy i pozwala ukierunkować dzia
łania profilaktyczne tak aby były najbardziej efektywne. Kopalnia "Polska-Wirek" prowadzi 
prace przygotowawcze do certyfikacji, i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem . 

1.1. Przedstawienie sposobu komunikacji i współpracy wszystkich działów kopalni dla 
osiągnięcia minimalizacji zagrożei'l pracowników 

Sposób współpracy pomiędzy działami kopalni dotyczący przepływu istotnych informacji, 
niezbędnych dla wykonania ocen ryzyka zawodowego, które obejmowałyby swoim zakresem 
rzeczywiste zagrożenia występujące na stanowiskach pracy oraz zastosowanie najbardziej 
efektywnych działań profilaktycznych wymaga stosownych zabiegów organizacyjnych opra
cowanych i stosowanych na kopalni. Powoływane są zespoły określające rodzaje zagrożeó i środ
ków profilaktycznych składające się ze specjalistów poszczególnych działów. Taki sposób 
organizacji pozwala na uwzględnianie w wykonywanych ocenach rzeczywistych zagrożeń i efek
tywnych środków profilaktycznych. Wspomniane zespoły dokonują ocen ryzyka zawodowego 
dla wszystkich rozpoczynanych zadań produkcyjnych przed ich podjęciem a z wynikami ocen 
zapoznawani są pracownicy, którzy będą je realizować. Dodatkowym źródłem wiedzy doty
czącej zagrożeń na stanowiskach pracy są organizowane co tydzień spotkania kierownictwa 
kopalni i działu BHP z przodowymi i dozorem. Omawiane są tam zdarzenia i wypadki, które 
miały miejsce na różnych zakładach górniczych, w wyniku czego prowadzi s i ę dyskusje z pra
cownikami uwzględniając ich opinie i komentarze. Wnioski z nich wynikające są również 
przedmiotem analizy i dobrania stosownych działań profilaktycznych odnośnie wypadków. 
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Odrębnym kierunkiem współpracy, dotyczącym opracowania dokumentacji ruchowej i różnego 
rodzaju technologii jest przyjęty obieg dokumentów w którym są one analizowane i sprawdzane 
w różnych działach. Taki sposób pozwala na wychwycenie i wyeliminowanie ewentualnych 
błędów. 

2. Program komputerowy "Soryza" jako jeden z niekonwencjonalnych elementów 
pomocniczych w procesie dydaktycznym promującym bezpieczeństwo pracy wśród 
załogi kopalni 

2.1. Ogólne przedstawienie programu, jego celu i sposobu działania 

Geneza powstania prezentowanego w tym artykule programu komputerowego "Soryza" (od 
słów samoocena ryzyka zawodowego) wiąże się z wykonaniem przez współautora artykułu, 
Andrzeja Sławskiego pracy dyplomowej w Studium Zarządzania Bezpieczeństwem w Przemy
śle w GIG w Katowicach w 2003 roku. Program ten wraz ze wszystkimi aspektami jego wdro
żenia był podstawowym elementem tej pracy która w efekcie została nagrodzona wyróżnie
niem. Założeniem dla tego, zresztą bardzo prostego programu było umożliwienie, w szczegól
ności pracownikom fizycznym kopalni, samodzielnej oceny ryzyka zawodowego na swoirn 
stanowisku pracy na ogólnodostępnym specjalnie w tym celu przygotowanym stanowisku 
komputerowym, w formie krótkiego, kilkuminutowego testu. Taka nowatorska forma kontaktu 
z załogą budziła na początku wiele kontrowersji co do celowości i możliwości jej realizacji. 
Jednak jak się okazało była w pełni możliwa do wykonania. 

Ideą która kierowała autorem było szukanie nowych, ciekawych sposobów i metod na to, 
aby zainteresować pracowników zagadnieniem oceny ryzyka i skłonić ich do czynnego, wła
snego udziału w realizowaniu wniosków płynących z takiej oceny. Komputerowy program 
"Soryza" stawia sobie właśnie takie zadanie. Szukanie różnych, form kontaktów z załogą w 
aspekcie wyrabiania świadomości bezpiecznego wykonywania pracy wydawało się godne 
wsparcia i uwagi . Założono ze w dobie intensywnego rozwoju technik informatycznych i pow
szechnej dostępności do sprzętu komputerowego taka forma przekazu informacji pracownikom 
może przynieść korzyści przy ewentualnych, następnych próbach przekazywania informacji 
w ten sposób, chociażby z racji przełamania lęku przed komputerem. Taki, indywidualny spo
sób kontaktu z pracownikiem może być również ciekawszy od biernego przeglądania mate
riałów szkoleniowych. Poza tym daje możliwość wielokrotnego powrotu do tematu, własnych 
przemyśle!'! dla dowolnej ilości razy przeprowadzonego testu dla różnych stanowisk pracy, dla 
różnych sposobów jej wykonywania, pozwala także pogłębić wiedzę o ryzyku zawodowym. 

Pojęcie ryzyko zawodowe jest użyte w tym programie nieco na wyrost, jako że program 
ocenia jedynie stopie!'\ zagrożenia zawodowego pracownika. Aby w pełni zasadna była analiza 
ryzyka zawodowego, konieczne byłoby dokładne definiowanie pojęcia straty. Program bazuje 
jednak na pewnym uproszczeniu i traktuje stratę jako średni skutek zdarzenia się wypadku na 
dole, a jej wielkość z góry założona, ukryta jest w programie. Wynika to przede wszystkim 
z uproszczonego podejścia do tematu, chociaż dokładność metody i wartość wyniku wystar
czająco spełnia wymagania stawiane programowi. Wyróżnikiem tej metody jest uwzględnienie 
w procesie tworzenia wyniku bardzo dużej liczby czynników niebezpiecznych i to zarówno 
obiektywnych, związanych trwale ze stanowiskiem pracy jak również subiektywnych, wyni
kających z zachowania samego pracownika. Pod tym względem metoda znacznie wyprzedza 
inne, stosowane obecnie. Jednak z powodu prostego algorytmu arytmetycznego i prostoty 
samego programu oraz tego, że wpływ jaki program nadaje różnym czynnikom niebezpiecz-
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nym oparty jest na subiektywnej ocenie autora i jego doświadczeniu dołowemu, właściwym 
byłoby traktować program jako formę prezentacji multimedialnej przeznaczonej dla kształto
wania świadomości bezpiecznego wykonywania pracy na dole kopalni, niż jako rzetelne na
rzędzie oceny ryzyka. W żadnym wypadku program nie zastąpi analiz ryzyka zawodowego 
przeprowadzonego przez komórki zarządzania bezpieczeństwem na kopalniach. Tak jak wcze
śniej wspomniano, ma on charakter wyłącznie uzupełniający. Należałoby też wyjaśnić, że 
zdecydowano się na użycie metody samooceny ryzyka zawodowego przede wszystkim dla
tego, że najprostszą metodą otrzymania w miarę rzetelnych danych o bardzo istotnych aspek
tach związanych z bezpiecznym wykonywaniem pracy jest skierowanie o powyższe pytań 
bezpośrednio do pracownika. Jeśli na jego odpowiedziach ma opierać się otrzymany wynik 
przeprowadzanego testu, to należy stworzyć pracownikowi warunki pełnej anonimowości , aby 
mógł udzielać szczerych odpowiedzi bez obawy o ewentualne konsekwencje z nich wynika
jące. Istotnym aspektem była również poruszana już wcześniej możliwość korzystania z pro
gramu wielokrotnie, testując wyniki przy różnych wariantach odpowiedzi i ewentualne wycią
ganie z tego wniosków, na czym najbardziej zależało autorowi. 

2.1.1. Zasada działania programu .,Soryza" 

Istotą działania programu jest punktowa ocena stopnia zagrożenia zawodowego pracownika 
dołowego na swoim stanowisku pracy. Program z założenia ma oceniać stopień ryzyka zawo
dowego pracownika dla jednej dniówki roboczej, na wybranym przez niego stanowisku pracy. 
Teoretycznie najlepszym rozwiązaniem byłaby ocena ryzyka wykonana przez pracownika 
przed zjazdem na dół na stanowisko pracy, na którym będzie pracował, która uwzględniałaby 
jego stopień gotowości do podjęcia pracy w danym dniu. Na ocenę tą składają się dwa podsta
wowe czynniki , opisane przez dwa osobne bloki programowe. 

Pierwszy z nich związany jest z wyborem miejsca i stanowiska pracy, na którym pracownik 
chce dokonać oceny. Każde miejsce i stanowisko wprowadza do oceny odpowiednią ilość 
punktów "ryzyka" i na tą ilość pracownik, który przeprowadza test nie ma wpływu. Wynika 
ona z wielkości zagrożeń naturalnych na ww. miejscu pracy. Drugi z bloków programu to wy
nik testu jakiemu zostaje poddany sam oceniany pracownik. Po dokonaniu wyboru miejsca i sta
nowiska pracy pracownik odpowiada na szereg pytań związanych ze sposobem wykonywania 
przez niego czynności zawodowych, znajomością przepisów, zachowań niebezpiecznych itp. 
Każdorazowo program przygotowuje stosowny zestaw pytm1 do wybranego stanowiska 
pracy i funkcji, jaką na tym stanowisku pracy pracownik będzie wykonywał. 

z obydwu bloków programowych otrzymuje się sumę punktów "ryzyka", która stanowi 
w metodzie programu łączny obraz stanu zagrożenia wynikający zarówno z czynników zwią
zanych z samym stanowiskiem pracy (blok l), jak i z szeregiem niebezpiecznych zachowań 
pracownika w czasie jej wykonywania (blok 2) . Następnie tak uzyskaną sumę program mnoży 
przez współczynnik narażenia pracownika na zagrożenie związany z czasem przebywania 
pracownika na ocenianym stanowisku. W każdym zestawie pytań przygotowanych przez pro
gram znajduje się również pytanie o czas przebywania pracownika na ocenianym stanowisku 
pracy. 

Taki iloczyn zagrożenia (suma punktów "ryzyka" z obydwu bloków programowych) oraz 
narażenia związanego z czasem przebywania na stanowisku, czyli czasem narażenia stanowi 
wynik programu obrazujący stopień zagrożenia zawodowego na ocenianym stanowisku przez 
pracownika dla jednej dniówki roboczej. Jak widzimy dla pełnego zastosowania metody Score 
Risk brakuje trzeciego elementu, to znaczy wielkości straty. 
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Oczywiście program nie pomija wielkości straty, a jedynie dla uproszczenia przyjmuje ją 
jako wartość stałą, zawartą w programie w ten sposób, że wartości poszczególnych czynników 
niebezpiecznych, odniesione są zawsze do możliwości spowodowania jednego rodzaju zdarze
nia, a mianowicie wystąpienia przeciętnego wypadku (średni koszt jednego wypadku). Wybór 
stanowisk pracy, do których odnosi się program obejmuje bardzo szeroki zakres górniczej 
działalności dołowej, jednak wszystkie charakteryzują się takim stopniem zagrożenia, że moż
liwość wystąpienia wypadku istnieje i wielokrotnie się to zdarzało w praktyce. 

2.1.2. Różnice pomiędzy powszechnie stosowaną metoda oceny ryzyka Score Risk, a metodą 
zastosowaną w pro g ramie "S o ryza" 

W ocenie ryzyka zawodowego przeprowadzoną metodą Score Risk pracownik jest zapo
znawany każdorazowo z kompleksową oceną ryzyka, obejmującą wiele zagrożeń traktowanych 
indywidualnie. Sama konieczność zapamiętania wielu ocen jest już dużym wysiłkiem, który 
może zniechęcać pracowników do tego zagadnienia. Pojawiają się wątpliwości, czy nie prze
kracza to możliwości percepcji tych informacji przez pracowników. Metoda ta nie uwzględnia 
też indywidualnych zachowań pracowników, wszystkich pracujących na podobnych stanowi
skach traktuje bez uwzględnienia indywidualnych cech osobowych. Ocena ryzyka wykonana 
metodą testu przeprowadzonego programem oceny ryzyka zawodowego "Soryza" daje pra
cownikowi łączną, całkowitą ocenę bezpieczeństwa pracy na stanowisku, na jakim w danej 
chwili ma być on zatrudniony. Jednocześnie ilość czynników niebezpiecznych, jakie uwzględ
nia w prezentowanym wyniku jest znaczna. W tej metodzie podchodzi się indywidualnie do 
każdego z pracowników, uwzględniając jego cechy związane z sposobem wykonywania pracy. 
Jednocześnie umożliwiając pracownikowi swobodny dostęp do komputera, na którym zainsta
lowany jest program i stwarzając warunki pełnej anonimowości daje mu się możliwość zaan
gażowania w modelowaniu poziomu bezpieczeństwa na badanym stanowisku poprzez wielo
krotne przeprowadzanie testów dla różnych, przyjętych przez siebie sposobów wykonywania 
pracy i porównywanie otrzymywanych w ten sposób wyników. Program ma też wady. Prosty 
algorytm i uznaniowe założenie wmtości poszczególnych zagrożeń dają wynik przybliżony i trud
no byłoby taki sposób szacowania ryzyka zawodowego uzasadnić ściśle naukowo. Dlatego 
może on służyć wyłącznie jako narzędzie uzupełniające. Należy traktować go, jako rodzaj pre
zentacji multimedialnej kształtującej świadomość bezpiecznego wykonywania swojej pracy. 
Sposób jego przyjęcia i ustosunkowanie się załogi do takiej formy współpracy z komputerem 
może również dać odpowiedź na to czy warto angażować wysiłki dla stworzenia innych, bar
dziej zaawansowanych narzędzi tego typu. 

2.1.3. Działania administratora programu- zakładanie i ocena stanowisk pracy 

Funkcje dostępne dla administratora programu dostępne są po wejściu do "bloku dla zarzą
dzającego" . Budowa programu "Soryza" pozwala na zastosowanie go na różnych kopalniach 
węgla kamiennego. Jednak program po zainstalowaniu wymaga wprowadzenia danych doty
czących nazw stanowisk pracy, które tam występują i dokonania oceny zagrożeń na każdym 
z nich . Czynność ta jest bardzo prosta i wykonuje się ją jednorazowo dla każdego istniejącego 
stanowiska. Czynność tą musi przeprowadzić administrator programu. Stanowiska pracy doło
wej podzielone są w programie na kategorie i dla każdej z kategorii program oferuje formularz, 
który ułatwia tą czynność. Administrator programu wpisuje nazwę stanowiska pracy w odpo
wiedniej kategorii, np. nazwę ściany w kategorii ścian i program wprowadza go do formularza 
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oceny ściany. W formularzu tym wystarczy naciskać właściwe odpowiedzi na pytania, jakie 
stawiane są dla oceny stanowiska. Dla każdej kategorii stanowisk pracy, np. ścian, przodków 
itd.w formularzu oceny istnieje inny zestaw pytań . W zależności od udzielonych odpowiedzi 
program zapamiętuje łączną ocenę wyznaczonego miejsca pracy, czyli ocenę ryzyka dla tego 
miejsca uwzględniającą v. yłącznie czynniki z nim związane. Ta ocena stanowi potem bazę, 
która jest wprowadzana na wstępie do wyniku jego testu w chwili, gdy pracownik wybierze 
stanowisko pracy, które chce oceniać. Czynność założenia stanowiska pracy i jego oceny prze
prowadza administrator, który musi dobrze orientować się w specyfice miejsc pracy dla danej 
kopalni i zagrożeniach jakie tam występują. Z założenia powinien być to pracownik dozoru 
wyższego działu górniczego lub BHP, który ma stały kontakt z dołem . 

Stanowiska pracy pracowników dołowych wyodrębnione zostały w programie w następują
cych grupach : 
- oddziały wydobywcze (rejon ścian), 
- oddziały przygotowawcze (przodki), 
- przebudowy i pobierki, 
- oddziały robót likwidacyjnych i zbrojeniowych, 

oddziały robót transportowych kolejkami, 
- oddziały przewozu dołowego, 
- oddziały odstawy urobku, drogi wentylacyjne. 

Dla każdej z tych kategorii możliwe jest założenie kilkunastu stanowisk pracy, co daje 
możliwość założenia wszystkich najbardziej niebezpiecznych stanowisk pracy nawet dla dużej 
kopalni lub jej rejonu. 

2.1.4. Zbieranie danych przez program i ich odczyt 

Program "Soryza" oprócz możliwości przeprowadzenia testu przez pracownika zapisuje 
również szereg danych dla administratora programu. Program zapisuje następujące dane: Na
zwisko, imię i numer znaczka kontrolnego ostatnich 30 użytkowników którzy wybrali funkcję 
przeprowadzenia testu w sposób jawny (nieanonimowy) i wpisali te dane z klawiatury. Średnią 
arytmetyczną wszystkich ocen każdego z założonych stanowisk pracy. Ilość pracowników 
oceniających w teście każde z założonych stanowisk pracy. Ilość zaznaczonych szczególnych 
zagrożeń dla każdego stanowiska pracy zaznaczonych w trakcie testów przez pracowników. 
Wszystkie te zbierane przez program wyniki przeprowadzanych przez pracowników testów 
można przeglądać na specjalnie przygotowanych w tym celu formularzach dostępnych w bloku 
zarządzającego programem i w razie potrzeby wydrukować. 

Z założenia w normalnym użytkowaniu programu dane te powinny służyć osobie zarzą
dzającej programem dla przeglądu stanu ocen stanowisk pracy przez pracowników. Jeśli liczba 
przeprowadzonych testów jednego stanowiska jest odpowiednio duża, np. większa od lO osób, 
a podejście do programu w miarę poważne i uczciwe, to zarządzający ma możliwość przeglądu 
uśrednionego stanu oceny ryzyka zawodowego tego stanowiska, a nawet podjęcia decyzji o skie
rowaniu na nie osoby inspekcjonującej jeśli wyniki te są niepokojąco wysokie. Na etapie wdro
żeni a programu do użytkowania na kopalni "Polska-Wirek" w okresie kilku pierwszych tygo
dni jego funkcjonowania, wspomniana możli\ •ość zbierania danych przez program była wyko
rzystana dla przeprowadzenia badm'l dotyczących zainteresowania załogi programem i rzeczywi
stej wartości otrzymywanych wyników w pierwszej fazie jego wdrożenia. 
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2.1.5. Algorytm arytmetyczny programu " Soryza" oraz szczegółowy opis liczenia punktów 
i przyznawania wartości poszczególnych zagrożeń 

Działanie programu "Soryza" oparte jest na bardzo prostym algorytmie arytmetycznym. 
Ocena ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy realizowana jest w dwóch blokach progra
mowych: 
- w bloku pierwszym oznaczonym jako B l ocenę warunków na stanowisku pracy przeprowa

dza administrator programu wypełniając ankietę przygotowaną w tym celu przez program. 
W wyniku tej oceny program sumuje punkty przyznawane za każde z zagrożei'I wymienio
nych w ankiecie i zapamiętuje sumę tych punktów dla danego stanowiska pracy. Czym 
większa ilość punktów tym bardziej niekorzystny jest wynik i zwiększa się ryzyko na oce
nianym stanowisku. Tak wiec wynikiem tej oceny jest suma punktów z pierwszego bloku 
programu oznaczona jako .L:B l. Wartości ocen poszczególnych zagrożei'I (czyli ilości punk
tów przyznawanych za zaznaczenie ich w ankiecie) autor programu nadał wg własnego 
uznania opierając się na doświadczen i u zawodowym. Wartości te mogą być różne nawet 
dla tych samych zagrożeń na różnych stanowiskach pracy po to, aby zrównoważyć wyniki 
tak by dały możliwość ich porównywania; 

- w bloku drugim oznaczonym jako B2 ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy 
przeprowadza sam zainteresowany pracownik odpowiadając na szereg pytań przygotowa
nych przez program, innych dla każdego stanowiska pracy i funkcji pracownika na tym sta
nowisku. Pytania te uwzględniają szereg indywidualnych zachowań pracowników w czasie 
wykonywania pracy takich, które mogły by świadczyć o jej ryzykanckim, niebezpiecznym 
wykonywaniu. W wyniku tej oceny program sumuje punkty przyznawane za każde z nie
bezpiecznych zachowań wymienionych w teście i dodaje sumę tych punktów do sumy B l 
wprowadzonej przez program do algorytmu w chwili wyboru przez pracownika stanowiska 
pracy. Tu również im większa ilość punktów, tym bardziej niekorzystny jest wynik i zwięk
sza się ryzyko na ocenianym stanowisku. Wynikiem tej oceny jest suma punktów z dru
giego bloku programu oznaczona jako .L:B2. Wartości ocen poszczególnych zachowań nie
bezpiecznych (czyli ilości punktów przyznawanych za zaznaczenie ich w trakcie testu) au
tor programu nadał również wg własnego uznania opierając się na intuicji popartej do
świadczeniem zawodowym. 
Taką złożoną sumę punktów z obydwu bloków programowych program mnoży przez 

współczynnik narażenia związany z czasem przebywania pracownika na określonym przez 
siebie stanowisku pracy . Współczynnik ten oznaczony zostanie literą N. 

Jeśli końcową ocenę ryzyka zawodowego, obliczaną przez program oznaczymy jako R, to 
możemy już napisać algorytm arytmetyczny działania programu: 

R = N (L: B l +L: B2) (2.1) 

Ilość punktów wyliczonych w ten sposób przez program pracownik ma możliwość porów
nać w koi'Icowej fazie wykonywania testu z następującą skalą: 
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Kategorie ryzyka Min Max 

Ryzyko bardzo małe (pomijalne) o 19 

Ryzyko małe 20 69 

Ryzyko średnie 70 199 

Ryzyko duże 200 400 

Ryzyko bardzo duże powyżej 400 

Krytycznie podchodząc do pokazanego powyżej algorytmu arytmetycznego trzeba powie
dzieć, że szacowanie ryzyka zawodowego w ten sposób ma charakter przybliżony. Program 
może oceniać nieprawidłowo sytuacje, w których na stanowisku pracy występuje jedno lub 
kilka zagrożeń lub zachowań niebezpiecznych o bardzo dużym nasileniu, stwarzających bardzo 
duże zagrożenie dla pracownika, zaś inne nie będą występowały. Również współczynnik nara
żenia związany z czasem przebywania na stanowisku w takim ujęciu jakie jest zastosowane 
w programie może powodować błędy. Wtedy ocena stanowiska będzie zaniżona w stosunku do 
rzeczywistego zagrożenia. Także prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń 
w sytuacjach kiedy kilka lub wiele różnych zagrożeń o różnej możliwości wystąpienia strat 
nakłada się na siebie wymagałoby rzetelnych badań naukowych. Niestety program ten nie 
u\vzględnia tych zagadnie11. Bardzo \Vie!e \V działaniu progratnu i genero'vvaniu vvyniku opiera 
się wyłącznie na uznaniowości autora i trudno byłoby uzasadnić ów wynik opierając się na 
którejś z wcześniej stosowanych metod. Jednak program w przeważającej ilości przypadków, 
różnicuje w złożonej ocenie ryzyka dla stanowiska pracy, zagrożenie małe, średnie lub duże . 

2.1.6. Dodatkowefunkcje realizowane w programie 

Oprócz opisanych funkcji podstawowych, dotyczących możliwości przeprowadzenia te
stów oraz zbierania ich wyników, program "Soryza" posiada jeszcze dwie funkcje dodatkowe. 

Pierwsza to możliwość zwrócenia uwagi zarządzającego programem na szczególne zagro
żenia lub uciążliwości, jakie mogą występować na ocenianym przez pracowników stanowisku 
pracy. Na końcu każdego zestawu pytań, który przedstawia program ankietowanemu znajduje 
się pytanie o to, czy na ocenianym przez niego stanowisku pracy występująjakieś szczególne 
zagrożenia, na które chciałby zwrócić uwagę służbie bhp kopalni. Pracownicy bardzo dobrze 
znają swoje stanowiska pracy, przebywając tam na co dzień i mają możliwość zasygnalizowa
nia tą drogą, że występują tam zagrożenia wymagające natychmiastowej interwencji i po
prawy, na które być może dozór nie zwraca uwagi. Każdą twierdzącą odpowiedź na to pytanie 
program zapamiętuje osobno i w arkuszach oceny stanowisk pracy, w części odczytu wyników, 
w bloku zarządzającego, administrator programu ma możliwość odczytania, ile razy taka od
powiedź została udzielona dla każdego założonego w programie stanowiska pracy. Duża ilość 
krytycznych uwag oceniających stan bezpiecze1'lstwa pracowników w założeniach stawianych 
tej funkcji programu powinna zwrócić uwagę zarządzającego, okresowo przeglądającego wy
niki, na konieczność skierowania na to stanowisko pracy pracownika działu bhp, który prze
prowadzi kontrolę i określi rodzaj uciążliwości lub zagrożenia na jakie zwracają uwagę pra
cownicy oraz podejmie środki do ich usunięcia. 

Drugą funkcją dodatkową programu jest możliwość zaprezentowania pracownikowi w trak
cie przeprowadzanego testu pewnych bardzo istotnych informacji, dotyczących ocenianych 
stanowisk pracy. A mianowicie, dla ścian i przodków pracownik w trakcie przeprowadzanego 
testu ma możliwość zapoznania się z tak istotnymi danymi jak nazwa pokładu, w którym przo-
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dek lub ściana się znajduje i występującymi tam zagrożeniami technicznymi lub naturalnymi. 
Również w zestawach pytań dla niektórych celowo wybranych grup zawodowych pracownik 
ma możliwość np. zapoznania się z podstawowymi zasadami wykonywania pomiarów metanu, 
opylania i zmywania przodków w czasie prowadzenia robót strzałowych czy też z zasadami 
wykonywania rabunku obudowy chodnikowej za ścianą. Ilość informacji przekazywanych w ten 
sposób w programie z racji jego skromnych możliwości jest niewielka, jednak z pewnością 
może również wpłynąć na poprawę znajomości zasad bezpiecze!'Jstwa pracy . 

. 2.2. Doświadczenia kopalni związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem programu 

Stanowisko komputerowe wyposażone w program do samodzielnej oceny ryzyka zawodo
wego Soryza działa w cechowni kopalni "Polska-Wirek" od stycznia 2003 roku, nieprzerwanie 
do chwili obecnej . Wykorzystano w tym celu komputer o niewielkiej wartości. Komputer 
działa do tej pory i nie został zepsuty choć nikt specjalnie go nie dozoruje. Wbrew pesymi
stycznym przewidywaniom autora i jego otoczenia utrzymanie stanowiska i działania pro
gramu wcale nie okazało się trudne, a sam fakt ogólnej dostępności do stanowiska i braku nad 
nim ciągłego nadzoru wcale nie uniemożliwia jego długotrwałego działania. Świadczy to rów
nież bardzo pozytywnie o poziomie kultury szeregowych pracowników produkcyjnych kopalni 
"Polska-Wirek" Do tej pory pracownicy kopalni wykonali około 1200 samodzielnych ocen 
ryzyka zawodowego. Zdecydowana większość ocen przeprowadzona została anonimowo. 
Bardzo rzadko korzystano z funkcji umożliwiającej sygnalizowanie dużych zagrożeó stanu 
BHP. W okresie pierwszych kilku tygodni autor prowadził szczegółowe badania dotyczące 
zainteresowania programem i wyników ocen, gdyż miało to związek z jego pracą dyplomową. 

Wykorzystano do tego celu możliwość wykonywania wydruków z programu. Poniżej zamiesz
czamy tabelę i wykresy obrazujące ilość wykonanych testów w tym okresie. 

Tabela 2. l. Ilość pracowników, którzy dobrowolnie wykonali test programem "Soryza" w okresie 
pierwszych 9 tygodni jego działania 

Table 2. l. The number o f workers that freely accomplished the test with "Soryza" program 
in the period of first 9 weeks after Starting operale 

Dala wydruku wyników Ilość pracowników przodkowych Wszyscy pracownicy 

9.01.03 8 17 

15.01.03 29 48 

22.01.03 42 70 

29.01.03 63 98 

11.02.03 70 115 

17.02.o3 74 121 

26.02.03 82 130 

7.03.03 99 153 
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Rys. 2.1. Ilość pracowników przodkowych, którzy zdecydowali się przeprowadzić test programem 
"Soryza" w czasie pierwszych 9 tygodni jego działania 

Fig. 2.1 . The number of laborer that mak es the test with "Soryza" program in the period o f first 9 weeks 
subsistance 
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Rys. 2.2. Ilość wszystkich pracownik<')\\·, którzy zdecydowali się przeprowadzić test programem "Soryza" 
w czasie pierwszych 9 tygodni jego działania 

Fig 2.2. The total number of workers that decide to makes the test with "Soryza" program in the period 
of tirst 9 weeks after starting operale 
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Mając na uwadze ostrożne podejście pracowników kopalni do zupełnie nowej formuły pre
zentacji ryzyka zawodowego, funkcjonowanie programu można uznać za celowe. Działan ie 

programu "Soryza" przyczyniło się również do zainteresowania pracowników zagadnieniami 
oceny ryzyka zawodowego na kopalni. Przejawia się to między innymi pytaniami pracowni
ków o metodę i istotę działania programu .. Autor programu udostępnia go bezpłatnie zaintere
sowanym służbom i jest on wykorzystywany już na kilkunastu kopalniach, choć najczęściej 
jako ciekawa forma uzupełnienia programu szkoleń BHP. 

2.3. Korzyści wynikające z wykorzystani a programu 

Trudno było by wykazać w jednoznaczny, mierzalny sposób ze dwuletni okres użytkowa
nia programu i fakt przeprowadzenia na nim w tym czasie dobrowolnie przez pracowników 
ponad tys iąca testów, przyniósł konkretne efekty dla poprawy bezpieczeństwa pracy i ograni
czenia liczby wypadków. Autorzy referatu nie zamierzają formułować takich wniosków gdyż 
było by to naszym zdaniem nieuczciwe. Program "Soryza" jest jednym z elementów komplek
sowego procesu oddziaływania na bezpieczeństwo pracy i jego zadaniem jest tworzenie "kli
matu" bezpiecznej pracy pracowników produkcyjnych jako jednego z wielu czynników w tym 
procesie. Dośv·/iadczenia autoró\v poz\valają \Vskazać jednak pe\vne elementy, które pokazały 
realną wartość programu. 

Pracownicy działu BHP kopalni na bieżąco przeglądają wyniki testów z programu wycią
gając z nich wnioski dla bieżącego wykonywania swoich obowiązków. 

Analiza ryzyka na stanowisku pracy, dla pracownika dołowego, wykonana programem 
"Soryza" jest łatwiejsza do zrozumienia, interpretacji wyniku i ogólnie dla niego korzystniejsza 
od obecn ie stosowanej oraz może ją dobrze uzupełniać. 

Metody oceny ryzyka, dotychczas stosowana i zastosowana w programie "Soryza", choć w zu
pełnie odmienny sposób wykonują ocenę, to jednak mogą się nawzajem uzupełniać, a wyniki 
obu metod są porównywalne. 

Ze strony załogi dołowej na kopaln i węgla kamiennego "Polska-Wirek" nie ma żadnych 
przeciwwskazm't dla wdrożenia programu i jego długotrwałego wykorzystania. Poziom tech
niczny i intelektualny pracowników produkcyjnych pozwala na swobodne wprowadzanie tego 
i innych narzędzi podobnego typu, które wykorzystywały by stanowisko komputerowe dla 
efektywnego i zwrotnego komunikowania się z Nimi. 

Na zakończenie, warto przytoczyć wniosek z wyliczenia (które autor wykonał w swojej 
pracy dyplomowej) kosztów wdrożenia programu i bardzo długiego utrzymania stanowiska 
" ... Gdyby założyć, że w okresie dwunastu lat użytkowania programu "Soryza" na kopalni wę
gla kamiennego wystąpiłby tylko jeden jedyny przypadek, w którym przemyślenia tylko jed
nego pracownika dotyczące bezpiecznego sposobu wykonywania pracy ·wynikające z faktu 
przeprowadzenia testu programem uchroniły by go od lekkiego wypadku przy pracy, to prze
prowadzona prosta analiza ekonomiczna wskazuje już na pełną opłacalność takiego przedsię
wzięcia. Fakt wystąpienia takiego zjawiska przez okres 12 lat użytkowania programu wydaje 
się bardzo prawdopodobny choć oczywiście nie wiemy czy na pewno będzie miał miejsce ... ". 
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The computer system "Soryza" is an unusual instrument which enables 
the employees qualify the occupational hazard 

Abstract 

Estimating job-related risks in a mine comprising several hudred places of work with each 
of them possibly influenced by more than ten hazards is a complicated process. 

The "Soryza" computer program (the name is an acronym of Polish for self-assessment of 
job-related risk) presented in this paper was developed as a result of search for a means that 
would allow employees, especially menial mine workers, to assess risk at their working place 
for themselves with the use of a computer and a short, several-minutes-long test prepared for 
the purpose. The authors believe that the "Soryza" program is one of the elements of the 
complex system influencing on-the-job safety and creating an environment of work safety for 
the employees. Particularly important feature of the program is that it allows workers of the 
Safety Department to examine all test result sheets and draw appropriate conclusions. 

Recenzent: dr inż. Andrzej Hebda 
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Rekonstrukcja wypadków metodą wizualizacji komputerowej 

Słowa kluczowe 

wizualizacja - odtwarzanie przyczyn wypadków- szkolenia pracownicze 

Streszczenie 

Referat zawiera opis realizacji wizualizacji komputerowej, za pomocą której możliwe jest 
odtwarzan ie oraz dokumentowanie przebiegu zdarzeń poprzedzających wypadek. Przedstawio
no również możliwości zastosowania wizualizacji w powszechnym szkoleniu pracowników 
kopah'l węgla ka·miennego. 

l. Wstęp 

Każdą analizę przyczyn wypadku przy pracy zaczyna się od odtworzenia sposobu wyko
nywania czynności przez pracownika poszkodowanego, oraz przez osoby mające wpływ na 
zajście wypadku. Konieczne jest odtworzenie zdarze11 poprzedzających wypadek oraz samego 
wypadku z zachowaniem rzeczywistych relacji czasowych pomiędzy kolejnymi zdarzeniami. 
Decyzje i czynności, jakie podejmuje pracownik są uwarunkowane otrzymanymi informacjami 
z środowiska pracy. Zespół powypadkowy musi ustalić, jakie informacje otrzymał poszkodo
wany, jakie panowały warunki w miejscu, w którym nastąpiło zdarzenie, jaki był stan wyposa
żenia technicznego oraz widoczność. Prowadzący dochodzenie musi wczuć się w rolę poszko
dowanego i popatrzeć na określoną sytuację z jego punktu widzenia (w dosłownym tego słowa 
znaczeniu) . 

Przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej z udziałem osób, obejmującej wszystkie zda
rzenia mające wpływ za zaistnienie wypadku, w warunkach dołowych jest często niemożliwe z nas
tępujących powodów: 
- główny uczestnik zdarze1'1 leży w szpitalu lub nie żyje; 
- udział ludzi jest nie możliwy z powodu zbyt dużego ryzyka; 
- nie możliwe jest wierne odtworzenie niektórych zdarzeń będącymi przyczynami wypadku, 
- ograniczone możliwości stosowania sprzętu rejestrującego (oświetlenie, kamery) w wantn-

kuch dołowych; 
- duże koszty związane z zaangażowaniem wielu dodatkowych osób. 

Dlatego też, do odtworzenia zdarzeń poprzedzających wypadek najlepiej nadaje się metoda 
wizualizacji komputerowej [2]. Metoda ta umożliwia odtworzenie każdej sytuacji, nawet naj
bardziej ekstremalnych warunków, w których wystąpiło zdarzenie wypadkowe (tąpnięcie, wy
buch metanu, pyłu węglowego itp.). Możliwe jest to, ponieważ w zdarzeniu zamiast ludzi biorą 
udział animowane postacie, a otoczenie (scena) zamodelowane jest w czterowymiarowej przes-
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trzeni znajdującej się w pamięci operacyjnej komputera. Efektem końcowym jest film, który 
oddaje faktyczny wygląd wyrobiska, w którym nastąpiło zdarzenie, wraz z wyposażeniem tech
nicznym oraz panującymi warunkami atmosferycznymi (oświetlenie, zapylenie). Film ilustruje 
zachowanie się załogi. Możliwe jest odtworzenie pozycji ciała i wykonywanych czynności 
uczestników zdarzenia. Środowisko programów służących do tworzenia wizualizacji pozwala 
na obserwację danej sceny z dowolnego kierunku. Określoną sytuację można pokazać z kilku 
różnych ujęć . Możliwa jest symulacja pola widzenia pracowników. W ten sposób można oce
nić, co dany pracownik widział, będąc w określonej pozycji , a czego nie mógł zobaczyć. Ob
serwacja otoczenia "oczami" poszkodowanego pozwala lepiej zrozumieć proces decyzyjno
sprawczy, jaki towarzyszył analizowanym zdarzeniom. Film jest realizowany z zachowaniem 
rzeczywistych relacj i czasowych pomiędzy kolejnymi zdarzeniami. Istnieje również możliwość 
pokazania określonej sytuacji w zwolnionym tempie, lub zatrzymać całkiem ruch postaci czy 
urządzeń, wykonując ruch kamerą filmującą zatrzymaną scenę. 

2. Etapy realizacji rekonstrukcji zdarzeń metodą wizualizacji komputerowej 

2. l. Scenari usz 

Scenariusz jest pierwszym krokiem w realizacji filmu. Tworzy się go na podstawie ustaleń 
zespołu powypadkowego oraz dogłębnej analizy przyczyn i okoliczności zdarzenia. W tym 
celu należy się posłużyć metodą grafów lub wykresem zdarzeń, aby właściwie odtworzyć na
stępstwo zdarzeń oraz okoliczności w jakich zdarzenia te miały miejsce. W trakcie tych czyn
ności zwraca się szczególną uwagę na zeznania świadków, na to w jakim czasie i co świadko
wie widzieli, ich rozmieszczenie na miejscu zdarzenia i wykonywane czynności. 

Scenariusz animacji jest najczęściej scenariuszem rysowanym (story board), ponieważ na 
fabułę animacji składa się ruch urządzeń i postaci, a nie dialogi (rys. 2.1 ). Za pomocą animacji 
ilustrujemy zachowanie pracowników, ich poszczególne ruchy i czynności . Realizując każde 

ujęcie, należy ustalić minuta po minucie, jakie ruchy wykonywali pracownicy i urządzenia, w ja
kich pozycjach itp. 

Scenariusz animacji zawiera szczegółową analizę sytuacji, jaka ma się znaleźć w kadrze 
kamery. Całość animacji podzielona jest na pojedyncze ujęcia, które są rozpisane pod kątem 
położenia oraz ruchu urządzeń oraz sylwetek ludzkich. Ujęcia są przeanalizowane pod kątem 
położenia kamery, jej ruchu oraz obszaru wyrobiska znajdującego się w jej kadrze. Problemy, 
na jakie natrafia się podczas tworzenia scenariusza dotyczą braku jednoznacznych informacji, 
co do przebiegu wydarzeń. Problemy te wynikają z następujących przyczyn: 
- w wielu przypadkach wypadki zdarzają się bez świadków; 
- sprzeczne, wykluczające się zeznania świadków, bądź też odmowa składania zeznań; 
- celowe działania osób dozoru lub kierownictwa kopaln i w kierunku nie ujawniania warun-

ków panujących w miejscach pracy, braków w wyposażeniu technicznym itp. 
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a) b) c) 

d) e) t) 

Rys. 2.1. Przykład scenariusza rysowanego. Rysunki a, b, c, d, e, f przedstawiają szkice kolejnych ujęć 
filmu rekonstruującego wypadek przy transporcie linowym 

Fig. 2.1 . Example of story board. Pictures a, b, c, d, e, f display sketches of following frames of film 
which reconstructs accident at rope transportation 

a) b) 

c) 

Rys.2.2. Kolejne kroki przy tworzeniu modelu kombajnu chodnikowego AM 50 
a) rzut boczny, b) siatka przestrzenna modelu kombajnu, c) model kombajnu z nałożonym i teksturami 

Fig. 2.2. Following steps at creation model of harvester AM 50 
a) side view, b) spatial mesh of harvester model , c) model of harvester covered with textures 
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2.2. Scena 

Zdarzenie, które chcemy udokumentować za pomocą filmu miało miejsce w określonym 
miejscu w wyrobiskach podziemnych kopalni. Każda dokumentacja powypadkowa zawiera 
szczegółowe dane na temat wyposażenia technicznego danego wyrobiska, stosowanej obu
dowy, wymiarów tego wyrobiska, sposobu przewietrzania itd. Dodatkowo mamy do dyspozy
cji rysunki i szkice z miejsca zdarzenia. Wszystkie te dane pozwalają na zbudowanie modelu 
przestrzennego wyrobiska wraz z całym wyposażeniem (rys.2.3). 

i 

~r -·i 
j 

\_l 1 l ' 
l!--- -- -i/2~ 

a) b) 

c) d) 

Rys. 2.3. Etapy tworzenia modelu przestrzennego wyrobiska (rozjazd kolejowy): 
a) szkic z dokumentacji wypadkowej. b) siatkowy model wyrobiska. c) model bryłowy wyrobiska, 

d) widok wyrobiska z naniesionymi teksturami 
Fig. 2.3. Stages of creation spatial model of heading ( railway crossover): 

a) sketch from accident's records, b) spatial mesh of heading, c) block model of heading, 
d) view of heading covered with textures 

Z uwagi na to, że elementy wyposażenia wyrobisk się powtarzają, podobny jest sposób za
budowy obudową łukową, używa się podobnych model i przenośników taśmowych i zgrzebło
wych, istnieje określona liczba modeli kombajnów chodnikowych i ścianowych, wozów, lo
komotyw, kolejek podwieszanych, zestawów obudów ścianowych itd. podjęto próbę stworze
nia bazy przestrzennych modeli, wymienionych wyżej elementów. Działanie to ma na celu 
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ułatwienie i przyspieszenie prac związanych z realizacją filmów ilustrujących wypadek. Do
tychczas baza to obejmuje najbardziej typowe i najczęściej stosowane urządzenia w kopalniach 
węgla kamiennego. Między innymi są to: kombajn chodnikowy Alpine AM 50, kombajn ścia: 
nowy, obudowa chodnikowa ŁP 7-10, sekcje obudowy ścianowej, przenośniki taśmowe i zgrze
błowe, wozy Granby, lokomotywa LD 30 i wiele innych drobniejszych elementów. Tworząc te 
modele starano się zachować charakterystyczne cechy tych urządzeó. Jednakże do celów wiZLt
alizacji nie jest konieczne wierne oddanie wszystkich detali. Zwykle są to bardzo złożone 
urządzenia i zamodelowanie wszystkich szczegółów spowodowało by utrudnienia w operowa
niu sceną o tak dużej złożoności . 

Po skonstruowaniu siatki takiego modelu (rys 2.2.b i 2.3.b) należy go pokryć odpowiednim 
materiałem (teksturą) symulującym fakturę i tworzywo, z którego dana część została wyko
nana. Właściwie dobrany materiał zwiększa realność sceny. 

2.3. Sylwetki ludzkie 

Kluczowym elementem filmów, będących rekonstrukcją zdarzeó poprzedzających wypa
dek, są sylwetki pracowników. Sporządzono model siatkowy typowego mężczyzny w średnim 
wieku i wyposażono go w kask (różne kolory), buty gumowe oraz lampę (rys. 2.4). 

li-· . . . 

i ~\ 

w ~ 
a) b) c) 

Rys. 2.4. Etapy tworzenia modelu sylwetki górnika a) szkielet sylwetki, za pomocą którego realizuje się 
ruch b) model siatkowy sylwetki, c) sylwetka pokryta materiałem 

Fig. 2.4. Stuges of creation of miner profile a) skeleton of profile, used in movement generating. b) mesh 
of profile, c) profile covered with material 

Sylwetki ludzkie sprawiają najwięcej problemów zarówno w modelowaniu jak i w <mimo
waniu. O ile pozostałe elementy wypo~,ażenia można zamodelować z dużym realizmem, to 
trudno jest uniknąć pewnej sztuczności sylwetki ludzkiej, szczególnie w ruchu. Jednakże do ce
lów odtwarzania zdarze1'1, pewne uproszczenia nie stanowią przeszkody. 
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2.4. Animacja 

Ruch, we wszystkich programach służących do wizualizacji i animacji , realizuje się w po
dobny sposób: Aby wprawić w ruch dany element należy wskazać jego położenie początkowe 
w czasie t1, a następnie końcowe w czasie t2 (tworzenie kluczy) . Aplikacja sama wygeneruje 
położenia pośrednie danego elementu, w postaci płynnego ruchu, którego charakter musimy 
wcześniej ustal i ć (ruch przyspieszony, opóźniony itp.). W przypadku ruchu złożonego np. or
gan urabiający kombajny chodnikowego (ruch obrotowy organu i ruch ramienia), należy skon
struować układ kinetyczny, ustalający powiązania pomiędzy ruchomymi i nieruchomymi ele
mentami oraz hierarchię ruchu. Animowanie sylwetkami ludzkimi odbywa się za pomocą 
szkieletu, będącego układem kinetycznym o możliwościach ruchowych (stopnie swobody, 
zasięg, kąty) zb l iżonych do możliwości szkieletu ludzkiego. Do szkieletu dowiązane są węzły 
siatki sylwetki ludzkiej . Dzięki temu sylwetka przyjmuje pozycje oraz odkształca się zgodnie 
z ruchem szkieletu. 

2.5. Montaż 

Po zaprojektowaniu całej animacji, miejsc, w których wystąpiły ilustrowane zdarzenia oraz 
ruchu postaci, następuje finalny rendering. Wyrenderowane ujęcia montujemy w całość, przy 
użyciu oprogramowania służącego do montażu materiału filmowego. Pod zmontowaną anima
cję podkładamy dźwięk (odgłosy maszyn) i wcześniej nagrany komentarz spikera, opisujący 
prezentowane zdarzenia. Komentarz potrzebny jest zwłaszcza wtedy, gdy film służy jako mate
r i ał szkoleniowy wyświetlany bez komentarza osoby prowadzącej szkolenie. 

3. Obszary zastosowań wizualizacji komputerowej 

3. 1. Szkolenia z wykorzystaniem wizualizacji komputerowej i sprzętu multimedialnego 

Główną formą prowadzonych szkoleń jak i narad jest wykład, czyli głosowe przekazywanie 
informacji przez wykładowcę lub prowadzącego, poparte planszami lub obrazem z rzutnika 
folii zawierającego rysunki, tablice i wykresy. Rzadziej jest stosowana forma seminaryjna, o ile 
wymagane jest szczególne zaangażowanie słuchaczy, a celem jest analiza, wskazanie przyczyn 
i podjęcie właściwych decyzji . 

Według oceny wykładowców i służb bhp, oraz autora, popartej doświadczeniem nabytym 
w trakcie prowadzenia szkoleń w ośrodku szkoleniowym oraz zajęć ze studentami, w wer
balnym przekazie informacji, w którym zaktywizowany jest jedynie zmysł słuchu , słuchacze 

zapamiętują ok. 25-30 % przekazanych informacji. Natomiast przy zastosowaniu wizualizacji, 
odbiorcy przyswajają sobie 70-75 % informacji [l]. Jest to związane z tym iż zwiększona zos
taje aktywizacja słuchaczy, gdyż szkolenie polega na oglądaniu filmów będących rekonstruk
cją zdarzeń bezpośrednio poprzedzających wypadek jak i samego wypadku. Każdy film jest 
poprzedzony prezentacją rysunków z miejsca zdarzenia, a w czasie prezentacji filmu prowa
dzący komentuje na bieżąco sytuację pokazaną na filmie. Następnie odbywa się dyskusja na 
temat przyczyn bezpośrednich oraz pośrednich zaistniałego zdarzenia, sprawców tych przy
czyn oraz przepisów bhp, których naruszenie spowodowało wypadek. Słuchacze w ten sposób 
naocznie poznają konsekwencje łamania przepisów bhp, co powinno zaowocować lepszą zna
jomością tychże przepisów, oraz skłonić do ich przestrzegan ia. 
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Zrealizowany przez autora materiał szkoleniowy zawiera filmy, będące rekonstrukcją zda
rzeń wypadkowych charakterystycznych dla wykonywanej pracy na stanowiskach dołowych 
w kopalniach węgla kamiennego. W szkoleniu tym poruszanajest następująca tematyka: 

jazda pracowników na przenośnikach nie przystosowanych do transportu ludzi; 
organizacja pracy przy transporcie; 
procedura postępowania przy wykonywaniu robót na czynnych drogach przewozowych; 
sposoby zabezpieczenia stanowiska pracy- sygnalizacja; 
organizacja pracy na stacji załadowczej; 
obsługa urządzeń przez osoby nieupoważnione; 
naprawianie i konserwacja maszyn będących w ruchu. 
Materiał ten został zaprezentowany w ośrodku szkoleniowym, na szkoleniu pracowników 

pracujących na następujących stanowiskach: górnik sekcyjny, rabunkarz, górnik przodkowy (drą
żenie chodników), elektryk, ślusarz. 

W celu poznania opinii szkolonych pracowników na temat formy szkoleń, przeprowadzono 
krótkie badanie ankietowe (rys . 3.1). Pracownicy odpowiadali na pytania zaprezentowane po
niżej poprzez wybór jednej z podanych obok odpowiedzi. 

2 

Czy uczestniczył Pan (Pani) wcześniej w szkoleniu, na którym wykorzystywano 
wizualizację komputerową? 

Czy omawianie wypadków z zastosowaniem wizualizacji komputerowej jest 
lepsze w odbiorze przez słuchacza, od dotychczas stosowanego wykładu? 

Czy chciał( a) być Pan (Pani) informowana o wypadkach zaistniałych w polskim 

TAK 
NIE 
NIE PAMIĘT AM 

TAK 
RACZEJ TAK 
RACZEJ NIE 
NIE 
NIEWIEM 

TAK 

3 górnictwie za pomocą podobnych (jak oglądane w czasie szkolenia) 
wizualizacji? 

RACZEJ TAK 
RACZEJ NIE 
NIE 
NIEWIEM 

TAK 

4 Czy ten sposób prowadzenia szkole!\ powinien być kontynuowany? 
RACZEJ TAK 
RACZEJ NIE 
NIE 
NIEWIEM 

s 
Czy może Pan (Pani) wskazać, która scena z prezentowanych filmów nąjbardziej utkwiła w pamięci (wywarła 
największe wrażenie)? 

Rys. 3.1. Karta z pytaniami dotyczącymi szkoleń z udziałem wizualizacji komputerowej 
Fig. 3.1. Page with questions eoncero training with participation o f computer visualization 

z uzyskanych odpowiedzi wynika, iż jest to pierwszy ich kontakt z tego rodzaju przekazem 
informacji. Na pytania 2, 3 i 4 padały odpowiedzi "Tak" lub "Raczej tak", co pozwala sądzić, 
że prezentacja filmów będących rekonstrukcją wypadków przyniesie pożądane efekty w pos
taci zainteresowania pracowników bezpieczną realizacją swoich zadań. Na pytanie nr 5 najczę
ściej padały odpowiedzi, że najbardziej utkwiły w ich pamięci sceny w, których pokazywane 
były skutki zdarzenia - zakrwawione ciała górników, którzy doznali obrażeń w prezentowa
nych zdarzeniach. Odpowiedzi te sugerują, na jakie elementy powinien zwracać realizator 
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filmów. Wpływ na widza scen, o których wspominały pytane osoby jest taki , że oglądający 
mimowolnie wraca pamięc ią do przyczyn tak tragicznych skutków i próbuje znaleźć odpo
wiedź na pytanie: co poszło nie tak i jak można było zapobiec wypadkowi, który właśn ie się 

wydarzył na ekranie. 

4. Wnioski końcowe 

Przedstawiona powyżej metoda pozwala na zobrazowanie (w izualizację) stanu techniczno
organizacyjnego, oraz zachowań pracowników w miejscach zaistniałych zdarze!'1. Stosowana 
jako pewien rodzaj wizji lokalnej na miejscu zdarzenia, umożliwia odtworzenie przebiegu 
zdarzenia niebezpiecznego oraz analizę przyczyn . 
Prace nad zastosowaniem metody wizualizacj i do potrzeb odtwarzan ia przyczyn wypadków, 
prezentacji (dokumentacji) stanu techn iczno-organizacyjnego, oraz zachowm1 pracowników w 
miejscach zaistniałych zdarze11 [2, 3, 4 J, prowadzone były w latach 1999-2003, pod meryto
rycznym nadzorem prof. Stanisława Krzemienia, kierownika Zakładu Ergonomi i i Zarządzan ia 

BezpieczeJ1stwem na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. 
Badania te możl iwe były dzięki udostępnieniu specjalistycznego oprogramowania tj . 3D 

Studio ~v1AX, Adobc Premiere oraz odpowiedniego sprzętu kotnputcrowego przez Ośrodek 
Geometrii i Grafiki Inżyn ierskiej Politechniki Śląskiej. 

Prace te zaowocowały między innymi stworzeniem seri i filmów będących rekonstrukcjami 
zdarze11 wypadkowych mających miejsce w polskim górnictwie. Filmy te uzyskały aprobatę 
Wyższego Urzędu Górniczego, Zarządu Kompan ii Węglowej oraz Katowickiego Holdingu 
Węglowego, i są obecnie stosowane w ośrodkach szkoleniowych kopah1, na l eżących do wy
mienionych dwóch koncernów, do celów informacyjno-szkoleniowych. 

Wizualizacja komputerowa zdarzeń będzie jednym z elementów szkole11 przygotowywa
nych dla pracowników służb bhp, o tematyce "Metody odtwarzania i analizy przyczyn wypad
ków". Szkolenia te będą realizowane przez pracowników Zakładu Ergonomii i Zarządzania 
Bezpieczeóstwem przy współudziale Polsko-Amerykm1skiego Stowarzyszenia Na Rzecz BHP. 
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Visual computer accident reconstruction 

Abstract 

The article describes realization of computer visualization, which is used in reconstruction 
and evidencing of events proceeding to accident at wark. Authar also presents possibilities of 
using the visualization in training of coal mine's workers. 

Recenzent: dr inż. Andrzej Hebda 
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System wizualizacji multimedialnej jako powszechna metoda szkolenia 
w dziedzinie BHP 

Słowa kluczowe 

svstemy wi-:.uali::.acji multimedialnej- szkolenie internetowe-e-leaming-szkolenie 
w dz.iedz.inie bhp 

Streszczenie 

Górnictwo węgla kamiennego należy w dalszym ciągu do branż przemysłu wysokiej wy
padkowości zawodowej i to pomimo tego, iż w ostatnim czasie ilość zaistniałych wypadków 
znacznie zmalała. Dlatego też podejmowane są różnego rodzaju przedsięwzięcia mające przy
czynić się do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedsięwzięcia te prowadzone są wie
lokierunkowo. Jednym z istotniejszym jest zastosowanie nowych rozwiązań w zakresie kre
owania świadomości górniczych załóg. Mamy tu na myśli wykorzystanie prezentacji multi
medialnych do promowania bezpiecznych zachowań oraz wykorzystanie e-learningu w pro
cesie szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. W pierwszym 
przypadku, polega to na zamontowaniu rzutnika multimedialnego połączonego z komputerem 
w miejscach najczęściej uczęszczanych przez załogi kopalń (cechownie, lampownie, pomosty 
dojściowe). W drugim przypadku, polega to na tym, że uczestnik szkolenia okresowego w dzie
dzinie bezpiecze!lstwa i higieny pracy przyswaja wiedzę dostępną na stronie internetowej. 
Posiadane doświadczenia (poparte badaniami naukowymi) jednoznacznie wskazują, iż taki 
sposób przekazywania informacji jest najskuteczniejszy, co powinno przyczynić się do tego, iż 
postrzeganie przez pracowników zagroże!l, szacowanie ryzyka będzie bardziej racjonalne, a tym 
samym może w istotny sposób przyczyni się poprawy stanu bezpiecze1'1stwa. 

Górnictwo węgla kamiennego należy do branż przemysłu o znacznej wypadkowości zawo
dowej, mimo znaczącej redukcji liczby urazów, obserwowanych w ostatnich latach. 

Wysoka efektywność działania w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy 
jest tutaj szczególnie istotna ze względu na wysokie ryzyko pierwotne z jakim mamy do 
czynienia w kopalniach. 

Statystyki wypadkowości prowadzone w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. potwier
dzają, że większość rejestrowanych urazów, to rezultat popełnionych błędów, zaniedba!'! obo
wiązków, postępowania sprzecznego z formalnymi normami bezpieczeństwa oraz świadome 
podejmowanie ryzyka . 
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Tabela !.Wypadkowość za lO miesięcy w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. 
Table l. Accidents in the past 10 months in Kompania Węglowa S.A. mines 

zakład 
wypadki wypadki wypadki 

Razem 
śmiertelne ciężkie lekkie 

KWK'ANNA' o o 5 5 

KWK 'BIELSZOWICE" o 2 27 29 

KWK 'BOLESŁAW ŚMIAŁ Y' o o 31 31 

KWK 'BRZESZCZE' o l 49 50 

KWK 'CHW AŁOWICE' o o 29 29 

KWK 'HALEMBA' o l 67 68 

KWK 'JANINA' o o 15 15 

KWK 'JANKOWICE' o 2 26 28 

KWK 'KNURÓW' o o 38 38 

KWK 'MAKOSZOWY' l o 42 43 

KWK 'MARCEL' o o 17 17 

KWK 'PIAST' o o 81 81 

KWK 'POKÓJ' o o 38 38 

KWK 'POLSKA-WIREK' o o 34 34 

KWK 'RYDUŁTOWY' o o 6 6 

KWK 'RYDUŁTOWY-ANNA' o l 35 36 

KWK 'SILESIA' o o 41 41 

KWK 'SOŚNICA' o o 41 41 

KWK 'SZCZYGŁOWICE' o l 42 43 

KWK 'ZIEMOWIT' o l 42 43 

ZG 'BYTOM II' I o 19 20 

ZG 'BYTOM III' o l 41 42 

ZG 'CENTRUM' o o 26 26 

ZG 'PIEKAR Y' o o 38 38 

KW S.A. 2 IO 830 842 
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Tabela 2. Wypadki według przyczyn ich zaistnienia z 10 miesięcy 2004 r. 
Table 2. Breakdown of accidents according to their cause in Kompania Węglowa S.A. mines 

brak uwagi 

brak należytej współpracy 

inne błędy i niedociągnięcia przy wykonywaniu pracy 

niedokładnie wykonana obudowa 

brak ładu i porządku 

brak lub niedostateczna kontrola warunków BHP 689 
lekceważenie obowiązujących przepisów i instrukcji BHP 

nicużycie posiadanych ochron osobistych 80.9% 

wejście do miejsc zabronionych 

niewłaściwe użyc ie narzędzi pracy 

inne przyczyny organi zacyjno ludzkie 

nadmierny pośpiech 

przebywanic w miejscu niezabudowanym 

uszkodzenia powstałe podczas eksploatacji 72 

wady materiałowe 8,5% 

lokalne odprężenia eksploatacyjne 

zaburzenia geologiczne 

niekompletna obudowa 81 

inne przyczyny materiałowe 9,6% 

ciasnota miejsca 

tąpnięcia 

Wobec takiej sytuacji niezbędnym staje się zastosowanie jakościowo nowych działań pre
wencyjnych, skoncentrowanych głównie na dokonywaniu zmian w świadomości załóg. W prak
tyce oznacza to wyjście poza ramy preferowanych dotychczas udoskonalei'l techniczno
organizacyjnych oraz włączenie do działai'l prewencyjnych takich, które mają zasadniczy 
wpływ na stosunek człowieka do zagadniei'l bezpiecznej pracy. 

Z przeprowadzonych w wybranych kopalniach Kompanii Węglowej S.A. badań w zakresie 
podstawowych elementów ku ltury bezpieczeństwa załóg wynika, że dla zagregowanej hierar
chii wartości autotelicznych pracownicy kopah'J najwyżej cenią: rodzinę, zdrowie, pracę zawo
dową i miłość. Bezpieczeństwo pracy znalazło się dopiero na szóstej pozycji hierarchii warto
ści. Wśród przyczyn wypadków respondenci w kopalniach wskazują, że najczęściej dochodzi 
do nich na skutek ryzykownych zachowań pracowników. Dalsze miejsca zajmują przyczyny 
związane ze złym stanem technicznym maszyn i urządzei'l. 

Przeprowadzone badania wskazują na istnienie co najmniej czterech obiektywnych źródeł 
generujących ryzyko w zachowaniach pracowników. Są to: 

braki szkoleniowe, 
nieformalne normy grupowe pozostające w sprzeczności z normami formalnymi, 
niedostatki organizacji bezpiecznej pracy, 
niedostatki proceduralne, utrudniające wyciąganie konsekwencji w stosunku do ryzykan
tów. 
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Wobec powyższego koniecznym stało się podjęcie działań mających na celu podwyższenie 
kultury bezpieczet'i.stwa załóg poprzez jej promocję i zmianę hierarchii wartości, wyelimino
wanie ryzykownych zachowań i poprawę wyszkolenia załóg w zakresie bhp. 

W tym celu , w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. dla udoskonalenia metod przekazy
wania informacji w tym zakresie zabudowano systemy multimedialne. Systemy multimedialne, 
które stanowią połączenie komputera (magnetowidu) z rzutnikiem multimedialnym usytu
owane są na stałe w miejscach najczęściej uczęszczanych przez załogę (cechownie, lampow
nie. pomosty dojściowe). 

Rys. l. Przykłady zastosowania systemów multimedialnych do promocji działań podwyższających 
kulturę bezpieczeństwa pracy 

Fig. l. Examples of using mutlimedia systemsto promole behaviour increasing 
on-the-job safety culture 

Posiadane w tym zakresie doświadczenia jednoznacznie wskazują, że najprostszym i naj
skuteczniejszym sposobem oddziaływania na świadomość pracownika jest oddziaływanie 
poprzez przekazywanie obrazów audiowizualnych. 

Przy opracowywaniu takich obrazów, ważne jest aby nie koncentrować się przede wszyst
kim na nieprawidłowościach, które doprowadziły do zaistnienia wypadku, ale promować bez
pieczet'lstwo i pokazywać jak należy bezpiecznie pracować, aby pracownik miał świadomość 
grożącego niebezpieczeństwa na skutek wykonywania pracy niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami . W celu wyeliminowania braków szkoleniowych, które są jednym z głównych 
czynników generujących ryzykowne zachowania pracowników, ważne jest przedstawienie w prze
kazie multimedialnym zasad bezpiecznego wykonywania pracy lub innych zagadnie!'! promują
cych bezpieczet'i.stwo (film "Bezpieczniej bo warto"). 

Innym obszarem, w którym wykorzystywane są techniki multimedialne jest szkolenie okre
sowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Jak już wspomniano wcześniej świadomość pracowników zatrudnionych w górnictwie ma 
istotny Ueżeli nie zasadniczy) wpływ na poziom bezpieczei1stwa w kopalniach . Z tego względu 
podejmowane są różnego rodzaju przedsięwzięcia, których zadaniem jest podniesienie świa
domości i zaangażowania załóg górniczych. Szkolenia mają w tym procesie znaczenie decy
dujące. Formuła dotychczas przeprowadzanych szkolei'l wywołuje sporo kontrowersji i wła
ściwie powszechne jest przekonanie, iż szkolenia nie do km1ca wypełniają zadania przed nimi 
stawiane (problematyka ta wielokrotnie była przedmiotem zainteresowania zarówno teorety-
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ków, jak i praktyków zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, czego wyrazem są 
różnego rodzaju konferencje i publikacje naukowe). Dlatego też w kopalniach Kompanii Wę
glowej S.A. rozpoczęto wdrażanie nowej formy szkoleń w dziedzinie bezpiecze!'tstwa i higieny 
pracy, która eliminuje dotychczasowe mankamenty i wprowadza zupełnie nową jakość. Tą 
metodąjest e-learing- szkolenie z wykorzystaniem Internetu. 

Rys 2. Przykładowe zrzuty ekranowe programu szkoleń z wykorzystaniem Internetu tzw. e-learing'u 
Fig. 2. Some of the screens of an in ternet training program, so called e-learning 

Główną zaletą tej metody jest konieczność aktywnego udziału szkolonego pracownika. Nie 
ma możliwości udzielenia pozytywnych odpowiedzi na przygotowane pytania bez aktywnego 
uczestnictwa szkolonego pracownika. Idąc jeszcze dalej można powiedzieć, że sama aktyw
ność może nie wystarczyć, gdyż musi jej towarzyszyć odpowiedni poziom zrozumienia treści 
programu. Zlekceważenie prezentowanego materiału może doprowadzić do konieczności po
nownego (a może nawet kilkukrotnego) zapoznania się z treścią programu. Wydaje się, że 

wspomniana aktywność, to podstawowy czynnik, który decyduje o przewadze proponowanej 
formy nad dotychczasowym systemem szkoleń. 

Kolejną istotną zaletą takiej formy szkolenia jest pewność odnośnie zakresu przekazanej 
wiedzy. Dotychczas, pomimo najlepiej skonstruowanego programu szkolenia nie ma gwaran
cji, iż program ten jest realizowany. Wszystko jest zależne od wykładowcy (wykładowców), 
który stanowi pewien subiektywny element systemu. Bardzo dobry wykładowca, rzetelnie 
wykonujący swoje obowiązki jest w stanie odpowiednio przekazać wiedzę obejmującą zakres 
szkolenia. Ale wykładowca nie posiadający odpowiednich predyspozycji lub lekceważący 
swoje obowiązki nie gwarantuje, iż uczestnicy opanują niezbędny poziom wiedzy. Wątpliwo
ści budzi (bardzo często) sposób przeprowadzania sprawdzenia wiadomości zdobytych pod
czas szkolenia. Zdarza się, że testy czy zadania będące przedmiotem egzaminu rozwiązywane 
są grupowo przez szkolonych, a nie rzadko egzaminu nie ma w ogóle. W proponowanej meto
dzie mankament ten nie istnieje. Wszyscy muszą egzamin zaliczyć indywidualnie, a pytania do 
niego są dobierane losowo przez komputer. Istotna jest również możliwość potraktowania 
każdego szkolonego bardzo indywidualnie i przygotowanie części materiału (dotyczy to przede 
wszystkim tej partii wiedzy, która jest związana wykonywanym zawodem) charakterystycz
nego jedynie dla stanowiska pracy zajmowanego przez szkolonego i przedstawienia z tego 
zakresu wiedzy wysoce specjalistycznej. Obecnie takiej możliwości nie ma, a szczegółowość 
prezentowanej wiedzy jest związana z wykształceniem, a przede wszystkim z doświadczeniem 
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zawodowym wykładowcy . Oczywistym jest, iż wykładowca najwięcej uwagi posw1ęca pro
blemom, w których najlepiej się porusza, a to z kolei może interesować jedynie niewielką 
część szkolonych. 

Reasumując podwyższenie standardów bezpieczeństwa będzie możliwe, gdy w jego reali
zację zaangażowani będą pracownicy wszystkich szczebli struktury organizacyjnej zakładu, co 
wymaga ciągłego podnoszenia świadomości załóg górniczych. Szkolenia i instruktaże mają 
w tym procesie znaczenie decydujące. Dlatego też, Kompania Węglowej S.A. poszukuje 
nowoczesnych i atrakcyjnych form szkolenia, które tym zadaniom będą w stanie sprostać . 

Posiadane w tym zakresie doświadczenia potwierdzają korzystny wpływ tych metod szkoleń 
na bezpieczne zachowania się pracowników. 

Multi-media visual system as a commonly used on-the-job safety training 
metbod 

Abstract 

Hard coal mining industry still belongs to industrial branches of high degree of industrial 
accidents rate irrespective of the fact that the number of accidents considerably decreased in 
recent years. Therefore various ventures are being undertaken focused for improvement of 
work safety and hygiene. One of the most essential of them consists in application of new so
lutions with regard to creation of awareness of mining crews. We mean here utilisation of 
multi-media! presentations for promoting of safe behaviour and utilisation of e-learning in the 
process of employees training in the field of work safety and hygiene. In the first case it con
sists in mOLmting of a multi-media overhead projector connected with a computer at sites most 
frequently visited by the mine's crew (briefing rooms, lamp rooms, entrance platforms). In the 
second case it consists in the situation that a participant of a periodical training in the field of 
work safety and hygiene attracts the knowledge available at web site. Experience possessed 
(supported by scientific research) univocally indicate that such a way of information transfer is 
the most efficient one. This should contribute to the situation that obeying by employees of 
hazards precautions, assessment of risk will be most rational and thus can, in a meaningful 
manner, contribute to improvement of safety conditions. 

Recenzent: dr inż. Andrzej Hebda 
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Kompleksowa metodyka oceny ryzyka zawodowego związanego 
z występowaniem zagrożeń naturalnych - doświadczenie i praktyka 
w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A 

Słowa kluczowe 

ocena ryzyka- działania profilaktyczne- ryzyko naturalne- ryzyko akceptowalne- RNME 

Streszczenie 

Referat w swej treści podejmuje aktualną obecnie problematykę dotyczącą procesu oceny 
ryzyka. Opracowanie zawiera opis głównych założeń metodyki oceny ryzyka zagrożeń natu
ralnych. W jego treści zawarte są informacje dotyczące celu opracowania, organizacji i spo
sobu wdrożenia, a także opisu metodyki zawartej w nowatorskim opracowaniu dotyczącym 
procesu oceny ryzyka, w szczególnym jego aspekcie dotyczącym zagroże11 naturalnych wys
tępujących w podziemnym środowisku pracy górniczej. 

l. Wstęp 

Koniec lat 90-tych to okres, w którym rozpoczął się proces zmiany sposobu postrzegania 
celów bezpieczeóstwa. Do tego czasu cele bezpieczeństwa postrzegane były poprzez pryzmat 
humanistyczny, gdzie sprawą nadrzędną i jedyną, była chęć zadbania o życie i zdrowie pra
cowników nie bacząc na przesłanki ekonomiczne. Jednakże gospodarka rynkowa w sposób 
szybki i skuteczny potrafi zweryfikować nasze ideały. W warunkach rynkowych słowo "bez
piecze6stwo" nabiera specjalnego znaczenia i w tym miejscu należy dokładniej określić, 

o jakie bezpieczeństwo nam wszystkim chodzi . Jak należy je rozumieć w świetle dzisiejszych 
potrzeb Przedsiębiorców, Najwyższego Kierownictwa zakładów górniczych, kadry i dozoru 
wszystkich szczebli, szeregowych pracowników, a co najważn iejsze w świetle wymogów 
Prawa Geologiczno-Górniczego i Kodeksu Pracy. 

Bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego i zatrudnionych tam pracowników, bez znacze
nia w jakiej kolejności będziemy przytaczać te słowa jest tym, czym w dzisiejszych czasach 
powinniśmy się w szczególny sposób zajmować . Bezpiecznie- czyli bez niepotrzebnych strat 
- strat możliwych do uniknięcia, zarówno urazowych jak i tych ekonomicznych, rwtujących 
w kondycję finansową przedsiębiorcy górniczego. Wypadki, choroby, urazy i zachorowania 
pracowników to tylko ułamek góry lodowej strat, jakie ponosi przedsiębiorca w trakcie 
prowadzenia ruchu zakładu górniczego. Straty mocno obciążające budżet przedsiębiorstwa 
tkwią w tzw. zdarzeniach potencjalnie wypadkowych i w "śpiących wypadkach". Należą do 
nich awarie, pożary, tąpnięcia, obwały, wybuchy niebezpiecznej atmosfery w środowisku 
pracy oraz tzw. błędy kierownictwa dotyczące planowania produkcji i zakupów, zatrudniania 
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niezgodnie z kwalifikacjami itp. Ograniczenie tych strat, to poprawa warunków ekonomicz
nych przedsiębiorstwa. Brak systemowej kontroli strat może doprowadzić przedsiębiorcę na
wet do upadku finansowego, czego przypadki już niejednokrotnie się zdarzały. Wprowadzenie 
narzędzi, które umożliwią kontrolę strat w przedsiębiorstwie, pozwoli uświadomić sobie ko
rzyści jakie wypływają z bezpiecznych warunków pracy. Efektywność firmy realizowana po
przez alokację proporcjonalnych środków do prognozowanych potencjalnych strat jest tym, do 
czego powinniśmy dążyć. Prowadzenie identyfikacji zagrożel'l pod kątem generowania możli
wych strat, zawiera w sobie również precyzyjną identyfikację zagrożel'l urazowych pracowni
ków. Analiza zagrożel'1 poprzez zarządzanie stratami pozwala na uwzględnienie wszystkich 
możliwych scenariuszy, które mogły by zostać pominięte w przypadku analizy patrzenia 
"przez pryzmat" pracownika. Zdarzenia generujące niepotrzebne straty dotyczą głównie ma
szyn i urządzel'l (postoje wynikające z awarii), środowiska pracy - w przypadku górnictwa są 
to zagrożenia naturalne, oraz zakresu organizacji procesu produkcyjnego [l, 5]. Reasumując, 
śmiało można powiedzieć, że zarządzanie stratami to cel do jakiego dążymy, poprzez dosko
nalenie metod wykorzystywanych w zarządzaniu ryzykiem. Sublimacja ryzyka, uwzględnianie 
jego specyfiki wynikającej z warunków pracy, rodzaju zagrożel'1, wykonywanych czynności, 
tego czy są one proste, czy wymagają obsługi maszyny lub urządzenia, to kolejne kroki na 
drodze doskonaienia wdrożonego i funkcjonującego Systemu Zarządzania Bezpieczel'lstwem 
Pracy. 

2. Wprowadzenie do oceny ryzyka zagrożeń naturalnych występujących w górniczym 
środowisku pracy 

Bezpośredni związek procesu oceny ryzyka z ochroną zdrowia i życia człowieka, nakłada 
na prowadzących tę ocenę szczególną odpowiedzialność. Z określonych w dyrektywach UE 
oraz polskim ustawodawstwie, obowiązków pracodawcy w zakresie oceny ryzyka zawodo
wego, wynika niezwykle ważna i pilna potrzeba. Dotyczy ona opracowywania materiałów oraz 
instrumentarium komputerowego, wspomagającego prowadzenie analizy, oceny i ograniczania 
ryzyka zawodowego dla stanowisk, miejsc pracy, procesów technologicznych oraz specyficz
nych zagrożel'l w poszczególnych gałęzi gospodarki. 

Wykonywanie pracy w gómiczym środowisku, niesie z sobą konieczność codziennego ob
cowania z pojęciem ryzyka, niezależnie od tego, czy będziemy je rozpatrywać w aspekcie ry
zyka powstania urazu lub śmierci, czy też w aspekcie generowania strat materialnych. Ryzyko 
to jest generowane przez szereg elementów: 
- specyficzna lokalizacja stanowisk pracy (pod ziemią), 
- częsta zmiana warunków i miejsca pracy, 
- ciasnota miejsc i stanowisk pracy, 
- praca w bliskim sąsiedztwie maszyn i urządzeń zarówno mechaniczny~h jak i elektrycz-

nych, 
oddziaływanie czynników niebezpiecznych, które zagrażają życiu, 

- oddziaływanie czynników uciążliwych i szkodliwych, zagrażających zdrowiu pracowni
ków. 
Praca w warunkach narażenia na oddziaływanie wymienionych czynników, stwarza nie

bezpieczeństwo wystąpienia niekorzystnych skutków dla zdrowia i życia człowieka. Prawdo
podobieJ1stwo wystąpienia tych następstw i ich zakres, określa się jako ryzyko zawodowe. 

W celu zapewnienia bezpieczel'lstwa i ochrony zdrowia pracownika, konieczne jest prze
prowadzenie oceny ryzyka oraz eliminowanie jego źródeł. W przypadku gdy niemożliwe jest 
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całkowite wyeliminowanie zagrożenia, należy wprowadzić działania mające na celu ogranicze
nie go do poziomu akceptowalnego. Działania te powinny mieć charakter trójstopniowy. W pierw
szej kolejności stosuje się działania o charakterze organizacyjnym, wprowadza bezpieczne tech
nologie, właściwą koordynację prac. Jeżeli takie działani'a nie przynoszą pożądanych efektów, 
należy stosować środki ochrony zbiorowej i wreszcie środki ochrony indywidualnej, których 
rodzaj powinien być podyktowany wielkością danego zagrożenia . 

Zagrożenia naturalne towarzyszą górnikom w codziennej pracy. Mają niezwykle złożony 
charakter, często dochodzi do współistnienia zagrożeń na jednym stanowisku lub miejscu 
pracy lub wręcz występują jako zagrożenia skojarzone. Dlatego tak ważnym elementem jest 
ciągły proces monitorowania zagrożeń naturalnych, identyfikacji, oceny ryzyka związanego 
z ich występowaniem, którego efektem są podejmowane działania o charakterze profilak
tyczno-korygującym. 

W zakresie ryzyka zawodowego ukazało się szereg publikacji, opinii i propozycji metod 
oceny ryzyka zawodowego związanego z występującymi zagrożeniami, należącymi do grupy 
zagrożeń technologicznych (technicznych, osobowych czy też organizacyjnych). Stworzono 
normy, przepisy oraz przysłowiowe "dziesięć przykazań". Pomimo to pracodawcy są nadal 
pełni obaw, czy ich działania podążają w dobrym kierunku. Specyfika branży, jaką jest pod
zielllne górnictwu wcegluwe wymaga, aby oceniać ryzyko związane z występowaniem zagrożeń 
naturalnych, takich jak zagrożenie tąpaniami. metanowe, wodne, wybuchu pyłu węglowego, 
radiacyjne, pożarowe czy też klimatyczne. Żadna z dotychczas znanych i stosowanych metod 
oceny ryzyka nie uwzględnia specyfiki zagrożeń naturalnych oraz procesu ich współwystępo
wania. Metody te powinny opierać się na analitycznych podstawach, a nie na subiektywnych 
odczuciach osoby lub też zespołu oceniającego ryzyko. Większość dotychczasowych rozwią
zm1 proponowanych do oceny ryzyka, ma niewiele wspólnego z zasadami takiej oceny. Różni 
autorzy metod oceny ryzyka zawodowego starają się ułatwić proces identyfikacji zagrożeń, 
lecz jednocześnie unikają pełnej oceny ryzyka. Właściwa i rzetelna ocena ryzyka jest nie
zbędna w procesach podejmowania decyzji i zarządzania bezpieczeństwem, jest narzędziem 
w ręku pracodawcy służącym do podejmowania działań profilaktyczno-korygujących, których 
poziom dostosowuje się do wielkości występujących zagrożeń. 

Górnictwo w zakresie zagrożeń jest specyficzną gałęzią gospodarki. Stanowiska pracy zlo
kalizowane w podziemiu kopalni podlegają nieustannym zmianom, oddziały górnicze zmie
niają często stanowiska pracy, drążone są nowe wyrobiska, oddziały przechodzą z jednej 
ściany na drugą, z jednego pokładu, z określonymi zagrożeniami naturalnymi, do innego, 
w którym zagrożenia mogą być diametralnie inne. 

Zespoły odpowiedzialne za proces oceny ryzyka starają się nadążyć za zmieniającymi miej
sce swej pracy oddziałami górniczymi, tworząc kopie istniejących kart oceny ryzyka. Pracow
nicy są zapoznawani z coraz to nowymi "kopiami" kart oceny ryzyka, a cały proces nie wnosi 
nic nowego w zakresie poprawy bezpieczeJ'Istwa poza spełnieniem przez przedsiębiorcę wy
mogu przepisu i zapełnianie kolejnych półek segregatorami zawierającymi karty oceny ryzyka. 
Można śmiało powiedzieć, że w dniu dzisiejszym proces oceny ryzyka zawodowego jest naj
bardziej sformalizowaną dziedziną działalności przedsiębiorstw górniczych. Utracono podsta
wowy cel jakiemu powinien służyć prawidłowo prowadzony proces identyfikacji zagrożeń i oce
ny ryzyka r4J . 

Analiza tego problemu, przy spełnieniu wymogów przepisów górniczych, skłoniła Zarząd 
KHW S.A. do podjęcia systemowych rozwiązań mających na celu doskonalenie narzędzi słu
żących do procesu oceny ryzyka zawodowego. Realizując to postanowienie zapisane w celach 
szczegółowych Polityki Bezpieczeństwa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. powołano 
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zespół, którego zadaniem było stworzenie nowych metod oceny ryzyka związanego z wystę
powaniem zagrożeń naturalnych. Koncepcja nowotworzonej metodyki oceny ryzyka została 
oparta na stwierdzeniu, że tak naprawdę zagrożenia techniczne, związane z eksploatacją ma
szyn i urządze1'1, czynnościami wykonywanymi na stanowiskach pracy, zagrożenia osobowe 
czy też organizacyjne, nie zależą od lokalizacji stanowiska pracy. Nie ma istotnych różnic 

w zakresie zagrożei'I od wykonywanych czynności, obsługi technicznej, tego czy pracownik 
obsługuje przenośnik taśmowy zlokalizowany w chodniku transportowym w pokładzie 510, 
czy też w chodniku transportowym w pokładzie 502. Wykonuje on takie same czynności, ob
sługuje identycznie wyposażone urządzenie i takim samym zakresie prac techniczno-konser
wacyjnych. Różnica, dotycząca oceny ryzyka na danym stanowisku pracy w podziemiu ko
palni i związana z jego lokalizacją, tkwi w zagrożeniach naturalnych. One są parametrem 
zmiennym i dla nich należy dokonywać oddzielnej analizy, w rozbiciu na poszczególne wyro
biska lub też strefy wyrobiska, jeżeli jest to podyktowane występującymi warunkami geolo
giczno-górniczymi [5]. 

Opracowane metody oceny ryzyka zagrożei'I naturalnych zastosowane w programie "Risk 
natural mining environment", bazują w głównej mierze na analitycznym podejściu do po
szczególnych zagrożeń oraz zagadnienia ich współistnienia. Istotnym osiągnięciem było połą
czenie analitycznej metodyki oceny opartej na zapisach zawartych w przepisach wykonaw
czych do prawa geologiczno-górniczego: 
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bhp, prowadzenia 

ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakła
dach górniczych, 

- załączniku nr 5 do ww. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. 
w sprawie bhp, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożaro
wego w podziemnych zakładach górniczych, 

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.06.2002 r. 
w sprawie zagrożei'I naturalnych w zakładach górniczych z późniejszymi zmianami (Dz. U. 
Nr 94, poz. 841, z 2003 r. Nr 181, poz. 1777, z 2004 Dz. U. Nr 219, poz. 2227) oraz wymo
gów zawartych w polskiej normie PN-N-18002: stycze1'1 2000, zawierającej wytyczne do 
oceny ryzyka dla stanowisk pracy [2]. Stosowanie zapisów zawartych w normie nie jest 
oczywiście obligatoryjne, niemniej jednak dla przedsiębiorstwa takiego jak Katowicki Hol
ding Węglowy S.A., który dąży do doskonalenia funkcjonujących już systemów zarządza
nia bezpieczeństwem pracy, opartych na certyfikatach zgodności z polską normą 1800 l jest 
celowe i wręcz konieczne. 

3. Przykład wdrożenia metod RNME w kopalniach KHW S.A. 

Polityka Bezpieczeństwa Kopalni jako podstawa wdrożenia nowych metod oceny ryzyka 

Przed przystąpieniem do omówienia zasad funkcjonowania poszczególnych metod oceny 
ryzyka związanego z występowaniem zagrożel'1 naturalnych, należy przedstawić podjęte dzia
łania w celu prawidłowego i efektywnego wdrożenia tego procesu w kopalniach KHW S.A. 
W etapie przygotowawczym umieszczono w Polityce Bezpieczei'Istwa kopah1 w celach szcze
gółowych zapis, w którym zawarto zobowiązanie do zmiany podejścia w ocenie ryzyka doty
czącej zagrożeń naturalnych, poprzez uwzględnienie specyfiki i koincydencji tych zagrożeń. 

W celu prawidłowej realizacji procesu i uproszczenia metodologii oceny, dokumentowania 
oraz informowania pracowników o ryzyku zawodowym i stosowanej profilaktyce, wprawa-
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dzono zmiany w części proceduralnej poprzez opracowanie i wdrożenie trzech oddzielnych 
procedur: 
- procedura oceny ryzyka związanego z występowaniem zagroże11 naturalnych w środowisk u 

pracy, 
procedura oceny ryzyka związanego z występowaniem zagrożeń technicznych, osobowych 
i organizacyjnych, 
procedura dokumentowania oraz sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodo
wym związanym z wykonywana pracą. 

Pierwsze dwie procedury regulują proces identyfikacji oraz oceny ryzyka zagroże11 natural
nych oraz technologicznych. Trzecia z procedur określa zasady współpracy zespołów ds. oceny 
ryzyka, zasady dokumentowania oraz informowania pracowników o wynikach przeprowadzo
nej oceny oraz stosowanej profilaktyce mającej na celu eliminację lub ograniczenie poziomu 
zagrożeń. Wszystkie procedury zawierajązapisy dotyczące zakresu odpowiedzialności i współ
pracy zespołów ds . oceny ryzyka, działów, oddziałów i komórek organizacyjnych w procesach 
oceny ryzyka [3]. Znowelizowano o stosowne zapisy także treść Dokumentu Bezpieczeństwa
części podstawowej . 

Zapisy te doprowadziły do ułatwienia procesu oceny ryzyka. Powołane Zespoły ds. oceny 
ryzyka zagroże11 naturalnych, \V skład których \vchodzą specj::lliści będący członkan1i poszcze
gólnych komisji ds. zagrożeń naturalnych, odpowiedzialne są za prowadzenie procesu oceny 
ryzyka tych zagrożeń. Równolegle funkcjonują zespoły cis. oceny ryzyka zagroże11 technolo
gicznych, których zadaniem jest prowadzenie procesu oceny ryzyka związanego z zagroże
niami technicznymi, organizacyjnymi i osobowymi . 

Właścicielem procesu oceny ryzyka jest Pełnomocnik Dyrektora ds . Zarządzania Bezpie
czei1stwem, który swe zadania wykonuje poprzez Zespół ds. Zarządzania Bezpieczeństwem. 
Elementem odpowiedzialnym za współpracę pomiędzy Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Zarzą
dzania Bezpieczeństwem oraz kierownikami Działów, oddziałów są powołani w nich Koordy
natorzy ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy. 

Kierownicy działów i oddziałów są zobowiązani do sporządzenia wykazu stanowisk, 
na których występują zagrożenia, a następnie wykonania dla każdego stanowiska karty identy
fikacji zagrożeń, zawierającej m. in . wykaz czynności wykonywanych na stanowisku pracy 
i związanych z nimi zagrożeniami. Informacje te trafiają do zespołów ds. oceny ryzyka zagro
żeń technicznych, osobowych i organizacyjnych, które na ich podstawie wykonują karty oceny 
ryzyka. Równolegle zespoły cis. oceny ryzyka zagrożeń naturalnych identyfikują obiekty, na 
których występują zagrożenia naturalne i dokonują charakterystyki tych zagrożeó. Drugim 
etapem ich pracy jes t ocena ryzyka zagrożeń naturalnych , wyznaczenie kategorii i akceptowal
ności ryzyka oraz określenie stosownych clziałm1 profilaktycznych mających na celu ogranicze
ni e występującego ryzyka do poziomu akceptowalnego. 

Zebrane w całość karty stanowią w pełni udokumentowaną ocenę ryzyka dla stanowisk 
i miejsc pracy. Dla każdego stanowiska tworzone są dwie karty oceny ryzyka. Pierwsza za
wiera ocenę zagrożell technicznych i organizacyjnych, a druga zawiera zbiorcze wyniki oceny 
zagrożeń naturalnych dla danego wyrobiska. Z wynikami oceny ryzyka i stosowaną profilak
tyką zapoznawan i są wszyscy pracownicy. Odpowiedzialnymi za ten proces są kierownicy 
działów, oddziałów i komórek organizacyjnych. 

Wyniki oceny ryzyka są źródłem dwojakiej informacji w zależności od podmiotu z nich ko
rzystającego. Dla pracownika, informacje zawarte w kartach ryzyka to swoista " instrukcja" 
o zagrożeniach, z jakimi może się spotkać na swoim stanowisku pracy, zasadami postępowania 
jakie powinien stosować w celu uniknięcia zagrożenia życia lub zdrowia, a tym samym ograni-
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czenia strat kopalni . Dla Kierownictwa, Kadry Zarządzającej, właściwie prowadzona identyfi
kacja zagrożeń jest równoznaczna z identyfikacja potencjalnych strat. Jest to informacja o tym, 
jakie należy znalokować środk i niezbędne do wykonania zaplanowanych działm1 profilaktycz
nych. a gdzie wielkość tych środków jest zbyt wysoka dla koniecznych do przeprowadzenia 
działa!l. Jest to narzędzie do szeroko rozumianego zarządzania stratami w kopalni. 

4. RNME- metoda oceny ryzyka związanego z występowaniem zagrożel1 naturalnych 

Metody oceny ryzyka zagrożeń naturalnych występujących w górniczym środowisku pracy, 
nazywane w skrócie RNME (Risk N aturai Mining Enivronment) uwzględniają zapisy zawarte 
w Polskiej Normie PN-N-18002:2000 oraz zapisy zawarte w przepisach górniczych. Metodyka 
oceny została zaimplementowana do skoroszytu kalkulacyjnego programu Excel wchodzącego 
w skład pakietu biurowego Microsoft Office. W skoroszycie zawarte są arkusze, osobny dla 
każdego zagrożenia naturalnego, spięte w jeden moduł za pomocą formularza umożliwiającego 
poruszanie się po poszczególnych arkuszach. 

ŚCIANA 3J POKŁAD 502 PARTIA J 
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Rys. 4.1. Arkusz zbiorczy programy RNME 
Fig. 4.1. Sheet collective o f RNME programme 

Ocena ryzyka przeprowadzana jest przy pomocy poszczególnych kalkulatorów ryzyka. Są 
nimi formuły obliczeniowe zawarte w poszczególnych arkuszach skoroszytu Excela, umożli
wiające prowadzenie procesu oceny ryzyka. Proces oceny ryzyka w nich prowadzony dotyczy 
takich zagrożeń naturalnych jak: zagrożenie tąpaniami, zagrożenie metanowe, zagrożenie wy
buchem pyłu węglowego, zagrożenie wodne, zagrożenie radiacyjne, zagrożenie pożarowe, 
zagrożenie klimatyczne oraz zagrożenie obwałami dla kompleksów ścianowych. 

Zagrożenie obwałem, nie należy co prawda do grupy zagrożeó naturalnych, jednak stanowi 
poważny problem podczas prowadzenia eksploatacji górniczej i z tego powodu zostało uwzględ
nione w nowoopracowanych metodach oceny ryzyka zagrożeń naturalnych . Przy opracowaniu 
metodyki oceny ryzyka wystąpienia obwałów lub zawałów wyrobisk ścianowych, wykorzy
stano stworzone analizy zaistniałych obwałów w latach 1985-2002 w wyrobiskach górniczych 
kopalń KHW S.A [5] . Wyniki tych analiz znalazły odzwierciedlenie w opracowanym, stano-
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wiącym jeden z kilku elementów oceny ryzyka zagrożenia obwałami, współczynniku częstości 
zdarzeń . 

Program zawiera w sobie dziesięć skoroszytów (modułów) oceny poszczególnych zagrożeń 
naturalnych, nazwanych zgodnie z ocenianym zagrożeniem. Jedynie ocena ryzyka dla zagroże
nia metanowego składa się z trzech modułów. Jest to spowodowane zróżnicowaniem wymo
gów przepisów wykonawczych Prawa Geologiczno-Górniczego w zakresie monitoringu i sto
sowanej profilaktyki prowadzenia prac w ścianach oraz drążonych wyrobiskach korytarzowych 
w czasie prowadzenia prac eksploatacyjnych oraz w ścianach, przodkach i pozostałych wyrobi
skach korytarzowych w czasie, gdy nie są prowadzone prace eksploatacyjne. Ma to realne 
przełożenie na przyjęty sposób wyznaczania wielkości prawdopodobieństwa zdarzenia. W dal
szych podpunktach zostaną omówione metody RNME zawarte w skoroszycie programu "Ry
zyko- zagrożenia naturalne": 
- ocena ryzyka zagrożenia tąpaniami, 

ocena ryzyka zagrożenia metanowego ogólnego, 
- ocena ryzyka zagrożenia metanowego dla ścian wydobywczych, 

ocena ryzyka zagrożenia metanowego dla drążonych wyrobisk korytarzowych, 
ocena ryzyka zagrożenia wybuchu pyłu węglowego, 
ocena ryzyka zagrożenia wodnego, 
ocena ryzyka zagrożenia pożarowego, 
ocena ryzyka zagrożenia radiacyjnego, 

- ocena ryzyka zagrożenia klimatycznego, 
ocena ryzyka zagrożenia obwałami dla ścian wydobywczych. 

4.1. Opis wspólnych elementów 

Skoroszyt programu "Risk natural mmmg environment" jest prostym narzędziem 
komputerowym służącym do przeprowadzenia i udokumentowania procesu szacowania i oceny 
ryzyka związanego z występowaniem zagroże1'1 naturalnych w środowisku pracy. Układ po
szczególnych arkuszy wchodzących w skład skoroszytu różni się w szczegółach od siebie, 
jednak każdy z arkuszy zawiera podobne moduły, m. in.: 
- arkusz zawierający charakterystykę zagrożenia i przyjętą metodykę oceny ryzyka danego 

zagrożenia, 

- arkusz oceny danego zagrożenia dla poszczególnych wyrobisk (lub stref wyrobiska) oraz 
stosowanej profilaktyce, 
arkusz informujący pracowników o istniejącym i ocenionym ryzyku oraz o podejmowa
nych działaniach korygująco-profilaktycznych, których celem jest eliminacja lub ogranicze
nie wielkości ryzyka do poziomu akceptowalnego. 
Podstawą wypełniania skoroszytów "Risk natural mining environment" jest przyjęcie 

zasady maksymalnego ułatwiania procesu oceny ryzyka wykonywanego przez zespoły do tego 
celu powołane. Wszelka wiedza techniczna z zakresy monitorowania zagrożeń jest ujęta 
w słowniki, które w postaci list wyboru są przedstawiane użytkownikowi. Pola, które należy 
wypełnić są odblokowane, zaś pozostałe, w których przechowywane są formuły na podstawie 
których wykonywane są obliczenia, analizy i inne zadania, są zablokowane. Pozwala to chro
nić skutecznie arkusze przed niekontrolowanymi zmianami wprowadzanymi najczęściej nie
świadomie przez mniej doświadczonego użytkownika Excela oraz w sposób łatwy i zrozu
miały pozwala na wypełnienie wszystkich niezbędnych pól. Wszystkie arkusze zostały odpo
wiednio sformatowane do wydruku 
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Komplet wydruków z arkuszy "Risk natura! mining environment" - dotyczących danego 
zagrożenia, stanowi kompletny wymagany normami zestaw udokumentowanej oceny ryzyka. 
Dostarcza również danych wejściowych do procesu zarządzania bezpieczei'lstwem i higieną 
pracy, zgodnie z wymaganiami norm opisujących modele systemów zarządzania BHP: PN800 l. 
Program jest pierwszym tego typu opracowaniem i jako taki stanowi wyjściową bazę, która jest 
doskonalona i uzupełniana. 

Wszystkie arkusze oceny ryzyka zagrożei'l naturalnych zawierają pola, których wypełnienie 
konieczne jest w każdym z nich, a zakres treści jest podobny. Należą do nich np.: 

symbol karty ryzyka (w którym pierwszy symbol to skrót od zagrożenia ZR- zagrożenie 

radiacyjne), 

KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻENIA RADIACYJNEGO DLA ?ODZIEMNYCH WYROBISK GÓRNICZVCH 

OCENA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z ZAGROŻENIEM RADIACYJNYM OLA STANOWISK PRACY ZLOKAliZOWANYCH 
W ?ODZIEMNYCH WYROBISKACH GÓRNICZYCH 

KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY S.A. 

f-· 
KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "ŚLĄSK" 

symbol karty oceny ryzyka l ZR/ŚLĄSK 
"mbo! ka11yocenyryzyka 

Liczba cbjetyl:h (9Jiem l kotnet lmęzczym l mlodocooych l 
zagrotemem 1909 l 3 l 1906 l o l 

Krótka 
charakterystyka 

zagrożenia ' . ' '\ ,, ' l 

' ' 
•J . ,~ 

Rys. 4.2. Arkusz charakterystyki zagrożenia- elementy wspólne 
Fig. 4.2. The sheet of threat profile- com mo n elements 

ilość pracowników objętych zagrożeniem (w większości przypadków oceny będzie to cała 
grupa pracowników zatrudnionych pod ziemią) w ujęciu ogólnym oraz w rozbiciu na męż
czyzn, kobiety i młodocianych, 
pole, w którym dokonujemy charakterystyki danego zagrożenia występującego w ruchu 
kopalni. 
W przypadku popełnienia błędu w danych dotyczących ilości pracowników objętych za

grożeniem, polegającego na niezgodności sumy ogólnej z cząstkowymi, program informuje 
o tym w postaci zabarwienia na czerwony kolor pól zawierających niezgodności. Pierwsze 
elementy symbolu karty ryzyka danego zagrożenia są wygenerowane automatycznie przez 
program w arkuszu charakterystyki, dalsze zawarte w arkuszu oceny są dodawane jako kolejne 
jej składniki wynikające z typu ocenianego wyrobiska, jego numeru oraz pokładu, w którym 
się znajduje. Np. ZWPW/ŚLĄSK/CH-31/5021 oznacza: karta oceny ryzyka zagrożenia wybu
chu pyłu węglowego dla chodnika 31 w pokładzie 502 partia J. Ta symbolika nadaje każdej 
karcie oceny ryzyka niepowtarzalny numer, który umożliwia jej właściwą identyfikację. 
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W każdym arkuszu charakterystyki najego końcu znajdują się pola umożliwiające wpisanie 
danych osób sporządzających kartę ryzyka, osób odpowiedzialnych za kontrolę ich treści pod 
kątem merytorycznym oraz osoby upoważnionej do zatwierdzania kart oceny ryzyka. 

KARTA OCENY RYZYKA ZWIĄZANEGOZZAGROŻENIEM METANOWYM OLA STANOWISK PRACY W OOO!IALE 
WYDOBYWCZYM KG-3 POOCZAS PROWADZENIA URABIANIA KOMBAJNEM 

KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY S.A. 
KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "ŚLĄSK" 

PEŁNA NAZWA WYROBISKA 
PEWA NAZWA WYROSISKA 

l"'- "'i l 3J l pokład l 502J 
typW)'I'obr:.:lb runtorW)'I'c.b.ska ... 

symbol karty oceny 1yzyka l ZWPW /SLĄSK/PCH-3J/502J 
PARAMETRY OCENY RYZYKA ZWIAZANEGO Z ZAGROZENIEM METANOWYM DLA STANOWISK 

I<ZM- kategorie zahczenia pokładów do pe~ azczególnych kategom zagro;:enia metancr ... dgo li pol.laó'l Dcmetći"IOWC ... 
KZP- slopme zaliczenia w,.robisk w1; tepO'o'.ania niebezpie~:nego pylu w~gl•'lrotego lltJ.ASAA·nitwlfl.l:e;pujeriobe."ttl«zrlYCIYIW(<j:J,. 

Rys. 4.3. Arkusz oceny ryzyka zagrożenia naturalnego- elementy wspólne 
Fig. 4.3. The sheet assessment of natura! risk- common elements 

Dane dotyczące sporządzanl~zacji Karty: 

nn Toma:;: z \." ·~etgo 05 
Data ro~ ·Jzień-

Pelnomocn,h c.~pektor.Jo ,, zqrzndzoniJ 
Bezp~czef,_t\.'lfE.'m 

mgr •nz Jace l: Sław •\..-.,; ll 

:.003 

Rys. 4.4. Arkusz charakterystyki zagrożenia- elementy wspólne 
Fig. 4.4. The sheet assessment of natura l risk- com mo n elements 

Danymi dodatkowymi są daty sporządzenia, uzgodnienia i zatwierdzenia karty ryzyka oraz 
pola na podpisy i pieczątki osób biorących udział w procesie oceny ryzyka danego zagrożenia 
naturalnego. W celu ułatwienia wprowadzania danych, pola dotyczące miesiąca i dnia sąpo
lami listy wyboru, z których wybiera się daną datę. Wszystkie omówione powyżej i wprowa
dzone do arkusza charakterystyki dane dotyczące sporządzenia i aktualizacji karty ryzyka au
tomatycznie przenoszą się na wszystkie arkusze ocen poszczególnych wyrobisk dołowych. Jest 
to proste nawet dla "niewprawionego" użytkownika programu Excel. 

4.2. Ocena ryzyka zagrożenia tąpaniami 

Do oceny ryzyka zagrożenia tąpaniami wykorzystano jedną z metod oceny stanu zagroże
nia tąpaniami stosowaną w fazie projektowania- metodę rozeznania górniczego. Została ona 
wykorzystana do obliczenia wielkości prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzenia. Jest to me-
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toda polegająca na ocenie stanu zagrożenia na podstawie odpowiedzi na pytania dotyczące 
czynników wpływających na stan zagrożenia np. odległości od zaburze!l geologicznych 
(uskoki, pofałdowania), prowadzenia robót w pobliżu zrobów, innych ścian i chodników, itp. 
Oceniane wyrobisko ścianowe lub korytarzowe jest podzielone na szereg stref (odcinków), 
których ilość i długość jest uzależniona od struktury geologicznej i górniczej wokół rozpatry
wanego wyrobiska ( istniejące uskoki, inne zaburzenia geologiczne, krawędzie pokładów wy
żej i niżej leżących). 
Metodę charakteryzuje wzór: 

(4.1) 

gdzie: 
P -jest prawdopodobieóstwem zdarzenia opartym na metodzie rozeznania górniczego sta
nowiącego element kompleksowej metody oceny stanu zagrożenia tąpaniami, 
S- szkodliwością, wielkością następstw wynikłych w wyniku aktywacji zagrożenia. 

Ocena ryzyka jest przeprowadzana dla każdej ze stref osobno. Odpowiedzi na pytania doty
czące danej strefy udziela się poprzez wskazanie odpowiedniego pola z listy wyboru, co po
woduje przyznanie odpowiadającej tej odpowiedzi punktacji. Ilość zebranych punktów decy
duje z jakim prawdopodobieństwem może zaistnieć oceniane zagrożenie. 

Tabela. 4.1. Tabela wyznaczania prawdopodobieństwa zdarzenia- ryzyko tąpnięcia 
Table 4.1. The fix table of the probability of the event- bounce risk 

TABLICA WYZNACZANIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYSTAPIENIA TóPNI!;;CIA W OCENIANYM 
WYROBISKU 

KATEGORIE 
OZNACZENIE ILOŚĆ 

SYMBOL 
STOPIEŃ 

ZAGROŻENIA 
KATEGORII PUNKTÓW PRA WDOPODOBIEŃSTW A 

TAPANIAMI a () - 12 
MAŁE PRA WDOPODOBIEŃSTWO 

WYNIKAlACE Z 
MP 

b 12-20 
ZASTOSOWANIA 

METODY c 21 - 30 
ŚP ŚREDNIE 

ROZEZNANIA d 31-40 PRA \ 'DOPODOBIEŃSTWO 

GÓRNICZEGO 
n b powyżej 4I DP DUŻE PRAWDOPODOBIEŃSTWO 

Opis od którego miejsca liczymy stre/"y w wyrobisku (od wlotu dla chodników, po którym chodniku dla ścian) 

Program umożliwia, zgodnie z metodą rozeznania górniczego opracowaną przez Główny 
Instytut Górnictwa, wpisanie przez eksperta innej punktacji niż wynika to z pierwotnie przy
znanych w metodyce ilośc i punktów. Odbywa się to na podstawie udzielanych odpowiedzi, 
jeżeli jest to podyktowane specyfiką danej sytuacji geologiczno-górniczej . W zestawie istnieją 
tzw. pytania wzajemnie się wykluczające, zostały one zaznaczone kolorami zielonym i niebie
skim. Wzajemne wykluczenie należy rozumieć , że jeżeli udzielamy odpowiedzi na pytania z gru
py zaznaczonej kolorem zielonym to nie można odpowiadać na pytania z grupy zaznaczonej 
ko lorem niebieskim. Analogicznie postępujemy w odwrotnym przypadku. Ilość punktów po
zwala nam na wskazanie, do jakiej grupy zagrożenia należy dana strefa wyrobiska. Jest to tylko 
programowa podpowiedź, gdyż w rzeczywistości oceną ryzyka tąpaniowego zajmują się 

członkowie zespołów ds. zagrożeó, którym metodyka oceny zagrożenia na podstawie rozezna-
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nia górniczego jest doskonale znana. Pytania oraz możliwe odpowiedzi, na podstawie których 
są przyznawane punkty, zawarte w metodyce oceny zawarte są w poniższej tablicy. 

Poprzez wskazanie z listy v. yboru szkodliwości program dokonuje zakwalifikowania oce
nianej strefy wyrobiska do danej kategorii ryzyka tąpaniowego oraz wskazuje na parametr 
akceptowalności ryzyka. Ryzyko tąpaniowe zostało podzielone na trzy kategorie oznaczone 
kolejnymi literami alfabetu A, B, C. Algorytm obliczania prawdopodobiel'tstwa, oceny szko
dliwości , zaliczania do poszczególnych grup kategorii ryzyka i jego akceptowalności zawiera 
poniższa tablica. 

stopie1\ 
wynikający z 

metody 
rozeznania 
górniczt::go 

a 

b 

c 

d 

n b 

Tabela 4.2. Tabela wyznaczenia kategorii ryzyka- ryzyko tąpaniami 
Table 4.2. The fix table of risk category - bonnces risk 

Tabela wyznaczania kategorii ryzyka oraz jego dopuszczalnośc i 

RT=S p 

~ S - SZKODLIWOŚĆ 

p 
Slan zagrożenia 

Prawdopodobie1istwo mała śred nia 

wystąpienia zdarzenia szkod li wość s7kodliwość 

(opis) 

WYROBISKA 
A A 

NIEZAGROŻONE MP 
WYROBISKA SŁABO mało prawdopodobne 

akceptowalne akceptowalne 
ZAGROŻONE 

WYROBISKA 
ŚREDNIO ŚP 

A B 
ZAGROŻONE 

średnio prawdopodobne 

duża 

szkod li wość 

B 

akceptowalne 

c 

WYROBISKA SILNIE 
ZAGROŻONE 

akceptowalne akceptowalne nicakcartowalnc 

WARUNKI WP B c c 
NIEB EZPIECZNE wiclec prawdorodobne akceptowalne nieakcartowalne nicakcartowalnc 

Zespół dokonujący oceny ryzyka zagrożenia tąpaniami zobowiązany jest wpisać jakie 
są podejmowania działania korygująco-profilaktyczne mające na celu ograniczenie ryzyka 
wystąpienia tąpnięcia oraz w przypadku wystąpienia ryzyka dla danej strefy wyrobiska 
na poziomie nieakceptowalnym. Zespół zobowiązany jest do wpisania i zastosowania dodat
kowych środków profi laktycznych i powtórnej oceny ryzyka dla danej strefy poprzez jego 
wyszacowanie. 

4.3. Ocena ryzyka zagrożenia metanowego- ściany w procesie wydobycia 

Metodyka RNME dotycząca oceny ryzyka zagrożenia metanowego dla śc ian wydobyw
czych podczas prowadzenia w nich eksploatacji jest bardzo zbieżna z metodą służącą do oceny 
zagrożenia metanowego dla drążonych wyrobisk korytarzowych podczas prowadzenia robót 
górniczych. Różnice tkwią w wielkościach charakteryzujących prawdopodobiel'lstwo wystą

pienia zdarzenia oraz metodzie jego wyznaczania. 
Metodyka oceny jest zgodna z PolskąNormąPN-N-18002 i charakteryzuje ją wzór: 
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gdzie: 
P- prawdopodobieństwo wystąpienia wybuch u lub zapalen ia się metanu, 
S -szkodliwość jaka może wystąpić w przypadku aktywizacji zagrożenia, 

(4.2) 

RT - wielkość max. ocenionego już ryzyka dla zagrożenia tąpaniami wynikającego ze 
wszystkich stref dla danego wyrobiska. 

Wykorzystywane są do tego celu dwa wskaźniki wynikające z przepisów górniczych: 
SK- słoność skał do iskrzenia zapalaj ącego metan, 
W -warunek urabiania mechanicznego skał. 

Na ich podstawie program wyznacza prawdopodobieństwo zdarzenia. Obrazują to poniższe tabele. 

Tabela. 4.3. Tabela wyznaczenia prawdopodobieństwa wybuchu metanu 
Table 4.3. The tix table of the probabil ity o f methane explosion 

MACIERZ WYZNACZENIA PRAWDOPODOBIENSTWA WYSTAPIENIA WYBUCHU LUB ZAPALENIA SIĘ 
METANU ( P) = SK w 

MP=MAŁE SKŁONNOSC DO ISKRZENIA SKAŁ ZAPALAJĄCYCH METAN 
PRA WDOPODOBIEŃSTWO SK 

ŚP= ŚREDNIE 
PRA WDOPODOBIEŃSTWO MS śs DS 

DP= DUZE mała średnia duża 

PRA WDOPODOBIEŃSTWO 
WARUNEK A MP MP ŚP 

URABIANIA 
B MP ŚP DP 

MECHANICZNEGO 
SKAŁ(W) c ŚP DP DP 

Tabela 4.4. Tabela wyznaczenia prawdopodobieństwa wybuchu metanu- pierwszy parametr 
Table 4.4. The fix table of the probability of methane explosion - the first parameter 

TABELA OKRESLENIA WARUNKU DO URABIANIA MECHANICZNEGO SKAŁ DLA SCIAN 
WYDOBYWCZYCH 

Opis zagrożenia: 

W A RUNEK URABIANIA 
l . x = zawartość metanu w 

MECHANICZNEGO SKAŁ 
wylotowych prądach powietrza Stosowana profilaktyka 

2. y = ilość odprowadzanego metanu 
3. z= prędkość p rzepływu powietrza 

A W zakresie przewietrzania i zwalczania 
możliwe mechaniczne x<!l,5 '!i· zagrożet\ metanowych stosuje się 

urabianie następujące środki zabezpieczające: 

B x> 0,5% lub - uintensywnienie odmetanowania, 

możliwe warunkowo y> lm"3/min - skrócenie czasu zadziałania 

mechaniczne urabianie przy spełnieniu z> l m/s zabezpieczet\ metanometrycznych, 
- wyznaczenie dodatkowych dobranych 

punktów pomiaru metanu przez 
metaniarzy, przodowych, osoby dozoru 
ruchu i odpowiednie do stopnia 

c x>O,S% lub zagrożenia zwiększenie częstotliwości 
mechaniczne urabia nie y> lm"3/mi n pomiaru zawartości metanu. 

zabronione oraz z< l m/s - niczależne przewietrzanie wyrobiska 
eliminujące możliwość dopływu metanu 
z prądem powietrzu z innych przodków 
lub innych źródeł wydzielania. 
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Tabela 4.5. Tabela wyznaczenia prawdopodobieństwa wybuchu metanu- drugi parametr 
Table 4.5. The fix table of the probability of metbane ex plos i on- the second parameter 

SK- TABELA WYZNACZANIA STOPN!A SKŁONNOSCISKAŁ DO ISKRZENIA ZAPALAJACEGO METAN 
(MS, ŚS. DS) 

Skłonność skal 
do iskrzenia 

Rodzaj skal 
zapalającego 

metanu 
l. łupki węglowe, iły węglowe. iłowce, w tym iłowce z rozproszonymi ziarnami kwarcu poniżej 

MS 20 %, syderyty i łupki syderytowe (żelaziste) i niezapiaszczone' 
mała skłonność 2. iłowce z rozproszonymi ziarnami kwarcu o zawartości od 20% do 30 %, łupki syderytowe 

zapiaszczone, blaszki oraz kryształki pirytu rozproszone w w~ glu i przerostach 

śs 
l. pyłowce (mułkowce) o zawartości kwarcu powyzej 50%, 

średnia 
2 . pyłowce (mulkowce) syderytowe, 

skłonność 
3. iłowce zapiaszczone (lupki ilaste piaszczyste), inkrustacje na wyzej wymienionych pyłowcach 

i iłowcach 
l . piaskowce, 

DS 
2. żwirowce, 

duża skłonność 
3. pylowce (mułkowce) o zawartosci kwarcu powyzej 50%, wkładki pirytowe na piaskowcach, 
pyłowcach i żwirowcach, iłowce zapiaszczone z wkładkami piaskowców !uh mułowców 
o zawartości kwarcu powyzej 50% 

Kolejnym elementem macierzy jest szkodliwość aktywacji zagrożenia. Metoda określa trzy 
rodzaje szkodliwości: 

MP- zagrożenia o małej szkodliwości, 
ŚP- zagrożenia o średniej szkodliwości, 
DP- zagrożenia o dużej szkodliwości. 
Trzecim elementem oceny ryzyka metanowego dla ścian wydobywczych podczas prowa

dzenia w nich eksploatacji , to uzyskana wg wcześniej omawianej metody, kategoria ryzyka 
zagrożenia tąpaniami. Zgodnie z założeniami metodyki oceny ryzyka zagrożenia tąpaniami , 

oceny ryzyka dokonuje się dla poszczególnych stref (odcinków) występujących w wyrobisku, 
wynikających z przebiegu uskoków, krawędzi pokładów lub też innych zaburzeń geologicz
nych. Do oceny ryzyka metanowego bierzemy największą kategorię ryzyka ocenioną dla stref 
danego wyrobiska (A, B lub C). Wielkości możliwych do otrzymania kategorii ocen ryzyka dla 
zagrożenia metanowego ogólnego oraz przyjętego poziomu akceptowalności przedstawia ta
bela 4.6. 

Zespół dokonujący oceny ryzyka zobowiązany jest do określenia profilaktyki w zakresie 
ograniczania wpływu skłonności skał do iskrzenia zapalającego metan, ograniczania możliwo
ści gromadzenia się metanu oraz wyeliminowania możliwości jego zapalenia i wybuchu oraz 
w zakresie profilaktyki ogólnej. 
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Tabela 4.6. Tabela wyznaczenia kategorii ryzyka- ryzyko metanowe 
Table 4.6. The fix table of risk category- methanes risk 

Tabela wyznaczania kategorii ryzyka oraz jego dopuszcza ln ości RM = P S RT 

---------
P- PRA WDOPODOBIEŃSTWO 

RT 
s MP ŚP DP kategoria ryzyka 

SZKODLIWOŚĆ małe średnie duże zagrożenia tąpaniami 

(CIĘŻKOŚĆ prawdopodobie1\stwo prawdopodobieJ\stwo prawdopodobie1\stwo (max. wielkość 

NASTĘPSTW) (l) (5) (20) wynikająca z stref w 
danym wy robiskul 

M 
B 

mała szkodliwość 
A akceptowalne c 

(l) 
akceptowalne ty lko przy prowadzeniu nicakcaptowalnc 

akcji ratowniczej 

ś 
B A. B 

średnia szkodliwość 
A akceptowalne c akceptowalne 

(2) 
akceptowalne tylko przy prowadzeniu nicakcaptowalne 

(1,0) 
akc ji ratowniczej 

D 
B 

duża szkodliwość 
A akceptowalne c 

(3) 
akceptowalne tylko przy prowadzeniu nieakcaptowalne 

akcji ratowniczej 

M 
B 

mała szkodliwość 
A akceptowalne c 

(l) 
akceptowalne tylko przy prowadzeniu ni eakcaptowalne 

akcji ratowniczej 

ś 
A c c c 

ś rednia szkod li wość 

(2) 
akceptowalne nicakcaptowalne nieakcaptowalne nieakceptowane 

B 
(2,0) 

D akceptowa lne c c 
duża szkodliwość tylko przy 

nieakcaptowalne nieakcaptowalne 
(3) prowadzeniu akcj i 

ratowniczej 

S. Wnioski 

Podsumowując, należy stwierdzić: 

metoda szacowania ryzyka zawodowego pokazana w rozwiązaniu, pozwala na uzyskanie 
bardzo przejrzystego i czytelnego wyniku szacowania ryzyka, 
jasność zapisów zawartych w działaniach profilaktycznych mających na celu eliminację 
oraz ograniczenie ryzyka, jest swoistą "instrukcją" bezpiecznego wykonywania prac przez 
wszystk ich pracowników w warunkach zagrożeń naturalnych. 
w powiązaniu z kosztami, stanowić może narzędzie ograniczania strat w kopalni, poprzez 
właściwe alakowanie środków wydatkowanych na bezpieczeństwo związane z zagroże

niami naturalnymi, 
metoda w sposób przemyś l any jest dostosowana do wymagat'1 Polskiej Normy 18002 oraz 
wymogów zawartych w przepisach wykonawczych do Prawa geo logiczno-górniczego, 
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stanowi analityczne narzędzie służące ocenie ryzyka zawodowego pracowników i ryzyka 
pracodawcy w zakresie bezpiecznego prowadzenia ruchu zakładu górniczego, 
jest bardzo ściśle powiązana z wynikami pomiarów warunków pracy i poziomu zagrożeń 
oraz osobami, które profesjonalnie zajmują się identyfikacją poszczególnych zagroże1'1 na
turalnych, 
szacowanie ryzyka odbywa się przy bezwzględnym udziale specjalistów będących człon
kami poszczególnych Komisji ds. Zagrożeń, 
zastosowanie metodyki RNME umożliwia pozyskanie informacji (parametrów) o bar
dzo wysokim stopniu wiarygodności, charakteryzujących zagrożenia naturalne, niezbęd
nych przy ocenie ryzyka, 

- metoda wymusza na osobach kierujących pracownikami, aby na bieżąco śledzili zagroże
nie, mierzyli jego wielkość, szacowali ryzyko oraz informowali o tym podległych pracow
ników. 

- metoda umożliwia przesłanie informacji do sieci komputerowej, może funkcjonować w róż
nych programach komputerowego wspomagania systemów zarządzania bezpieczei'lstwem, 
jest skutecznym sposobem realizacji obowiązku oceny ryzyka w funkcjonującym systemie 
zarządzania bezpieczeństwem pracy, istotnym elementem tego systemu, a jej wyniki i spo
sób przeprowadzenia mają wpływ na planowanie działań, identyfikowanie zagroże1'1 mogą
cych powodować znaczne straty, a także na ustalanie potrzebnych kompetencji i potrzeb 
szkoleniowych, 
pokazana metoda oceny ryzyka zawodowego od zagrożeJ'l naturalnych przyczynia się do 
zwiększenia świadomości problemów bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników 
oraz ich zaangażowania w rozwiązywanie tych problemów. 
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Complex metbod of the natural risk's assessment- experience and 
practice in coalmines KHW S.A. 

Abstract 

This summary was prepared to show current issues concerning the process of risk assess
ment. The study includs description of the main assumptions concerning method of the natura! 
risk' s assessment. 

In the description of the summary are included all the information concerning the purpose 
of the elaborate, organization and the way of implementation, as well as the description of the 
methodology included in the innovative summary regarding the process of the risk assessment 
in the main aspect of it concerning the natura! risk in the underground mining work environ
ment. 

Recenzent: dr inż. Andr::.ej Hebda 
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Audit bezpieczeństwa jako nowoczesny i niezależny sposób oceny stanu 
BHP w kopalniach 

Słowa kluczowe 

audit bezpieczeństwa -system zarządzania BHP- ocena stanu BHP 

Streszczenie 

Począwszy od lat 1995-1996 zainicjowano w Polsce i polskim górnictwie wiele działań or
ganizacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, znanych ogólnie jako "zarządza
nie bezpieczeństwem pracy". Jednym z istotnych elementów systemu zarządzan ia bezpieczeń

stwem i higieną pracy, oprócz analizy wypadkowości i oceny ryzyka zawodowego, powinien 
być audit bezpieczeństwa. Jednak jego zastosowanie w kopalniach jest niewystarczające, co 
wynika z niedostatku fachowej literatury i praktycznych doświadczeń w tym zakresie. Chociaż 
ustanowiono polskie normy serii "PN-N-18000", nie podano szczegółowych wytycznych doty
czących audi tu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. A11ykuł ten przedstawia 
przegląd metod i wytycznych stosowanych do auditowania systemu zarządzania BHP, w szcze
gó l ności : standard ISRS, projekt EVISA, program MERIT-APBK, propozycję auditu według 
Z. Korbana, PN- EN ISO 1901 1:2003. 

l. Wpt·owadzenie 

Szczegó lną rolę w zainicjowaniu działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy 
w górnictwie w latach 1995-1998 należy przypisać w pierwszej kolejności takim instytucjom 
jak Wyższy Urząd Górniczy, Główny Instytut Górnictwa, Wydział Górnictwa i Geologii Po
litechniki Ś ląskiej, a wśród pionierów w tym zakresie należy wymienić przede wszystkim prof. 
R. Studenskiego, prof. S. Krzemienia, prof. J. Sobalę i dr inż. P. Rozmusa. 

Różne modele systemów zarządzania bezpieczeństwem i h igieną pracy wdrażanych w za
kładach górniczych są często opm1e na pionierskich pracach badawczo-wdrożeniowych z lat 
1997-2000, autorstwa Głównego Instytutu Górnictwa (pod kierunkiem prof. J. Sobali) oraz 
Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej (pod kierunkiem prof. S. Krzemienia). 

Zainicjowane w roku 1998 przez Wyższy Urząd Górniczy przy współpracy z Głównym In
stytutem Górnictwa, Politechniką Śląską i Akademią Górniczo-Hutniczą opracowanie na temat 
"Zasady oceny wdrażania systemu zarządzan i a bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach 
górniczych" ma charakter ogólnych wytycznych i nie można je aktualn ie uznać za zadowala
jące [2,16]. 

Praktyczne zastosowanie różnych koncepcji zarządzania bezpieczeństwem pracy było re
alizowane w kopalniach przez zespoły wdrożeniowe, które utworzono w ramach istniejących 

823 



Krause M.: Audi t bezpieczeństwa jako nowoczesny i niezależny sposób oceny ... 

lub dawnych zgrupowm1 kopali'! oraz samodzielnych kopali'!, np. Katowicki Holding Węglowy, 
Gliwicka Spółka Węglowa, Nadwiślm1ska Spółka Węglowa, Rudzka Spółka Węglowa [6,18]. 

Wybór przedstawionych w artykule metod i wytycznych jest podyktowany głównie orygi
nalnością i uniwersalnością zaproponowanych rozwiązań oraz ograniczonym dostępem do 
specjalistycznych informacji na ten temat, co wynika przede wszystkim z faktu, że szczegó
łowe procedury badawcze i listy kontrolne nie są na ogół publikowane i udostępniane przez 
jednostki konsultingowe [6, 9, li]. 

Wśród metod i wytycznych stosowanych do badm1 auditowych najczęściej wykorzystuje 
się listy kontrolne opracowane według polskich norm PN-N-18001 i PN-N-18004 oraz inne 
standardy, które niestety są na ogół mało znane, m. in.: metoda ISRS, projekt EVISA, program 
MERIT-APBK, propozycja audi tu według Z. Korbami, norma PN-EN ISO 190 II :2003. 

2. Podstawowe pojęcia i rodzaje auditów 

Pojęcie audit, auditowanie lub badania auditowe oznacza systematyczny, niezależny i udo
kumentowany proces uzyskiwania informacji o charakterze ilościowym i jakościowym, a także 
proces obiektywnej oceny informacji w celu określenia stopnia spełnienia przyjętych 
ln•t~h:~,.;r<,n, nT"\ r1Ahlr>'7-:lf'Hr>h nl"'\11h,}/; T'\1Y"\r>t:1H t 11" 1 \1/"l"'t"\"lfT'lń ~\/CtPtTiłl 7"lr?•:::uł7'1ni'l r f') l r:.. '/1_1 
1\.l]L\ ... dlVVV, lll-'· UVLJ"-'L...'tVJ"-'11}-''-'1H.JH·1, P''-'"-'VU.UI 1 YVJ111U.6Ull ~'J~l\.Vl.liU L..U.IL..'tU.L..U.IIIU. L .l .... , .l.V, "-'-'J· 

Audit jest wszechstronną i nowoczesną kontrolą działalności przedsiębiorstwa, która jest 
dokonywana przez pracowników przedsiębiorstwa lub przez niezależnych ekspertów, i która 
wykorzystuje wszelkie dostępne dane i informacje, m.in. uzyskane podczas planowych i poza
planowych inspekcji, wizytacji, rewizji, lustracji, monitoringu i przeglądów [7, l O, 22]. 

z procesem auditu wiąże się wiele pojęć, wśród których najistotniejsze są m. in. r 10,22]: 
auditor - osoba mająca kompetencje do przeprowadzania auditu, obejmujące określone 
cechy osobowości oraz odpowiedni poziom wiedzy i kwalifikacji; 
auditowany - organizacja (np. przedsiębiorstwo lub jego jednostka organizacyjna) lub 
osoba podlegająca auditowi; 

- zespół auditujący - zespół auditorów przeprowadzających audit, z których jeden jest 
wyznaczony jako auditor wiodący, wspomaganych w razie potrzeby przez ekspertów tech
nicznych, służących specjalistyczną wiedzą lub umiejętnościami; 

- program auditów -program obejmujący wszystkie działania niezbędne do zaplanowania, 
zorganizowania i przeprowadzenia auditów, które dokonuje się ze względu na określony 
cel i w określonych ramach czasowych; 

- kryteriaauditu-kryteria narzucone lub przyjęte dobrowolnie przez organizację, dotyczące 
przede wszystkim przyjętej polityki, procedur i wymagań systemu zarządzania; 

- wniosek z auditu - wynik auditu przedstawiony przez zespół audytujący po rozważeniu 
wyników oceny uzyskanych informacji w stosunku do przyjętych kryteriów. 
Można wyróżnić następujące rodzaje auditów w zależności przyjętego kryterium podziału, 

np. [4, lO, 19, 22]: 
relacje między auditorem a auditowanym, np.: 
• audit wewnętrzny lub audit strony pierwszej- audit przeprowadzany na potrzeby wew

nętrzne przez samą organizację lub w jej imieniu dla potrzeb przeglądu zarządzania i in
nych celów wewnętrznych, np. w celu zadeklarowania przez organizację zgodności z wy
maganiami określonej normy; 

• audit zewnętrzny - audit strony drugiej przeprowadzany na potrzeby zewnętrzne przez 
strony zainteresowane organizacją, np. klienci oraz inne osoby występujące w ich imie-
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ni u lub audit strony trzeciej przeprowadzany przez niezależne organizacje zewnętrzne, 
np. przeprowadzające certyfikację na zgodność z wymaganiami określonej normy; 

- czas i planowość realizacji auditu np.: 
• audit wstępny (preaudit) - audit przeprowadzany przez przedsiębiorstwo na zasadzie 

samooceny lub przez jednostki zewnętrzne, którego celem jest dokonanie wstępnej 
oceny stanu wdrażania systemu zarządzania w przedsiębiorstwie; 

• audit pozaplanowy (audit dodatkowy)- audit przeprowadzany poza planem w celach 
interwencyjnych lub informacyjnych, np. w przypadku restrukturyzacji, modernizacji i re
organizacji przedsiębiorstwa oraz innych istotnych zmian warunków wewnętrznych 
przedsiębiorstwa lub jego zewnętrznego otoczenia; 

• audit certyfikujący - audit przeprowadzany przez zewnętrznych auditorów jednostki cer
tyfikującej, którego celem jest otrzymanie certyfikatu na system zarządzania w przed
siębiorstwie, np. certyfikat na system zarządzania jakością, środowiskiem lub BHP 
wydany przez PCBC (Polskie Centrum Badat1 i Certyfikacji); 

• audit połączony - audit dokonywany jednocześnie dla dwóch lub więcej systemów 
zarządzania, np. systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskiem; 

• audit wspólny- audit dokonywany przez dwie lub więcej organizacji współpracujących 
podczas przeprowadzania j ednego rodzaju audi tu, np. audi tu jakości; 

zakres i stosowane metody badawcze np.: 
• audit umowy -audi t dotyczący specyficznych wymagań jakościowych umowy; 
• audyt systemu - audit dotyczący metodycznego badania jakości systemu jako całości, 

np. zidentyfikowanie odchyleń w stosunku do systemu odniesienia, ocena stopnia 
wdrożenia systemu, ocena skuteczności funkcjonowania systemu; 

• audit procesu - audit dotyczący metodycznego badania procesu technologicznego, np. 
sprawdzenie, czy parametry jakości procesu gwarantują uzyskanie określonych wyma
gm'l, identyfikacja odchyleń od zadanego procesu; 

• audit wyrobu - audit dotyczący metodycznego badania wyrobu, np. sprawdzenie, czy 
stosowane procedury i procesy pozwalają na realizację wyrobów zgodnie z przyjętymi 
wymaganiami, identyfikacja przyczyn wadliwości wyrobu. 

3. Ogólne wytyczne dotyczące aurlitu systemu zarządzania BHP 

W specjalistycznej literaturze spotyka się różnorodne propozycje wytycznych w zakresie 
auditu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, np. [4, 8, 10, 17, 19, 25], w' tym 
zak resie górnictwa, np. [ l, 3, 9, 13, 20, 24]. Jednak dopiero wprowadzona polska norma PN
EN ISO I 9011:2003 usystematyzowała dotychczas różne wytyczne dotyczące auditowania 
systemu zarządzania jakością i środowiskiem. Norma ta charakteryzuje zasady auditowania, 
zarządzanie programem auditów, kompetencje auditorów i prowadzenie aud itów. Z informacji 
uzyskanych z różnych źródeł i osób wynika, że nie przewiduje się w najbliższym czasie us ta
nowienia Polsk iej Normy na temat auditu systemu zarządzania BHP. Dlatego też wytyczne 
w zakres ie zarządzania jakością i środowiskiem mogą zostać wykorzystane dla potrzeb proble
matyki bezpieczel'1stwa i higieny pracy. 

Według norm PN-N-18001 :2004 i PN-N-18004:2001 [23] auditjest to systematyczne i nie
zależne badanie, mające na celu określenie: 
- Czy działania podejmowane w ramach systemu zarządzania bezpieczeilstwem i higieną 

pracy oraz osiągnięte rezultaty odpowiadają planowanym ustaleniom? 
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- Czy ustalenia te zostały skutecznie wdrożone? 
- Czy ustalenia są odpowiednie do realizacji polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 

do osiągnięcia celów organizacji w tym zakresie? 
Według norm OHSAS 18001:1999 i OHSAS 18002:2000 [21] auditjest to systematyczne 

badanie mające stwierdzić, czy działania i ich wyniki są zgodne z zaplanowanymi ustaleniami 
oraz czy ustalenia są skutecznie wdrożone i pozwalają na osiągnięcie polityki i celów Ol·gani
zacji. 

Według normy ILO-OSH:2001 [5] audit ma na celu ustalenie, czy system zarządzania bez
pieczeóstwem i higieną pracy oraz jego elementy są wdrożone, właściwie i skutecznie dla 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz zapobiegania zdarzeniom 
potencjalnie wypadkowym. 

Według R. Studenskiego [25] audit to proces zbierania niezależnej informacji na temat 
efektywności całego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, możliwości pole
gania na nim oraz formułowania programów naprawczych. Obejmuje on procedury badania i oce
ny stosowanych w zakładzie sposobów przygotowywania, podejmowania i realizowania 
decyzji dotyczących zapewnienia bezpiecze11stwa i ochrony zdrowia. 

Według J. Karczewskiego [7] audit to okresowy przegląd prewencyjny, którego celem jest 
uzyskanie obrazu, w jaki sposób dana organizacja zarządza ryzykiem zawodowym, zapobiega 
urazom, zniszczeniom i innym niepożądanym stratom w celu podjęcia skutecznych akcji mają
cych poprawić zarządzanie przedsiębiorstwem. Jego nadrzędnym celem jest kompleksowa 
ocena funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, wychwytywanie 
ewentualnych przeoczeń lub zaniedbań kierownictwa oraz ich usuwanie. 

Według S. Krzemienia i M. Krause [15] audit to integralny element systemu zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy, będący systematycznym i niezależnym działaniem, które ma 
określić: czy procedury bezpiecze1'lstwa i ich wyniki odpowiadają przyjętym założeniom , czy 
są one skutecznie realizowane i czy pozwalają na osiągnięcie celów systemu. Jest to komplek
sowa ocena i kontrola procesu zarządzania bezpieczeństwem pracy przeprowadzana przez 
pracowników przedsiębiorstwa lub niezależnych ekspertów, której głównym celem jest identy
fikacja problemów oraz badanie tych problemów i ich wartościowanie. 

Podsumowując przedstawione definicje można stwierdzić, że audit systemu zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy jest systematycznym i permanentnym procesem zbierania 
obiektywnej i niezależnej informacji na temat efektywności funkcjonowania tego systemu 
przez ocenę stosowanych strategii i sposobów planowania, organizowania, realizowania i kon
trolowania działań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. 

W definicjach dotyczących auditu podkreśla się szczególną rolę informacji , mając na uwa
dze jej obiektywność, wiarygodność i aktualność. Dlatego badania auditowe są na tyle wiary
godne, na ile przyczyniają się do poprawy skuteczności i efektywności funkcjonowania sytemu 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Istotą audi tu jest obiektywna i niezależna oceny przyjętych w przedsiębiorstwie zasad i pro
cedur zarządzania bezpiecze11stwem pracy. Jednak, podobnie jak w przypadku oceny ryzyka 
zawodowego, nie ma aktualnie ogólnie przyjętych i powszechnie akceptowanych standardów 
realizacji auditu systemu zarządzania BHP. 

Materiały źródłowe na temat auditów obejmują normy techniczne, np. [5, 21, 22, 23], roz
działy książek, np. [7, 8, 17, 24, 25], artykuły, np. [10, l l, 12, 15], referaty, np. [4, 13, 16, 19, 
20 J oraz inne opracowania takie jak prace doktorskie i dyplomowe, materiały konferencyjne i se
minaryjne, materiały dydaktyczne i szkoleniowe, np. [l , 3, 6, 9, 14]. 
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4. Wybrane metody i wytyczne stosowane do badań auditowych 

4. I. Standard ISRS i projekt EYISA 

Standard lub metoda ISRS, czyli Międzynarodowy System Oceny Bezpieczeństwa (Inter
national Safety Rating System) był pierwszym, spójnym i kompleksowym narzędziem służą
cym do budowy, oceny i doskonalenia systemu zarządzania BHP, które opracowano zanim 
ustanowiono normy ISO dotyczące zarządzania jakością i środowiskiem. 

Idea metody ISRS polega na szczegółowej analizie 20 obszarów problemowych, obejmują
cych w sumie 653 pytania i maksymalnie 12000 punktów, a ocenę dokonuje się przez udziele
nie odpowiedzi na poszczególne pytania, stanowiące odpowiednie wymagania . 

. Metoda ISRS to nie tylko norma czy standard, ale w znacznie większym stopniu przewod
nik i poradnik, jak zbudować efektywny system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, 
który ułatwia uzyskanie certyfikatu na zgodność z normą międzynarodową OH SAS 1800 I lub 
normą krajową PN-N-1800 l. 

W latach 1997-2002 w ramach projektów EYISA (Evaluation and Improvement of Safety), 
tj. projektów "Oceny i Doskonalenia Bezpieczeństwa", kilkadziesiąt polskich przedsiębiorstw, 
reprezen tujących różne branże wdrożyło podstawowe zasady i procedury systemu zarządzan i a 

bezpieczeństwem i h i gieną pracy. 
Merytoryczną podstawę projektu EYISA stanowi standard ISRS, a obecnie coraz częściej 

stosowana nazwa metoda ISRS/EYISA służy jako nowoczesne narzędzie do pomiaru poziomu 
jakości i skuteczności systemu zarządzania BHP. 

Przedsiębiorstwo samo decyduje o wyborze ostatecznego modelu systemu zarządzania bez
pieczeństwem i higieną pracy, np. według norm PN-N-18001, OHSAS 18001, ISRS. Na za
kończenie projektu są wydawane dyplomy uczestnictwa oraz rekomendacje DNY Poland do 
certyfikacji systemu zarządzania BHP według ISRS . 

Szczegółowe informacje na ·temat metody ISRS/EYISA można znaleźć w pracach J. Kar
czewskiego l7,8] oraz w Internecie na stronach projektu EYISA http://www.evisa.pl i firmy 
DNY Poland http ://www .dnv .com.pl. 

4 .2. Program MERIT-APBK 

W latach 1995-1998 był realizowany w Polsce amerykm'lski program pomocowy PIER, fi
nansowany przez agencję USAID, którego dyrektorem regionalnym był dr J. Harrisson Daniel. 
W ramach tej współpracy powstało Polsko-Amerykańskie Biuro Bezpieczeństwa Pracy w Gór
nictwie w Katowicach, które zrealizowało m.in. takie działania jak promocje i szkolenia BHP, 
programy demostracyjne, seminaria międzynarodowe, wymiana ekspertów. 

Jednym z kluczowych celów programu PIER było przystosowanie do warunków polskich 
kopalń węgla kamiennego procedur programu MERIT (Management Evaluation Regarding 
ltemized Tendentious), który znany jest pod nazwą MERIT-APBK (Ocena zarządzania przez 
określanie kierunków zmian- Aktywny program oceny bezpieczeństwa kopalń). 

Program MERIT został opracowany w latach siedemdziesiątych w USA przez Narodowy 
Instytut Higieny i Bezpieczeństwa Pracy NIOSH. Amerykański Departament Pracy oraz Ad
ministracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Górnictwie prowadzi szkolenia na temat pro
gramu MERIT w Akademii Bezpieczeństwa i Higieny Pracy MSHA. 

W latach 1996-1997 przeprowadzono badania ankietowe, które objęły w sumie ponad 40 
zakładów górniczych ze wszystkich zgrupowań kopalń i około 9000 osób pracujących w ko-
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palniach węgla kamiennego. Program ten obejmował 29 pytań zebranych w 9 obszarach pro
blemowych takich jak: zarządzanie w obszarze bezpieczel'lstwa kopalni, badania wypadków, 
kontrola i inspekcja BHP, obserwacja i analiza pracy, ochrona osobista, przepisy BHP, infor
mowanie o stanie BHP, promocja BHP, osobista ocena warunków pracy. 

Badania auditowe dotyczące oceny jakości zarządzania bezpiecze1'1stwem pracy w górnic
twie prowadził zespół pod kierunkiem prof. S. Krzemienia, który składał się z przedstawicieli 
kadry kierowniczej kopali'! , związku zawodowego "Solidarność", Wyższego Urzędu Górni
czego i Politechniki Śląskiej. 

Program MERIT-APBK formalnie zakol'lczył się wraz z zamknięciem programu PIER 
w Polsce, ale jest nadal rozwijany na Wydziale Górnictwa i Geologii Folitechniki Śląskiej, 
w Zakładzie Ergonomii i Zarządzania Bezpieczei'Istwem, kierowanym przez prof. S. Krze
mienia m. in. podczas zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych na specjalności kształcenia 
magisterskiego i inżynierskiego "Technika i organizacja bezpieczel'lstwa i higieny pracy". 

Szczegółowe informacje na temat programu MERIT-APBK można znaleźć w materiałach 
dwóch międzynarodowych seminariów: "Doświadczenia polskie i amerykańskie w zarządzaniu 
bezpieczel'lstwem pracy w górnictwie", "Bezpieczel'lstwo pracy sprawą nr l" [l, 3, 13]. 

4.3. Propozycja audi tu vvg Z. Korbana 

Kontynuacją idei programu MERJT-APBK była dalsza realizacja badm'l auditowych przez 
Z. Korbana [ 14], który obronił w 2001 roku na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki 
Śląskiej rozprawę doktorską na temat "Analiza strukturalnego zróżnicowania jakości zarządza
nia bezpieczel'lstwem pracy na przykładzie kopalni węgla kamiennego", prowadzoną pod kie
runkiem prof. S . Krzemienia [9]. 

Z. Korban zaproponował w pracy doktorskiej algorytm realizacji auditu systemu zarządza
nia BHP obejmujący trzy następujące etapy: 
- audit strategiczny- procedury oceny na poziomie decyzji podejmowanych przez dyrekcję 

i n ajwyższe kierownictwo zakładu, a jego wynikiem są analizy i wnioski na szczeblu strate
gicznym zarządzania ; 

- audit działowy (taktyczny)- procedury oceny na poziomie decyzji podejmowanych w jed
nostkach organizacyjnych zakładu, a jego wynikiem są analizy i wnioski na szczeblu 
taktycznym zarządzan i a; 

audit stanowiskowy (wykonawczy. operacyjny) - procedury oceny na poziomie decyzji 
podejmowanych na stanowiskach pracy w zakładzie, a jego wynikiem są analizy i wnioski 
na szczeblu operacyjnym zarządzania. 
Zaproponowana procedura oceny jakości zarządzania bezpieczel'lstwem pracy jest metodą 

otwartą i elastyczną, a jej poszczególne elementy (np. etap auditu stanowiskowego i składowe 
obszary problemowe) mogą być w miarę potrzeby wyodrębniane z całości i poddawane odręb
nym procedurom ocenowym. Zależy to od przyjętego kryterium, które w danej sytuacji i czasie 
określa celnadrzędny i cele pośrednie metody. 

Ze względu na powszechny charakter badań ankietowych, które wykorzystano jako pod
stawową technikę pozyskiwania informacji w badaniach auditowych przyjęto założenie, że 
próby reprezentatywne z populacji pracowników zakładu mają być określane na poziomie 6-10 
%populacji (tzw. próba matka) . 

Ankiety powinny być wypełniane pod nadzorem osoby przeprowadzającej te badania, a an
kietowani powinni być zgrupowani w jednym miejscu i czasie. Nie wolno dopuścić do wypeł-
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niania ankiet bez nadzoru, przez osoby "trzecie" lub poza wyznaczonym miejscem. Biorąc pod 
uwagę powyższe założenia można stw ierdzić, że zaproponowana procedura badm1 ankieto
wych spełnia często charakter badań kierowanych (wykonywanych pod nadzorem). 

Dla każdego analizowanego obszaru problemowego (lub nawet pojedynczego pytania) 
można wyznaczyć wskaźniki oceny cząstkowej auditu. Po obliczeniu wskaźników dla po
szczególnych obszarów problemowych (najczęściej od kilku do kilkunastu) i analizowanych 
obiektów (np. dla auditu strategicznego to cały zakład, dla auditu działowego to działy, oddzia
ły i służby, dla auditu stanowiskowego to miejsca i stanowiska pracy) można dokonać prze
krojowej lub syntetycznej oceny końcowej. 

4.4. Wytyczne audi tu wg PN-EN ISO 190 !l :2003 

Wytyczne według polskiej normy PN-EN ISO 190 !l :2003, która dotyczy auditowania 
systemów zarządzania jakością i/lub środowiskiem zalecają, aby audi t charakteryzowały nastę
pujące zasady: 

postępowanie etyczne - zaufanie, rzetelność, poufność i rozwaga stanowiące podstawę 
etyczną profesjonalizmu; 
rzetelna prezentacja- obowiązek przedstawiania spraw dokładnie i zgodnie z prawdą; 
należyta staranność zawodowa- odpowiednia do ważności zadań i zaufania klienta; 
niezależność -postawa bezstronności auditu i obiektywności wniosków z audi tu; 
podejście oparte na dowodach- zastosowanie metod badawczych umożliwiających uzyski
wanie wiarygodnych i odtwarzalnych wniosków z auditu. 
W cytowanej normie zaproponowano program działm1 auditowych obejmujący następujące 

etapy: inicjowanie auditu, przeprowadzenie przeglądu dokumentów, przygotowanie działm'l 
auditowych realizowanych na miejscu, prowadzenie działań auditowych na miejscu, przygo
towanie, zatwierdzenie i rozpowszechnienie raportu z badm'l, zakończenie auditu. 

Pierwszy etap badań auditowych jest to inicjowanie auditu, które obejmuje wyznaczenie 
auditara wiodącego, określenie celów, zakresu i kryteriów auditu, określenie wykonalności 
auditu, wyznaczenie zespołu auditującego, ustalenie początkowego kontaktu z auditowanym. 

Drugim etapem badm1 jest przeprowadzenie przeglądu dokumentów, które polega na prze
glądzie istotnych dokumentów systemu zarządzania, łącznie z zapisami, określenie ich ade
kwatności w odniesieniu do kryteriów auditu. 

Następnym etapemjest przygotowanie działań auditowych realizowanych na miejscu, które 
polega na przygotowaniu planu auditu, przygotowaniu pracy zespołowi auditującemu, przy
gotowaniu dokumentów roboczych. 

Prowadzenie działań auditowych na miejscu jest to zasadniczy element badań, który obej
muje następujące szczegółowe zagadnienia: przeprowadzenie spotkania otwierającego, komu
nikowanie się podczas auditu, rola i odpowiedzialność przewodników i obserwatorów, zbiera
nie i weryfikowanie informacji, opracowanie ustalei'l z auditu, przygotowanie wniosków z au
ditu, przeprowadzenie spotkania zamykającego. 

Po przeprowadzeniu działm'l auditowych na miejscu następuje przygotowanie raportu z ba
dm'!, zatwierdzenie tego raportu i jego rozpowszechnienie. Audit jest zakm'lczony, jeżeli 

wszystkie zaplanowane działania zostały wykonane i zatwierdzony raport został rozesłany. 
Zaufanie do procesu auditu i jego wiarygodność zależą w dużej mierze od kompetencji au

ditorów, które dotyczą głównie cech osobowości oraz wiedzy i umiejętności. 
Wytyczne wg PN-EN ISO 190 II :2003 zalecają, aby auditor był: 
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- etyczny- prawy, prawdomówny, szczery, uczciwy, rozważny; 
- otwarty- chętny do rozważenia alternatywnych pomysłów lub punktów widzenia; 
- dyplomatyczny- taktowny w postępowaniu z ludźmi; 
- spostrzegawczy - aktywnie uświadamiający sobie fizyczne warunki otoczenia i działania; 
- percepcyjny- z natury świadomy sytuacji i zdolny do jej zrozumienia; 
- elastyczny- przystosowujący się łatwo do różnych sytuacji; 

wytrwały- ciągle ukierunkowany na osiąganie celów; 
- zdecydowany- wyciągający w porę wnioski logicznie uzasadnione i oparte na analizie; 
- niezależny - działający i funkcjonujący bezstronnie, a jednocześnie skutecznie współdzia-

łający z innymi. 
Auditorzy uzyskują wymagany poziom wiedzy i umiejętności przez odpowiednie wy

kształcenie, doświadczenie w pracy, szkolenie auditorskie i doświadczenie w auditowaniu. 
Auditorzy powinni rozwijać, utrzymywać i doskonalić swoje kompetencje przez ciągły rozwój 
zawodowy i regularne uczestnictwo w auditach. 

5. Praktyczne zalecenia dotyczące auditu systemu zarządzania BHP 

Audit systemu zarządzania bezpieczei'Istwem i higieną pracy jest to specjalistyczny rodzaj 
oceny stanu BHP, który powinien obejmować następujące procedury [14, 15]: identyfikacja 
podmiotu i zakresu badai'I, określenie listy obszarów problemowych, opracowanie szczegóło
wej listy kontrolnej, wytypowanie członków zespołu oceniającego, udzielenie obiektywnej 
odpowiedzi na pytania, opracowanie zestawiei'I rankingowych, sformułowanie wniosków koi'I
cowych, określenie terminu aktualizacji badai'I. 

Audity mogą obejmować różne obszary problemowe dotyczące szczegółowych zagadniei'I 
BHP, wśród których najczęściej analizowane są [7, 17]: administracja i zarządzanie, polityka 
bezpieczei'Istwa, przepisy i zasady BHP, kontrola wewnętrzna i zewnętrzna, technika bezpie
czei'Istwa pracy, organizacja bezpieczei'Istwa pracy, kwalifikacje i szkolenia personelu, analiza 
wypadków przy pracy, ochrona zdrowia pracowników, obserwacja i analiza pracy, prewencja 
przeciwpożarowa, przeciwdziałanie na wypadek awarii. 

W celu uzyskania niezbędnych informacji dla potrzeb auditu można korzystać z wszelkich 
dostępnych i wiarygodnych źródeł takich jak [Ił, 23]: wyniki przeprowadzonych kontroli, np. 
inspekcji, monitorowania. przeglądów i auditów, literatura fachowa, dokumenty i zapisy, ob
serwacja pracy, wywiady i rozmowy. 

Według Z. Korbana [9] narzędzia badawcze wykorzystywane do oceny jakości zarządzania 
bezpieczei'Istwem pracy mogą mieć m.in. następujące formy: systematyczne przeglądy miejsc 
pracy, okresowe przeglądy warunków pracy, pomiary i badania czynników szkodliwych śro
dowiska pracy, badania dokumentacji, np. wypadków przy pracy i chorób zawodowych, kon
trole stanu technicznego, kontrole gotowości operacyjnej, listy kontrolne, ankiety i wywiady, 
obserwacja procesu pracy, badania postaw pracowników. 

Według J. Jurasa [6] metody i techniki badawcze, które mogą być zastosowane do oceny 
skuteczności systemów zarządzania BHP to m.in.: systematyczne inspekcje realizowane przez 
organy kontrolne i doradcze pracodawcy, kontrole zewnętrzne dokonywane przez organy pai'I
stwowego nadzoru i kontroli, przeglądy wykonywane przez kierownictwo, inspekcje służb 
dozoru technicznego, analiza dokumentacji i zapisów, monitorowanie warunków pracy, bada
nia zachowania pracowników, badania zaangażowania pracowników, badania zgodności sto-
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sowanych praktyk w zakładzie z obowiązującymi przepisami, badania literaturowe i porów
nawcze stosowanych rozwiązań w innych organizacjach. 

Badania przeprowadzane za pomocą list kontrolnych są jednym z najpopularniejszych na
rzędzi stosowanych do oceny stanu BHP. Listy kontrolne mogą być opracowywane na podsta
wie wymagań obowiązujących przepisów, a równocześnie można w nich uwzględniać inne 
problemy, charakterystyczne dla analizowanego systemu. Listę pytań tworzy się najczęściej na 
podstawie istniejących norm, na zasadzie ustalania różnic lub braków. Odpowiedzi mają naj
częściej formę "tak" lub "nie", a czasami dodatkowo "nie dotyczy" lub "odpowiedź wymaga 
więcej informacji" . 

Zestawy pytm1 stanowiące zasadniczy element wielu metod badawczych powinny być po
grupowane na kilka lub więcej obszarów problemowych, co znacznie ułatwi a opracowanie list 
kontrolnych i dokonanie szczegółowej oceny. Pytania mogą być oceniane w różnych skalach, 
np. liczbowej lub procentowej, a także w różnych zakresach, np. od O do 2, od l do 3, od l do 
5, od O do 100 %. Przykładowo przedstawiono interpretację oceny cząstkowej auditu dla skali 
trójstopniowej w zakresie 0-2 (ta b. 5.1) i dla skali pięciostopniowej w zakresie 1-5 (ta b. 5.2) 
oraz oceny kOI1cowej auditu według propozycji Z. Korbana (tab. 5.3). 

Tabela 5. I. Interpretacja oceny cząstkowej audi tu zakresie 0-2 [ !4] 
Table 5.1. The interpretation o f pm·tial evaluation o f audi t in range 0-2 [ 14) 

Zakres punktowy Ocena słowna Poziom akceptacji 

2 prawidłowa kryterium spełnione 

l warunkowa kryterium spełnione, 
ale z zastrzeżeniem 

o niepruwidłowa kryterium nie spełnione 

Tabela 5.2. Interpretacja oceny cząstkowej auditu w zakresie 1-5 [14] 
Table 5.2. The interpretation o f partia! evaluation o f audi t in range 1-5 [ 14) 

Zakres punktowy Ocena słowna Poziom akceptacji 

5 bardzo dobra wzorowy 

4 dobra zadowalający 

3 dostateczna prawic zadowaląjący 

2 niedostateczna alarmujący 

l negatywna dyskwali fi kujący 

Tabela 5.3. Interpretacja oceny końcowej auditu według z. Korbana [91 
Table 5.3. The interpretation of finał evaluation of audit according to Z. Korban [9] 

Stopień realizacji Ocena końcowa 

powyżej 80% pozytywna 

od 60% do 80% dostateczna 

poniżej 60% negatywna 
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The safety audit as modern and independent way of evaluation of OSH 
state in mines 

Abstract 

Since years 1995-1996 have been initiated in Poland and Polish mining many organiza
tional activities in the domain of occupational safety and health (OSH), known general as "oc
cupational safety management". The one with essentiul elements of occupational safety and 
health management system, except analysis of accident rate and occupational risk assessment, 
should to be safety audit. However his present application in mines is insufficient, what result 
deficiency of professionaJ bibliography and practical experiences in thi s range. Though havc 
been established Polish standard of series "PN-N- I 8000", not gives particular guidelines con
cerning audit of occupational safety and health management system. This article presents re
view of methods and guidelines applied for auditing of OSH management system, in particu
larly: ISRS standard, EVISA project, MERIT-APBK program, proposition of audit according 
to Z. K01·ban, PN-EN ISO l 90 II :2003 standard. 

Recenzent: dr inż. Andrzej Hebda 
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Rozwój działań zmierzających do poprawy warunków pracy w Oddziale 
ZG "Rudna" 

Słowa kluczowe 

kopalnia- zagrożenia- warunki pracy- wypadki przy pracy- choroby zawodowe
bezpieczeństwo pracy 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono rozwój działań zmierzających do poprawy warunków pracy 
w kopalni "Rudna" na przestrzeni ostatnich lat. Zwrócono szczególną uwagę na zagrożenia 
występujące w środowisku pracy kopalni w aspekcie ich ograniczenia i eliminacji poprzez 
wdrażanie nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych. 

l. Wstęp 

Rok 2004 był dla Oddziału ZG "Rudna" wchodzącego w skład KGHM "Polska Miedź" 
S.A. w Lubinie rokiem szczególnym. 30 lat temu, w lipcu 1974 roku nastąpiło uroczyste 
przekazanie ZG "Rudna" do eksploatacji w zakresie 25 % zdolności projektowanej. Jubileusz 
ten jest okazją do przeanalizowania przeobrażeń w zakresie stanu bhp ze szczególnym 
uwzględnieniem działa!'! zmierzających do poprawy warunków pracy w 0/ZG "Rudna" po
przez ograniczenie lub eliminowanie czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy. 

Zgodnie z art. 227 § l Kodeksu Pracy pracodawca jest obowiązany stosować ~rodki zapo
biegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, 
w szczególności utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminu
jące szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów 
tych czynników, przeprowadzać na swój koszt badania i pomiary czynników szkodliwych dla 
zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pra
cownikom. 

2. Środowisko pracy w ZG "Rudna" 

Środowisko kopalni charakteryzuje się stanowiskami pracy, na których równocześnie wy
stępuje do kilku czynników szkodliwych dla zdrowia w natężeniu lub stężeniu, przekraczają
cym ustalone normy higieniczne. Na podstawie sporządzanych sprawozdań (Z-lO o warunkach 
pracy) i bieżących analiz pomiarów czynników oraz wyników badań kontrolnych okresowych 
przeprowadzanych przez lekarzy medycyny pracy ustalono zagrożenia czynnikami szkodli-
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wymi dla zdrowia związanymi ze środowiskiem pracy jak i czynnikami związanymi z uciążli
wością pracy. Są nimi w kolejności : 

- substancje chemiczne, 
- przemysłowe pyły zwłókniające, 

- hałas, 

- wibracja, 
mikroklimat gorący, 

- nadmierny wysiłek fizyczny. 

3. Zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy 

3.1. Zagrożenia związane z emisją gazów do atmosfery kopalnianej 

Źródłem toksycznych składników atmosfery kopalnianej mogą być: 
- gazy emitowanych z silników spalinowych, 
- roboty strzałowe, 
- prace spawalnicze, 
- substancje i preparaty niebezpieczne wydzielające składniki gazowe (produkty naftowe, 

kleje, detergenty itp.). 

a) Gazy emitowane z silników spalinowych 

Zalecenia dotyczące napędów spalinowych dla górnictwa podziemnego zostały zawarte 
w normie PN-G-36000: 1997 r. Zgodnie z punktem 2.2.2 przedmiotowej normy, silnik spali
nowy, przeznaczony do pracy w kopalniach nie zagrożonych wybuchem metanu, powinien być 
tak skonstruowany, aby zawartość substancji toksycznych w spalinach w żadnym ustalonym 
stanie pracy silnika nie przekraczała następujących wartości dopuszczalnych: 

tlenek węgla 500 ppm, 
- tlenki azotu 750 ppm, 
- węglowodory 200 ppm, 
- sadza stan zaczernienia: 3 według skali Boscha. 

Lp. 

l 

2 

~ 

4 

5 

6 

7 

8 

Tabela 3.1. Porównanie wartości emisji substancji toksycznych emitowanych w spalinach 
w silnikach typoszeregu SW-400, SW-680 oraz 6CT1072 z silnikami nowszej generacji 

Table 3.1. Comparison of eontent of toxic substances in exhaust gasses of SW-400. SW-680 
and 6CT1072 engines to that of modern engines 

Producent Typsilnika Tlenek węgla Tlenek azotu 

·. ANDORlA SW-400Ł2 400 ppm' 600 ppm 

ANDORlA 6CTI072 350 ppm 500 ppm 

MIELEC SW-680Ł2 350 ppm 450 ppm 

CUMMIN S 6CT8.3 !50 ppm 200 ppm 

CUMMIN S 6BTA-5.9C 130 ppm 150 ppm 

KHDDEUTZ BF6M!OI3 80 ppm !lO ppm 

KHDDEUTZ BF6M!OI3C 80 ppm 100 ppm 

KHDDEUTZ BF4MI0!3 60 ppm 80 ppm 
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W tabe li 3.1 przedstawiono dla przykładu porównanie wartości emisji substancji toksycz
nych emitowanych w spalinach w silnikach typoszeregu SW-400, SW-680 oraz 6CT1072 sil
nikami nowszej generacji. 

Dla silników firmy: KHD DEUTZ oraz CUMMINS wartości graniczne emisji gazów spali
nowych odpowiadają normie europejskiej EU (97 /68/EG). 

W kopalni "Rudna" prowadzone są następujące działania organizacyjno-techniczne pole
gające na: 
- sukcesywnej wymianie "starego parku maszynowego" na nowoczesne maszyny samo

jezdne z silnikami wysokoprężnymi nowej generacji opisanymi powyżej, 
- ograniczeniu (stosownie do możliwości) jazdy maszyn ciężkich w prądach świeżego 

powietrza, 
- lokalizowaniu Stałych Oddziałowych Punktów Tankowania (SOPT) w prądach powietrza 

zużytego, 

- zmniejszeniu zawartości sadzy w spalinach przez stosowan ie filtrów wodnych w układzie 
wydechowym maszyn, 

- co najmniej dwukrotna w ciągu zmiany wymiana wody w zbiorniku filtra, 
- sukcesywnym wdrażanie metalicznych dopalaczy CO, skuteczniej redukujących tlenek 

węgia wydzielany z układu spalinowego, 
- stosowaniu do napędu maszyn górniczych paliwa o zmniejszonej (poniżej O, l %) zawarto

ści siarki, 
- eliminowaniu nieuzasadnionej pracy silników spalinowych na wolnych obrotach . 
- neutralizowaniu rozlanych olei i smarów diatomitem, 

neutralizowaniu nalotu produktów naftowych na maszynach i podzespołach przez mycie 
d etergen tarni, 

- przechowywaniu materiałów toksycznych w ilościach koniecznie niezbędnych dla prowa
dzenia prac górniczych, w pomieszczeniach usytuowanych w zużytym prądzie powietrza, 

- odzysku zużytych produktów naftowych i przechowywanie w zamkniętych pojemnikach 
(beczki, cysterny) do czasu ich wydania na powierzchnię. 

b) Kolejnym źródłem zagrożenia gazami toksycznymi są roboty strzałowe, prowadzone na 
szeroką skalę w kopalni "Rudna" 

W wyniku wykonywania robót strzałowych do atmosfery kopalnianej emitowane są 
znaczne ilości gazów postrzałowych zawierających substancje szkodliwe dla zdrowia czło
wieka. Badania wykazały, że około 30 % gazów uwalniana jest w trakcie strzelań, natomiast 
pozostała część gazów toksycznych emitowana jest w okresie wybierania urobionej skały. 

Celem zmniejszenia zagrożenia związanego z wydzielaniem substancji toksycznych pod
czas wykonywania robót strzałowych w kopalni "Rudna" podejmowane są następujące działa
nia organizacyjno-techniczne: 
- wykonywanie strzelm1 na międzyzmianach pod nieobecność załogi, 
- wprowadzanie do stosowania materiałów wybuchowych emulsyjnych zawierających mniej-

sze ilości substancji toksycznych wydzielających w czasie robót strzałowych, mniejsze ilo
ści tlenku węgla CO i tlenków azotu NO niż tradycyjne materiały wybuchowe (dynamity, 
saletrole). 
W tabeli 3.2 przedstawiono wyniki badań toksyczności gazów postrzałowych powstających 

przy stosowaniu przedmiotowych grup materiałów wybuchowych . 
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Tabela 3.2. Wyniki badań toksyczności gazów postrzałowych 
Table 3.2. Blast fumes toxic gas eontent 

Toksyczność gazów postrzałowych 
Lp. Rodzaj MW 

Tlenek węgla [dm·'fkg] 
Tlenki azotu NOx 

[dnr'!kg] 

l. Materiały wybuchowe nitroglicerynowe 16-24 3,5-4,0 

2. Materiały wybuchowe ANFO 5.1 3,0 

3. Materiały wybuchowe emulsyjne 1.1-4,6 0, 1-0,2 

c) Następnym źródłem zagrożenia gazami toksycznymi są prace spawalnicze 

Są one wykonywane w wyrobiskach podziemnych kopalni (komory remontowe oddziałów 
maszyn górniczych, taśmowych, szybowych). Celem zmniejszenia zagrożenia związanego z wy
dzielaniem substancj i toksycznych podczas wykonywania prac spawalniczych w kopalni "Rud
na" podejmowane są następujące działania organizacyjno-techniczne: 

lokalizowanie stałych punktów spawalniczych w zużytym, wylotowym prądzie powietrza, 
izolowanie tych stanowisk pracy ekranami, 
wyposażenie stałych punktów spawalniczych w filtraodciągi dymów spawalniczych nowej 
generacji (typu "Kemper"). 

d) Substancje i preparaty niebezpieczne wydziel ające składniki gazowe (produkty naftowe, 
kleje, detergenty itp.) 

Kopalnia "Rudna" opracowała zasady postępowania z w/w substancjami preparatami 
obejmujące w szczególności: 

sposób pobierani, użytkowania, transportu, 
- magazynowania oraz neutralizacji substancji lub preparatu niebezpiecznego, 
- sposób dystrybucji opakowm'l po zużytych środkach, 

sposób informowania pracowników o używaniu substancji lub preparatu wraz z określe
niem profilaktyki stosowanej w przypadku niewłaściwego kontaktu pracownika z w/w sub
stancjami lub preparatami . 

3.2. Zagrożenia związane z przemysłowymi pyłami zwłókniającymi 

Zagadnienie ochrony pracowników przed pyłami szkodliwymi dla zdrowia realizowane jest 
przez 0/ZG "Rudna" w oparciu o rozporządzenia resortowe, jak również wewnętrzne Zarzą
dzenie Nr PZ/9/2004 Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 
Zarządzenie to w sposób szczegółowy określa miejsca i częstotliwość wykonywania pomiarów 
zapylenia powietrza kopalnianego. Według którego, ustalono 3 kategorie zagrożenia pyłami 
szkodliwymi dla zdrowia: A, B i C. Kategorie te przedstawiono w tabeli 3.3. 
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Tabela 3.3. Kategorie zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia 
Table 3.3. Categories o f toxic dust hazard 

Stężenie zapylenia Sprzęt Kategoria 
[NDS] filtrujący zagrożenia 

<l - -

1-4 l klasy ochronnej A 

4-10 2 klasy ochronnej B 

10-20 3 klasy ochronnej B 

>20 - c 

Na stanowiskach pracy, na których stwierdzono w powietrzu 20-krotne przekroczenie 
wartości NDS (kategoria C) przebywanie załogi jest zabronione. 

Od 1998 roku w 0/ZG "Rudna" obowiązuje zasada stosowania indywidualnego sprzętu 
ochrony dróg oddechowych co najmniej 2 klasy. 

Działania techniczne i organizacyjne podejmowane w kopalni "Rudna" dla zmniejszenia 
narażenia pracowników na zagrożenie pyłowe: 

zastosowanie przepłuczki wodnej lub odsysanie pyłu podczas odwiercania otworów strzało
wych i kotwiowych (odsysacze zwiercin na wyposażeniu np. kotwiarek Fletcher), 
wyposażanie maszyn powodujących zapylenie w urządzenia zraszające lub odpylające, 
stosowanie zraszaczy na przesypach, wysypach i w szybikach zsypnych, 

- zraszanie wodą dróg przewozu oponowego i szynowego na odcinkach o zwiększonym za
pyleni u (ograniczenie pylenia wtórnego), 
polewanie wodą urobku w przodkach przed i w czasie ładowania na wozy odstawcze, 

- wyposażanie stanowisk pracy w kabiny klimatyzowane, które w układzie nawiewu powie
trza majązainstalowane wymienne filtry wychwytujące cząstki pyłu kopalnianego. 
Działania organizacyjne w zakresie ograniczenia zagrożenia pyłowego na stanowiskach 

pracy polegają na: 
wyposażaniu pracowników na stanowiskach pracy, na których przekroczone są najwyższe 
dopuszczanie stężenia zapylenia, w indywidualny sprzęt ochrony dróg oddechowych (pół
maski przeciwpyłowe odpowiedniej klasy stosownie do wielkości zagrożenia firmy 3M, 
Filter Service), 
stałym monitoringu stopnia zagrożenia pyłowego poprzez wdrożenie komputerowego sys
temu ewidencji indywidualnego narażenia pracowników na pyły szkodliwe dla zdrowia, 
wspomagającego podjęcie decyzji odnośnie przeniesienia pracowników długotrwale wyko
nujących prace w warunkach szczególnego zagrożenia pyłowego na inne stanowiska lub 
miejsca pracy. 

3.3. Hałas 

Zagadnienie ochrony pracowników przed hałasem dla zdrowia realizowane jest przez ko
palnię "R udna" w oparciu o rozporządzenia resortowe, jak również wewnętrzne Zarządzenie 
Prezesa Zarządu KGHM "Polska Miedź" S.A. 

Działania techniczne i organizacyjne podejmowane w kopalni "Rudna" dla zmniejszenia 
narażenia pracowników na zagrożenie hałasem: 
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- właściwy dobór ochronników słuchu polegający na obliczeniu wskaźnika rozkładu widma 
hałasu na stanowiskach pracy, który jest podstawą do dokonania doboru odpowiednich 
ochronników słuchu, zabezpieczających pracowników na tych stanowiskach przed nad
miernym hałasem, 

- wdrażanie sprężarek śrubowych typu W AN-A W g eliminujących pracę agregatów sprę-
żarkowych tłokowych, 

- wymiana zużytych maszyn i urządzeń, 
- utrzymywanie maszyn i urządzeń w wymaganym stanie technicznym, 
- wdrożenie nowego typoszeregu maszyn emitujących hałas o zmniejszonym natężeniu po-

przez eliminowanie wiertarek zasilanych i sterowanych pneumatycznie na rzecz urządzeń 
wiercących z napędem hydraulicznym, 

- izolowanie pracowników od źródła hałasu (kabiny klimatyczne na stanowiskach, takich jak: 
przesypy rudy, maszyny górnicze, napędy i stacje zwrotne przenośników taśmowych , dys
pozytornia podsadzki), 

- posunięcia organizacyjne mające na celu ograniczenie przebywania pracowników w hałasie 
(rotacja pracowników), 

3.4. Wibracja 

Duże umaszynowienie oraz przyjęta technologia eksploatacji rudy miedzi powoduje po
wstawanie drgań mechanicznych oddziaływujących w maszynach na operatorów tych maszyn. 
Drganiom tym objęty cały organizm (ręce, nogi, układ szkieletowo-kostny). 

Działania techniczne i organizacyjne podejmowane w kopalni "Rudna". Dla zmniejszenia 
narażenia pracowników na zagrożenie wibracją: 

wyposażanie siedzisk operatorów maszyn w układy amortyzujące drgania, 
- wykonywanie na dole kopalni dróg betonowych (lanych metodą luźnego betonu) daje to 

zmniejszenie wibracji ogólnej w trakcie jazdy maszyn ciężkich, łącznie do dnia dzisiej
szego wykonano około 25 kilometrów, 

- systematyczne dbanie o stan dróg wewnątrz oddziałowych utwardzanych poprzez wzmac-
nianie nawierzchni drobnoziarnistym dolomitem, 

- bezwzględny wymóg stosowania pasów antywibracyjnych, 
- wyeliminowanie prac górniczych przy użyciu ręcznych wiertarek udarowych, 
- stosowanie elektranarzędzi w niezbędnym zakresie z obowiązkiem używania rękawic 

antywibracyjnych. 

3.5. Mikroklimat gorący 

Warunki klimatyczne na wlocie do oddziałów i rejonów robót chodnikowych zdetermino
wane są poprzez: głębokość eksploatacji, stopiel'1 geotermiczny, procesy wymiany ciepła po
między górotworem i powietrzem kopalnianym, dopływy ciepła wraz z powietrzem zużytym 
przez nieszczelności w tamach rozdzielających prądy powietrza oraz emisją ciepła od urządzeń 
i maszyn eksploatacyjnych. Z dotychczasowych obserwacji i badań wynika, że do głębokości 
1000 m w wyrobiskach z wentylacją obiegową można utrzymać właściwe warunki klimatycz
ne stosując środki wentylacyjne. Skutecznym środkiem zwalczania zagrożeń temperaturowych 
i toksycznych jest w takich przypadkach intensywny przepływ powietrza przez wyrobiska. 
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Do podejmowanych środków technicznych w kopalniach, w celu poprawy cieplnych wa-
runków pracy, należą przede wszystkim: 

stosowanie właściwych, z punktu widzenia wymiany ciepła, wariantów systemów eksplo
atacji, a w szczególności odpowiedniej organizacji odstawy i transportu urobku (np. skraca
nie dróg odstawy urobku z przodków na kraty wysypowe), 

- eliminowanie zależnego przewietrzania rejonów wentylacyjnych (oddziałów wydobyw
czych), 
eliminowanie ruchu maszyn z wyrobisk doprowadzających powietrze świeże, 
utrzymanie ruchu maszyn ciężkich i odstawy urobku taśmociągami w prądach powietrza 
zużytego, 

ograniczanie strat powietrza świeżego na połączeniach z zużytym prądem powietrza oraz 
skutecznego rozdzielenia prądu powietrza świeżego i zużytego, poprzez stosowanie urzą
dzel'l wentylacyjnych (np. tamy, mosty), 
eliminowanie zbędnych wyrobisk oraz izolowanie tamami pełnymi wybranych partii złoża, 
nieczynnych rejonów i wyrobisk, szczelne izolowanie zrobów, 
stosowanie wentylatorów strumieniowych w celu uintensywnienia przewietrzania, stosowa
nie w robotach chodnikowych systemów wentylacji lutniowej o dużej wydajności i spraw
ności. 

W pierwszej kolejności, w przypadku braku zadowalających wyników związanych z uzy
skaniem prawidłowych temperatur (poniżej 28 oc ) na dole kopalni, podejmowane są przed
sięwzięcia organizacyjne polegające na: 

skracaniu czasu pracy do 6 godzin, łącznie ze zjazdem i wyjazdem, 
- sukcesywnym climinowaniu obsługi pracowniczej poprzez wprowadzanie kamer przemy-

słowych. 

Powyższe uwarunkowania oraz rosnąca głębokość eksploatacji (do 1250 metrów) zadecydo
wały o dodatkowych sposobach aktywnego zwalczania zagrożenia klimatycznego realizowa
nego poprzez sztuczne obniżenie temperatury powietrza. Uzyskiwane jest to poprzez: 

urządzenia chłodnicze i kabiny operatorskie do klimatyzacji stanowiskowej z małymi urzą
dzeniami chłodniczymi -stosowane są zarówno na stanowiskach stacjonarnych, takich jak: 
operator urządzeń do rozbijania brył skalnych, operator napędów przenośników taśmowych 
lub górnik nadzorujący pracę instalacji i urządzeń dołowych. Kabiny te, także stosowane są 
na stanowiskach operatorów maszyn samojezdnych, takich jak: pojazdy ładująco-odstaw
cze, wozy wiercące i kotwiące, wozy zawałowe i inne. Stosowane w praktyce górniczej ka
biny z agregatami chłodniczymi umożliwiają obniżenie temperatury powietrza wewnątrz od 
4 do 8 oc w porównaniu do temperatury otoczenia, 
lokalne urządzenia chłodnicze do ochładzania powietrza w określonym rejonie robót (np. 
oddział, przodek, wyrobisko). Przeznaczeniem tych urządzeń jest obniżenie temperatury 
powietrza kierowanego lutnaciągami do przodków, lub płynącego pełnym przekrojem wy
robiska górniczego. Urządzenia te posiadają wydajność około 300 kW i obniżają tempera
turę powietrza w wyrobiskach od 2 do S oc. 
Szczegółowo ilość stosowanych maszyn z kabinami klimatycznych i agregatów chłodni

czych przedstawiono w tabeli 3.4. 
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Tabela 3.4. Zestawienie ilości urządzeń i agregatów chłodniczych do klimatyzacji w kopalni "Rudna'' 
Table 3.4. Inventory of machines and coolers in the air-conditioning system of "Rudna" mine 

SMG z kabinami 
Stacjonarne kabiny Przodkowe maszyny 

Rok 
klimatyzowanymi 

klimatyzowane klimatyzacyjne 
z agregatami chłodniczym i 340kW 

1999 
50 

39 17 
(33 ŁK, 3 WO, 4 SWW, 6 SWK, 4 inne) 

2000 
59 

47 17 
(38 ŁK , 6 WO, 4 SWW, 8 SWK, 3 inne) 

2001 
69 

61 17 
(41 ŁK, 6 WO, 6 SWW. 9 SWK, 7 inne) 

2002 
57 

6 1 17 (33 ŁK, 6 WO, 6 SWW, 6 SWK, 6 inne) 
75 

2003 ( 36 ŁK, 7 WO, 10 SWW, 8 SWK, 66 17 
14 inne) 

2004 
36 

70 17 
(15 ŁK, 10 WO, 9 SWW, 2 inne) 

lnstalucju klimatyzacji centralnej 
Wzrastające potrzeby w zakresie mocy chłodniczej przy eksploatacji złoża w kopalni 

"Rudna" na głębokości poniżej li 00 m, przy utrudnieniach ruchowych związanych z utrzyma
niem sprawności wielu niezależnych dołowych urządzet1 chłodniczych oraz przy ograniczo
nych możliwościach odprowadzenia ciepła z dołowych urządzeń chłodniczych , stanowiły za
sadniczy powód opracowania i realizacji systemu klimatyzacji centralnej . W skład tego sys
temu wchodzą następujące podzespoły i instalacje: 

powierzchniowa stacja urządzeń chłodniczych , 

rurociągi szybowe wody chłodniczej- podziemny trójkomorowy podajnik rurowy, 
dołowe izolowane i nie izolowane rurociągi wody chłodniczej, 
dołowe chłodnice (oziębiacze) powietrza. 
Powierzchniowa stacja urządzeń chłodniczych, o łączn ej wydajności około 16,5 MW, wy

konana jest w układzie trzech bloków, równolegle zasilanych wodą chłodniczą. Każdy z trzech 
bloków chłodniczych składa się z absorpcyjnego urządzenia chłodniczego ( chiliera o wydajno
ści około 2,4 MW) i sprężarkowego urządzenia chłodniczego (chillera o wydajności około 3,1 
NIW). Urządzenie absorpcyjne zdolne jest do obniżenia temperatury wody chłodniczej od 22 
do 13 °C, natomiast urządzenie sprężarkowe obniża temperaturę wody od 13 do l ,5 o c. 

Rozruch , uruchomienie i wyregulowanie pracy systemu dla I etapu włączania odbiorców 
chłodu planowane jest na marzec 2005 roku. W I etapie pracy centralnego systemu klimatyza
cyjnego zimna woda dostarczana będzie do chłodnic powietrza zabudowanych na wlocie do 
oddziału G- I I, G-16 oraz w robotach chodnikowych prowadzonych w rejonie północno-za
chodnim. 

3.6. Nadmierny wysiłek fizyczny 

Duża automatyzacja procesu technologicznego wyeliminowała w znaczny sposób prace 
proste wymagające wysiłku fizycznego. W tym zakresie można wyszczególnić: 
- wdrożenie ruroc iągów z tworzyw sztucznych -efekt to zmniejszenie wysiłku fizycznego, 
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- wdrożenie mechanicznych zwijaczy kabli zasilających i węży przepłuczkowych na maszy
nach wiercąco-kotwiących powodujące ograniczenie wysiłku fizycznego pracowników, 
wykonujących prace ręcznego zwijania i rozwijania przewodów, 

- wdrożono urządzenie do mechanicznego załadunku materiałów wybuchowych emulsyjnych 
i sypkich. 

4. Choroby zawodowe 

Za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli 
została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w śro
dowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. 

W kopalni "Rudna" w wyniku wieloletniego oddziaływania środowiska pracy na organizm 
człowieka, najczęściej występującą chorobą zawodową jest pylica płuc, uszkodzenie słuchu 
oraz zawodowy wyprysk skóry. Odnotowuje się również pojedyncze przypadki choroby zwią
zanej z zespołem wibracyjnym. W tym miejscu należy podkreślić , że niektóre przypadki za
chorowań na pylicę związane były z wcześniejszą pracą tych osób w innych zakładach górni
czych oczy też gałęziach przemysłu . Pylica płuc jest chorobą rozwijającą się w okresie d około 
! S do 20 !at. Szczegółowe dane dotyczące chorób zawodowych przedstawiono na poniższych 
wykresach. 
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Rys. 4.1 . Zestawienie stwierdzonych chorób zawodowych w okresach czteroletnich na przestrzeni lat 
1989-2004 

Fig. 4.1. Number of recognised occupational desease cases in four-year periods between 1989 and 2004 
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Rys 4.2. Zestawienie stwierdzonych chorób zawodowych w okresach jednorocznych na przestrzeni lat 
1989-2004 

Fig. 4.2. Number of recognised occupational desease cases in one-year periods between 1989 and 2004 

5. Podsumowanie 

Prowadzone od wielu lat profilaktyczne działania techniczne i organizacyjne w znacznym 
stopniu ograniczyły negatywny wpływ środowiska pracy na stan zdrowia pracowników. 
W ramach poprawy warunków pracy podjęto w ostatnich latach w kopalni "Rudna' szereg 
działai'l technicznych i organizacyjnych ukierunkowanych na zmniejszenie narażenia pracow
ników na wyżej wymienione zagrożenia poprzez: 

monitorowanie stanowisk pracy polegające na pomiarze czynników szkodliwych wykony
wane przez wyspecjalizowane jednostki badawcze; 

- likwidację źródeł hałasu lub zmniejszenia emisji hałasu i drgai'l. Na stanowiskach pracy, na 
których mimo zastosowania możliwych rozwiązai'l technicznych i organizacyjnych wystę
puje zagrożenie hałasem zaopatrzono .pracowników w indywidualne ochrony słuchu do
brane do wielkości charakteryzujących hałas i do cech indywidualnych pracowników, 
ograniczenie do minimum negatywnego wpływu zapylenia powietrza. Pracownicy wyposa
żeni są w środki ochrony indywidualnej przed działaniem pyłów. Doświadczenia wskazują, 
że wymienione środki ochrony indywidualnej są skuteczniejsze w działaniu profilaktycz
nym. 
Od wielu lat odnotowuje się spadek zachorowai'l na pylicę płuc, uszkodzenie słuchu i ze

spół wibracyjny. Obserwowana tendencja malejąca w zakresie występowania chorób zawodo
wych jest wynikiem szerokiego i wieloaspektowego działania profilaktycznego: 
- istotnym czynnikiem zmniejszającym liczbę chorób zawodowych są prowadzone badania 

medyczne pracowników rozpoczynających pracę, jak również badania medyczne okresowe 
i kontrolne, 
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narażenie zawodowe ma złożony charakter, gdyż na stanowiskach pracy występuje rów
I10cześnie kilka czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości . Z tych też względów 
każdy pracownik jest ocen iany indywidualnie. Obowiązkowym badaniom profilaktycznym 
podlegają wszyscy pracownicy. 
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Developments towards improving working conditions in ZG "Rudna" 
Section 

Abstra et 

The paper presents development of measures taken over the past few years that were aimed 
at improving working conditions in "Rudna" mine. Special attention was paid to mining 
hazards and ways to limit and eliminate them by introducing new technical and organisational 
systems. 
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Wpływ zdarzeń wypadkowych na stan psychofizyczny pracownika - opis 
przypadków 

Słowa kluczowe 

zakład górniczy - zagrożenia naturalne - bezpieczeństwo pracy - wypadki -stres urazowy 
- zdarzenie traumatyczne 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono wyłącznie udokumentowane w literaturze wpływy urazowych 
przeżyć na psychikę człowieka w postaci wystąpienia zaburzeń po stresie urazowym. Opisano 
zagrożenia naturalne występujące w środowisku pracy kopalni miedzi ze szczególnym uwzględ
nieniem dwóch wypadków związanych z typową ostrą reakcją sytuacyjną na stres w miejscu 
pracy spowodowaną bezpośrednim zagrożeniem życia poszkodowanych. Dokonano wstępnej 
oceny występowania zjawiska stresu urazowego w kopalni oraz podano metody proponowa
nych w literaturze rozwiązań zapobiegających rozwojowi stresu ostrego i przewlekłego. 

l. Wstęp 

Badania nad stresem, jakiego doświadcza człowiek w związku z wykonywaną pracą, trwają 

od kilkudziesięciu lat. Stwierdzone w tych badaniach negatywne skutki stresu na funkcjono
wanie pracowników (zwiększona absencja i fluktuacja, obniżona motywacja do dobrej pracy, 
zmniejszona wydajność pracy, wzrost wypadków, wzrost kosztów związanych z większą za
chorowalnością), a także na ich zdrowie sprawiły, że stres w pracy stał się przedmiotem zainte
resowania nie tylko naukowców, ale i praktyków, ludzi odpowiedzialnych za sprawne działa
nie różnych instytucji oraz zdrowie zatrudnionych. 

Negatywne skutki dla funkcjonowania i zdrowia pracownika będące wynikiem stresu w pracy 
mogą być spowodowane dwoma rodzajami stresu: chronicznym i ostrym [l] . 

Stres chroniczny wywołany jest codziennymi lub często powtarzającymi się trudnościami, 
kłopotami, dolegliwościami, których w pracy jest zwykle bardzo dużo i które wywołują stan 
napięcia w organizmie nie powodujący po jednorazowym wystąpieniu, wyraźnych negatyw
nych skutków zdrowotnych.r5l. 

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 intensywności ą. Szczególną postacią stresu 
ostrego jest "stres traumatyczny" pojawiający się, gdy bezpośrednio zagrożone jest życie 
jednostki lub jednostka jest świadkiem śmierci, zagrożen ia życia lub poważnego zranienia 
innych osób [4] . 
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W badaniach nad skutkami stresu doświadczanego w związku z pracą koncentrowano się 
przede wszystkim na konsekwencjach stresu przewlekłego. Wynika to zapewne z faktu, iż ten 
rodzaj stresu występuje częściej niż stres ostry i dotyczy prawie każdego człowieka. 

Od lat osiemdziesiątych wzrasta zainteresowanie badaczy zajmujących się stresem w pracy, 
stresem ostrym, a zwłaszcza tą jego formą, która jest konsekwencją udziału w zdarzeniach 
traumatycznych. Rozwój badań nad skutkami stresu urazowego, spowodował wprowadzenie 
przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w roku 1980 do podręcznika klasyfikacji 
zaburze!'1 psychiatrycznych jednostki chorobowej nazwanej zespołem po stresie urazowym 
(PTSD - Post Traumatic Stress Disorder). W wyniku prowadzonych badań empirycznych, 
kryteria rozpoznawania PTSD uległy zmianom. Według ostatniego, wydanego w 1994 r. OSM
IV, zespół zaburze11 po stresie traumatycznym występuje wówczas, gdy: 
A. osoba była narażona bezpośrednio na traumatyczne zdarzenie lub była świadkiem takiego 

zdarzenia, które: 
- spowodowało lub mogło spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała, 
- zdarzenie to wywołało u jednostki intensywny lek, poczucie bezradności lub poczucie 

przerażenia; 

B. traumatyczne zdarzenie stale odnawia się w świadomości jednostki w postaci : 
natrętnych przypomn ień, myśli i obrazów, 

- nawracających przykrych snów, 
zachowań i uczuć, jak gdyby zdarzenie ponownie wystąpiło, 
psychologicznego distresu w zetknięciu się z wewnętrznymi lub zewnętrznymi sygna
łami symbolizującymi lub przypominającymi zdarzenie, 
wzmożonej fizjologicznej reaktywności na bodźce symbolizujące różne aspekty zdarze
nia; 

C. utrzymuje się uporczywa tendencja do unikania wszelkich bodźców kojarzących się ze zda
rzeniem i odrętwieniem emocjonalnym przejawiającym się w: 
- unikaniu myśli, uczuć, rozmów na temat urazu, 
- unikaniu czynności, miejsc lub ludzi przypominających uraz, 
- niemożności przypominania sobie ważnych aspektów zdarze11, 
- znacznym obniżeniu zainteresowań i chęci uczestniczenia w istotnych dla jednostki sfe-

rach życia, 
- poczuciu odcięcia się i obcości wobec innych osób, 
- zawężeniu zakresu odczuwanych emocji, 
- skróceniu perspektywy życiowej; 

D. występują symptomy zwiększonego pobudzenia nie występujące przed zdarzeniem: 
- trudności w zasypianiu i przerywanie snu, 
- irytacja i wybuchy gniewu, 
- trudności w koncentrowaniu się, 
- wzmożona czujność, 

- nadmierna reakcja przestrachu; 
E. zaburzenia wymienione w pkt. B, C, D trwają dłużej niż miesiąc, 
F. zaburzenia spowodowały istotny klinicznie d i stres lub pogorszenie się funkcjonowania jed

nostki w rodzinie, pracy, innych ważnych dla jednostki obszarach życia [l]. 
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"Zdarzenie traumatyczne jest nagle pojawiającą się sytuacją wywołującą przerażenie i poczu
cie paniki wśród osób uczestniczących w tej sytuacji. Czasami już po jednorazowym doświad
czeniu takiego zdarzenia występują u uczestników głębokie zaburzenia psychiczne i zakłócenia 
w codziennym zachowaniu". 

2. Częstość udziału w zdarzeniach traumatycznych i występowanie PTSD wg literatury 
przedmiotu 

Do zdarzeń traumatycznych można zaliczyć takie sytuacje, jak katastrofy spowodowane 
przez siły natury lub człowieka oraz różne sytuacje związane z przemocą, jaką ludzie stosują 
wobec siebie. 

Zdarzeń traumatycznych ludzie doznają nie tylko w życiu prywatnym, ale również 

w zawodowym. Miejsce pracy należy do środowiska, w którym występuje zwiększone ryzyko 
zajścia zdarzenia traumatycznego. Są zawody, w których narażenie na zdarzenie traumatyczne 
jest wpisane w rolę zawodową. Dotyczy to np.: zawodu policjanta, strażaka, pracowników 
pogotowia ratunkowego oraz członków innych zespołów ratowniczych. Potoczna wiedza o pracy 
w tych zawodach zawiera wystarczająco wiele przykładów sytuacji, w których dochodzi do 
zagrożenia życia lub zdrovvia pracowników . Są również przedsiębiorstwa, w których z powodu 
wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia katastrofy z dużą liczbą ofiar można oczekiwać 
dużej liczby osób doświadczających traumy [5) . 

W grupach osób narażonych na udział w zdarzeniach traumatycznych z racji pełnionych 
obowiązków służbowych częstość kontaktów z sytuacjami urazowymi i częstość występowa
nia PTSD jest porównywalna z częstością tych zjawisk w szerszych populacjach. W badaniach 
prowadzonych przez Zakład Psychologii Pracy IMP w Łodzi wśród 469 strażaków ze wszyst
kich jednostek ratowniczo-gaśniczych dawnego województwa łódzkiego ustalono, że 82 % z nich 
uczestniczyła w związku z pełnioną służbą w zdarzeniu traumatycznym, przy czym większość 
-70% badanych, w więcej niżjednym takim zdarzeniu. U 4% strażaków, którzy doświadczyli 
traumy (3,2 % całej badanej grupy) wystąpiły wszystkie objawy zespołu zaburzeń po stresie 
urazowym, a 5 % wykazywało takie nasilenie symptomów PTSD, jakie wystąpiło w grupie 
weteranów wojny wietnamskiej -pacjentów szpitali psychiatrycznych. 

W innych badaniach, prowadzonych także przez Zakład Psychologii Pracy IMP, wśród 88 
pracowników zespołów wyjazdowych pogotowia ratunkowego 72 % badanych uczestniczyło 
w związku z pracą w pogotowiu w zdarzeniach traumatycznych . U 3 osób stwierdzono wystę
powanie zaburzel'1 pourazowych (4,8% uczestników zdarzeń urazowych i 3,4% badanej grupy). 

W badaniach ankietowych problemu stresu w Pogotowiu Ratunkowym na obszarze byłego 
województwa legnickiego odsetek ten wynosił 6 So [l l 

Niestety brak jest tego typu badań u pracowników oddziałów dołowych kopalń, gdzie 
miały miejsca zdarzenia mogące spowodować stres traumatyczny . Znaczna ilość osób 
przeżywa stres traumatyczny w związku z wykonywaną pracą, a często udział w takich 
zdarzeniach jest na stałe wpisany, jak widać, w ich rolę zawodową [4]. Należy sobie uświa
domić, że nawet ci pracownicy, którzy nie mają kontaktu zawodowego ze stresem przeżywając 
sytuacje stresowe w innych okolicznościach "wnoszą' ' niejako ich skutki w miejsce pracy jako 
ci, którzy cierpiąc na zespół zaburzeń po urazie stresowym inaczej w środowisku pracy funk
cjonują. Psychika człowieka jest tak skonstruowana, że najbardziej utrwalają się w pamięci 
zdarzenia nietypowe, tragiczne. 

Praca w górnictwie, podobnie jak w innych zawodach powołanych do ochrony i ratowania 
ludzi takich jak: straż pożarna, służba zdrowia i policja, wymaga od swoich pracowników 
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odpowiednich predyspozycji psychicznych, przede wszystkim dużej odporności na stres. Dla
tego kierownicy, lekarze służby medycyny pracy, inspektorzy bhp, mimo braku wykształcenia 
w dziedzinie psychiatrii , powinni być przygotowani do racjonalnego działania w warunkach 
zdarzenia traumatycznego i powinni przygotować swoją instytucję do skutecznego radzenia 
sobie z takimi zdarzeniami oraz zapobiegania rozwojowi u pracowników zaburzeń, które to 
zaburzenia mogą mieć miejsce po stresie urazowym!!! [5] . 

3. Podstawowe zagrożenia i ich skutki w zakładzie górniczym 

Polskie górnictwo podziemne charakteryzuje istnienie trudnych warunków geologiczno
górniczych oraz występowanie praktycznie wszystkich zagrożeń naturalnych znanych w gór
nictwie światowym a w szczególności tych , których przejawy lub zaistnienie zawierają cechy 
katasrrofogenne. Naturalne zagrożenia katastrofogenne charakteryzują się z reguły dużą dyna
miką rozwoju zjawiska, szczególnie dotyczy to zagrożenia tąpaniami . Ich katastrofogenność 
polega na gwałtowności, dużej intensywności rozwoju zjawiska, objęciu działan iem znacznych 
przestrzeni i występowaniu czynników niszczących, które powodują bardzo często utratę życia 
lub ciężkie obrażenia wśród pracowników, co prowadzi do wypadków zbiorowych, a więc 
mających cechy katastrofy L3 j. 

Zagrożenie tąpaniami jest to możliwość wystąpienia tąpnięcia- zjawiska dynamicznego 
spowodowanego wstrząsem górotworu, w wyniku którego wyrobisko lub jego odcinek ulega 
gwałtownemu zniszczeniu lub uszkodzeniu, w następstwie czego następuje całkowita albo 
częściowa utrata jego funkcjonalności lub bezpieczeństwa jego użytkowania. 

Zagrożenie zawałami - zawał w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi to 
niezamierzone, grawitacyjne przemieszczenie się do wyrobiska mas skalnych na skutek opadu 
skał stropowych na wysokość równą lub większą od długości kotwi obudowy podstawowej, 
powodujące całkowitą lub częściową utratę funkcjonalności lub bezpieczeństwa użytkowania 
wyrobiska. 

Zagrożenie pożarowe ze względu na rozprzestrzeniające się w czasie pożaru gazy i dymy 
może stwarzać niebezpieczeństwo dla dużej liczby pracowników. 

Zagrożenie wodne to możliwość wdarcia lub niekontrolowanego dopływu wody, solanki, 
ługów albo wody z luźnym materiałem do wyrobisk, stwarzająca niebezpieczeństwo dla ruchu 
zakładu lub jego pracowników. 

W warunkach ekstremalnych zagrożeń zawodowych występujących w kopalni dominują 
zagrożenia naturalne. 

Poniżej w tabeli przedstawiono urazy, jakim ulegli w Jatach 2002-2004 w wypadkach zbio
rowych zaistniałych wyłącznie z przyczyn zagrożel'1 naturalnych, pracownicy Zakładów Górni
czych "Rudna". 

Rok 2002 
Nr 

Okoliczności zdarzenia Rodzaj urazu 
Ilość dni 

wypadku chorobowego 

Podczas ładowania otworów 
Uraz głowy ze złamaniem czaszki , uraz 

12A 
strzałowych wystąpiło tąpnięcie 

zmiażdżeniowy klatki piersiowej. -
Zcron w chwili wypadku. 

12B 
Podczas ładowania otworów Uraz głowy z raną w okolicy poty licznej, uraz 

270 
strzałowvch wvstaniło taonięcie kręoosłupa szyjneao i leweao barku. 

Podczas ładowania otworów 
Uraz głowy z utratą przytomności , uraz 

12C 
strzałowych wystąpiło tąpnięcie 

kręgosłupa szyjnego lędźwiowego , uraz obu 270 
kończyn dolnych 
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Nr 
Okoliczności zdarzenia Rodzaj urazu Ilość dni 

wypadku chorobowego 

29A 
Wstrząs górotworu. obsypanie Rana tłuczona okolicy ucha prawego, liczne 

91 warstw stropowych rany cięte i otarcie pleców i prawego barku 

29B 
Wstrząs górotworu , obsypanie 

Rany cięte głowy okolicy potylicy 270 
warstw stroiJ_owych 

30A 
Wstrząs górotworu , opadnięcie Potłuczenia ogólne, rany tłuczone głowy. 

166 
skał stropowych skręcenie i stłuczenie krQrrosłupa lędźwiowerro 

30B 
Wstrząs górotworu , opadnięcie Potłuczenia ogólne. stłuczenie głowy, skr'(cenie 

270 
skał stropowych kręgosłupa szyjnego, stłuczenie kolana prawego 

Wstrząs górotworu spowodował 
Ogólne potłuczenia, uraz klatki piersiowej po 

34A podmuch, który przewrócił 
stronie lewej 

16 
poszkodowanego 

Wstrząs górotworu spowodował 
Uraz głowy, uraz klatki piersiowej po stłuczeniu 

34B podmuch, który przewrócił 
bez złamunia żeber. bez uszkodzenia płuc 

25 
poszkodowanerro 

Wstrząs górotworu spowodował Uraz klatki piersiowej po stronie prawej, uraz 
34C obsypanie poszkodowanego stawu kolanowego prawego, uraz talerza 100 

odłamkami skalnymi biodrowego prawerro 
Wstrząs górotworu spowodował 

Uraz głowy, uraz klatki piersiowej po stronie 
34D obsypanie poszkodowanego 

iewcj 16 
odłamkami skalnymi 

Uraz głowy. Złamanie wieJoodłamowe kości 

Wstrząs górot voru spowodował potylicznej z cechami deformacji otworu 
208A oberwanie brył skalnych, które wielkiego kości skroniowej i częśc i -

uderzyły poszkodowanego ciemieniowej lewej. Zgon w wyniku 
odniesionych obraże1i . 

Wstrząs górotworu spowodował 
Rana tłuczona okolicy ciemieniowej, rana 

2088 oberwanie brył skalnych, które 
szarpana okoli cy szyi, rana łokcia prawego. 

63 
uderzyły poszkodowanego 

Wstrząs górotworu spowodował 
Rana szarpana okolicy potylicznej, stłuczenie 

208C oberwanie brył skalnych, które 
okolicy stawu kolanowego prawego 

89 
uderzyły poszkodowanego 

Rok 2003 
Nr 

Okoliczności zdarzenia Rodzaj urazu 
Ilość dni 

wypadku chorobowego 

JOlA 
Tąpnięcie spowodowało Rana głowy, liczne otarcia skóry tułowia 

112 
przysypanie urobkiem i kończyn 

IOIB 
Tąpnięcie spowodowało 

Reakcja organizmu na ciężki stres 80 
przysypanie urobkiem 

JOl C 
Tąpnięcie spowodowało Runa głowy, liczne zranieniu skóry kończyn 

182 
przysypanie urobkiem górnych i dolnych 

!O ID 
Tąpnięcie spowodowało Rana kolana lewego. uraz prawego stawu 

31 
przysypunie urobkiem skokowego, potłuczeniu 

JOlE 
Tąpnięcie spowodowało 

Runu głowy. ogólne otarcie naskórka 98 
przysypunie urobkiem 

IOIF 
Tąpnięcie spowodowało Uruz głowy. uraz barku prawego. ogólne 

270 
przysypanie urobkiem potłuczenia 

!OlG 
Tąpni~cie spowodowało Runa głowy, uraz barku prawego. uraz podudzia 

184 
przysypunie urobkiem lewego 

188A 
Tąpnięcie spowodowało oberwanie 

Uraz głowy- zgon -
brył skulnych. 

TąpniQci e spowodowało oberwanie 
Drobna ranu głowy okolicy ciemieniowej 

i88 B prawej i drobne runy dłoni prawej. Otarcia 68 
brył skalnych. 

naskórku tułowia i kończyn górnych. 
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Rok 2004 
Nr 

Okoliczności zdarzenia Rodzaj urazu 
Ilość dni 

wypadku chorobowego 

21A 
Wstrząs spowodował oberwanie 

Stłuczenie i rana stopy prawej 175 skal i uderzenie poszkodowanego 

21B 
Wstrząs spowodował oberwanie Uraz nadgarstka lewego, powierzchowne otarcie 

142 
skal i uderzenie poszkodowanego skóry twarzy i głowy 

21C 
Wstrząs spowodował oberwanie 

Stłuczenie głowy, stłuczenie klatki piersiowej 179 skal i uderzenie poszkodowanego 

132A 
Wstrząs górotworu i urobienie 

Zgon na skutek przysypania skalami -ociosu 

132B 
Wstrząs górotworu i urobienie Powierzchowny uraz pleców, uraz lewego stawu 

139 
ociosu skokowego 

Uraz głowy. Rana tłuczona głowy. Uraz 

136A Tąpnięcie 
i otarcie naskórka k01kzyny górnej prawej. 

129 
Otarcie naskórka grzbietu. Uraz stawu 

kolanowego prawego. 
Uraz głowy. Uraz klatki piersiowej. Uraz i rana 

136B Tąpnięcie tłuczone podudzia i uda prawego. Złamanie 129 
nasady dalszej kości promieniowej lewej 

Uraz głowy. Uraz k!:.1tk i piersiowej. Rany cięte 

l36C Tąpnięcie 
powłok klatki piersiowej. Uraz kończyny górnej 

129 
lewej . Uraz kręgosłupa lędźwiowego. Uraz obu 

stawów kolanowych 
Uraz czaszki. Rana tłuczona okolicy 

1360 Tąpnięcie 
ciemieniowej prawej. Uraz klatki piersiowej. 

121 
Głębokie otarcia pleców, prawego barku 

i Jeweao. Uraz i otarcie obu podudzi 

136E Tąpnięcie 
Uraz czaszki, uraz kręgosłupa szyjnego, otarcie 

119 
naskórka obu rąk 

Uraz uogólniony spowodowany gwałtowną 
136F Tąpnięcie zmianą ciśnienia podczas tąpnięcia w chodniku 48 

kopalni 

136G Tąpnięcie 
Liczne podbiegnięcia krwawe na plecach, 

12 
stłuczenie żeber. 

173A Wstrząs 
Rana tłuczona w okolicy stawu łokciowego 

14 
prawego 

173B Wstrząs Rana tłuczona okolicy czołowo-ciemieniowej 56 

173C Wstrząs Powierzchowny uraz obu podudzi 14 

1740 Wstrząs 
Stres związany z wystąpieniem wstrząsu 

54 
wysokoeneraetycznego 

l75E Wstrząs U raz kolana nogi prawej o 

Jak z powyższej tabeli widać w dwóch przypadkach (1740, lOlB) pracownicy doznali 
stresu po zaistniałych wstrząsach wysokoenergetycznych. Zespół powypadkowy badający 
okoliczności i przyczyny powstania wypadku zbiorowego nie skoncentrował się na urazach 
psychicznych, których doznali pracownicy tylko na przyczynach wystąpienia wstrząsu jako 
zagrożenia naturalnego w górnictwie. Natomiast impulsem do zainteresowania się zagadnie
niem stresu urazowego były dwa indywidualne wypadki, zaistniałe również z przyczyn natu
ralnych zagrożeń, które przedstawiono poniżej . 
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Zdarzenie l 
Górnik operator samojezdnego wozu do obrywki pracował w oddziale górniczym i zgodnie 

z poleceniem sztygara wykonywał roboty polegające na dokładnym oberwaniu stropu i ocio
sów a następnie zabudowaniu stropu w parceli likwidacyjnej . W czasie wykonywania prac 
doszło do samoczynnego obwału skał stropowych w wyniku, którego został przysypany sa
mojezdny wóz wraz z znajdującym się w nim operatorem. Poszkodowany wydostał się o wła
snych siłach z wozu nie doznając uszkodzeń ciała. Na skutek tego zdarzenia poszkodowany 
doznał urazu psychicznego w związku z przebytą sytuacja stresową i wymagał dalszego lecze
nia oraz terapii w poradni psychologicznej. 

Jak widać przyczyną wypadku był samoczynny obwał skał stropowych obejmujący stano
wisko pracy poszkodowanego w wyniku którego u poszkodowanego wystąpiła typowa ostra 
reakcja sytuacyjna na stres w miejscu pracy spowodowana bezpośrednim zagrożeniem życia. 
Diagnoza: 

Ostra reakcja na stres traumatyczny .Zespół zaburzeń po stresie urazowym (PTSD). Okazało 
się, że bezpośrednio po zdarzeniu oraz w ciągu kilku godzin po wypadku i w następnych 
dniach u pracownika wystąpiły klasyczne objawy zespołu po stresie urazowym (PTSD), takie 
jak: zwyżka ciśnienia i tętna, bóle głowy, bezsenność, rozdrażnienie, itp. 

Zdarzenie 2 
Pracownik był zatrudniony jako górnik operator samojezdnego wozu wiertniczego w od

dziale górniczym i zgodnie z poleceniem sztygara wykonywał roboty w polu eksploatacyjnym 
polegające na odwierceniu otworów strzałowych . Podczas gdy wymieniał koronkę na żerdzi 
wiertniczej w pewnym momencie zauważył, że maszyna się poruszyła i usłyszał huk. Podszedł 
do kabiny i zauważył kęsy urobku leżące na ciągniku i spągu wyrobiska. Odłamki skalne 
uszkodziły w SWW przewód hydrauliczny. Przystąpił do usuwania awarii ale wystąpił na
stępny huk oraz zauważył spadające obok niego odłamki skalne . Natychmiast wskoczył do 
kabiny chwycił aparat ucieczkowy i zaczął uciekać w kierunku komórki górniczej. Jak przybył 
na komórkę okazało się, że w sąsiednim polu był wstrząs o energii E= 6,9xl05 J . Poszkodo
wany w wyniku tego zdarzenia nie doznał żadnych fizycznych obrażeń, ale jak określi w ze
znaniu, wystraszył się i zdenerwował . Poszkodowany udał się do poradni psychologicznej i zo
stał skierowany do psychiatry. Przebywał na długotrwałym zwolnieniu chorobowym. Na sku
tek tego zdarzenia u poszkodowanego wystąpiło zaburzenie funkcjonowania narządu, jakim 
jest centralny układ nerwowy, spowodowane zdarzeniem w miejscu pracy. 
Diagnoza: 

Ostra reakcja na ciężki stres, wskazanie: leczenie psychiatryczne, indywidualne psychote
rapeutyczne wsparcie. 

W omówionych przypadkach osoby, które uczestniczyły w zdarzeniu traumatycznym prze
żyły bardzo silny wstrząs emocjonalny, którego następstwem był zespół takich reakcji, jak: 
- n atrętne nawracanie obrazów i przykrych doznań związanych ze zdarzeniem, 
- silna skłonność do unikania myśli, uczuć, miejsc, przypominających zdarzenie, 
- utrzymywanie się objawów zwiększonego pobudzenia, których nie było przed traumą. 

Jeżeli wymienione symptomy utrzymują się krótko po zdarzeniu i po kilku dniach osłabną 
bądź znikną, uznaje się je za naturalną reakcję człowieka na nienaturalną, ekstremalną sytu
ację . Jeżeli te symptomy utrzymują się przez dłuższy czas, do miesiąca, i występują dość czę
sto z dużym nasileniem, wówczas rozpoznaje się u takiej osoby ostre zaburzenie potrauma-
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tyczne. Jeżeli taki stan utrzymuje się powyżej l miesiąca i do tego dają się zauważyć u cierpią
cej osoby zaburzenia w funkcjonowaniu na terenie rodzinnym lub zawodowym, wówczas sta
wia się diagnozę- zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD). 

4. Podsumowanie 

Skutki stresu traumatycznego można objąć leczeniem, ale najczęściej jest ono długotrwałe 
i kosztowne. Znacznie lepiej jest zapobiegać stresowi zanim rozwinie się w pełnej postaci. 
W środowisku medycznym panuje zgodna opinia, iż taniej jest zapobiegać chorobom, niż je le
czyć. Powinno się zatem nastawić na profilaktykę mającą na celu niedopuszczenie do rozwoju 
stresu traumatycznego. Szczególnie dotyczy to osób z podwyższonej grupy ryzyka, do których 
zaliczają się górnicy i służby ratownicze. Właśnie w pracy tych osób istnieje największy sto
piei'l ryzyka, szczególnie dotyczy to zagrożenia wystąpienia katastrofy z dużą ilością ofiar. 
Takie sytuacje występujące w kopalniach (np.: tąpnięcia, wstrząsy, zawały) oddziaływają 

traumatycznie na duże grupy pracowników. Wymagają one natychmiastowego reagowania ze 
strony dozoru w celu zapobieżenia rozwojowi stresu u podwładnych. 

Według najnowszych koncepcji profilaktyki w tych wypadkach można stworzyć stały 
zespół ludzi składający się z profesjonalistÓ\V medycznych (lekarz, psycholog, pielęgniarka) 
oraz osób zatrudnionych w instytucjach ratowniczych. Można również wykorzystać taki zespół 
pracujący w specjalistycznym ośrodku. 

Taki zespół jest aktywny przez cały czas podczas, gdy nie występują żadne sytuacje eks
tremalne. Zajmuje się on propagowaniem wiedzy o stresie i sposobach jego zwalczania oraz 
przygotowaniem strategii związanej z redukcją stresu codziennego. Wszystkich nas spotykają 
na co dzieó drobne lub większe stresy -pośpiech, niemożność załatwienia prostej, oczywistej 
sprawy, niepokój o jutro. To typowe przykłady tego co aktualnie obciąża większość ludzi w co
dziennym życiu. 

Życie z negatywnymi, przykrymi uczuciami, obcowanie z sytuacją, która stale wywołuje i pod
syca ten rodzaj emocji, tworzy warunki zwane trwałym stresem. W tych przypadkach zespół 
(którego koncepcje opracował Jeff Mitchell z Uniwersytetu w Marylandzie o nazwie Critical 
lncident Stress Debriefing Team), aktywnie prowadzi spotkania cykliczne, przeznaczone dla 
zainteresowanych osób, zgłaszających się po pomoc. Jest to działalność o charakterze prewen
cyjnym, prowadzona na terenie specjalistycznych ośrodków. 

Oprócz tych działm'l, ważnym celem zespołu debrifingowego jest udzielenie pomocy, tym 
osobom, u których wystąpiły negatywne skutki narażenia na zdarzenia traumatyczne. Dotyczy 
to katastrof angażujących około 50 % sił ratowniczych danego regionu i gdy akcja trwa dłużej 
niż 8 godzin. 

Skutecznym, sprawdzonym na zachodzie sposobem jest organizowanie l-4 godzin po tym 
wydarzeniu spotkania odstresowującego uczestników zdarzenia. W trakcie spotkania powinno 
dojść do odreagowania emocji powstałych w czasie akcji oraz zrozumienia swoich reakcji. 

Uczestnicy muszą mieć zagwarantowaną dyskrecję i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby bez 
obaw mogli uświadomić sobie i ujawnić, co naprawdę przeżywają. Efektem tego typu spotkań 
jest: 
- zredukowanie wpływu zdarzenia na psychikę uczestników akcji, 
- przyspieszenie procesu dochodzenia do normalnego stanu ludzi, którzy cierpią z powodu 

bolesnej dla nich reakcji na katastrofę, 
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- zrozumienie, że ujawnienie i rozmawianie o uczuciach jest niesłusznie traktowane jako ozna
ka słabości. 
Główną korzyścią, płynącą z debriefingu jest usuwanie błędnych przekonań o nienormalno

ści własnych zachowań na urazowe zdarzenie. Podczas takich spotkań wzmacnia się kontakty 
interpersonalne. Jest to też moment, w którym rozpoznaje się osoby, które doznały najgłęb
szego urazu i wymagają specjalistycznej pomocy. 

Pracownicy muszą na tych spotkaniach uświadomić sobie, że zadbanie przez pracoda vców 
o ich zdrowie fizyczne i kondycję psychiczną ma znaczący wpływ na jakość i skuteczność ich 
pracy, a co za tym idzie na poczucie bezpieczeństwa . Na zakończenie należy podkreślić, że zda
J"Zenia traumatyczne, wywołujące uraz emocjonalny wśród ich uczestników występują w gór
nictwie stosunkowo często. Osoby odpowiedzialne za pracowników powinny być świadome za
grożeń płynących z tych zdarzeń. 

Powyższe sugestie mają za zadanie przygotować do działań, łagodzących skutki zdrowotne 
spowodowane przez zdarzenia traumatyczne. Bowiem tylko przez dotarcie do świadomości 
jednostek i grup wywołuje się po~ytywne zmiany w ich postawach i zachowaniach [2] . 

Dlatego między innymi w miejscu pracy, zwłaszcza tam, gdzie narażenia na zdarzenia trau
matyczne jest stałym elementem pracy, osoby odpowiedzialne za zdrowie pracowników i sprawne 
funkcjonmvanie przedsiębiorstwa powinny posiadać wiedzę pozwalającą dostrzegać problemy, 
jakie niosą ze sobą traumatycżne doświadczenia zatrudnionych osób i przygotować sposoby 
postępowania w sytuacjach, w których zdarzenia traumatyczne dotkną ich pracowników [l] . 

6. Wnioski końcowe 

Przytoczone w referacie dane o wypadkach oraz proponowane w literaturze koncepcje pro
filaktyki antystresowej zadecydowały o podjęciu decyzji o przeprowadzeniu badań częstośc: 
występowania zespołu zaburzeń po stresie urazowym u górników, którzy znaleźl i się w miej
scu bezpośrednich skutków aktywizacji zagrożenia wraz z określeniem jego uwarunkowania, 
skali oraz następstw dla zawodowego funkcjonowania. Badania będą prowadzone przez 
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach . Główny cel badań będzie wymagał określenia oko
liczności oraz charakterystyki zachowań górników poszkodowanych w wyniku aktywizacji 
zagrożenia, w tym: okoliczności miejsca wypadku, w których przebywał i odniósł urazy po
szkodowany górnik, zachowań górników w trakcie i po wypadku, działań pracodawcy na rzecz 
poszkodowanych, dalszych losów poszkodowanych. Następnie określenie częstotliwości wy
stępowania zespołu zaburzeń po stresie urazowym wśród górników poszkodowanych w wy
niku aktywizacji zagrożenia oraz określenie sposobów radzenia sobie z traumatycznym stre
sem. 

Wyniki uzyskane podczas badań będą stanowić dla kierownictwa zakładu podstawę wy
znaczenia przede wszystkim polityki zakładu wobec problemów psychospołecznych. 
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Influence of accidents on psychophysical condition of miners - case studies 

Abstract 

The paper presents oniy the documented in iiterature infiuences of traumatic incidents on 
mental health of shock victims. 

Mining hazards present in the wark environment of a capper mine are described, with de
tailed description of two accidents related to a typical acute stress caused by direct threat to life 
of the victims in their work environment. Initial analysis of shock occurence on the mine was 
conducted and some methods of preventing acute and chronic stress disorders from developing, 
as proposed by the literature, are given. 

Recenzent: pro.f dr hab. inż. Jan Szlązak 
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Analiza bezpieczeństwa termicznego górników pracujących w ścianie na 
podstawie wskaźnika dyskomfortu cieplnego 

Słowa kluczowe 

wentylacja - klimatyzacja -bezpieczeństwo górnicze 

Streszczenie 

W pracy przeprowadzono analizę bezpieczeństwa termicznego górników pracujących w ścia
nach, prowadzonych w trudnych warunkach klimatycznych, na przykładzie ściany 24 \' KWK 
"Jas-Mos". Za podstawę analizy przyjęto wskaźnik dyskomfortu cieplnego. Warunki komfortu 
cieplnego określają warunki pracy człowieka, w których pracownik odczuwa zadowolenie z pa
rametrów cieplnych otoczenia. Zainstalowanie ścianowych chłodnic powietrza jest jedną z wielu 
metod poprawy warunków klimatycznych w wyrobisku ścianowym. W analizowanym przy
padku, przy uwzględnieniu wskaźnika dyskomfortu cieplnego 8, metoda ta okazała się dość 
skuteczna. 

l. Wstęp 

Polskie górnictwo dotknięte problemami restrukturyzacyjnymi boryka się rówmez 
z problemem klimatyzacji kopalń. Jest to związane przede wszystkim z przechodzeniem eks
ploatacji na coraz to głębsze poziomy [Drenda 1997, Frycz 1981]. 

W przemyśle wydobywczym wzrastająca koncentracja wydobycia i głębokość eksploatacji 
prowadzą do narastania zagrożeń, a wśród nich zagrożenia cieplnego [Cygankiewicz i inni 
1997]. 

Wraz ze wzrostem głębokości zmianie ulega temperatura pierwotna górotworu, temperatura 
powietrza, wilgotność powietrza, ciśnienie powietrza oraz promieniowanie cieplne, co ma 
decydujący wpływ na panujące warunki klimatyczne [Budryk 1961]. 

Zadaniem każdej kopalni (służb wentylacyjnych i bhp) jest zapewnienie prawidłowych wa
runków klimatycznych we wszystkich miejscach pracy. 

Komfort cieplny pracowników ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo i wydajność pracy 
w kopalni. Zależy on od wielu czynników, takich jak: parametry mikroklimatu, rodzaj 
i intensywność pracy, ubiór oraz aklimatyzacja pracowników. 

Warunki komfortu cieplnego określają warunki pracy człowieka, w których pracownik od
czuwa zadowolenie z parametrów cieplnych otoczenia. Bezpieczna jest również praca 
w warunkach dyskomfortu cieplnego wtedy, gdy nie zostaną przekroczone dopuszczalne pa
rametJ·y fizjologiczne organizmu, takie jak: temperatura wewnętrzna (rektalna), częstotliwość 
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uderzeń serca, ilość wydzielonego potu [Bystroń i inni 1993, Cygankiewicz i inni 1997, 
Drenda 1997, Fanger 1974]. 

Środowiska pracy, według prof. J. Drendy, w zależności od mikroklimatu dzielimy na śro
dowiska gorące, ciepłe, umiarkowane, chłodne i zimne. Poważny problem i zagrożenie dla 
zdrowia w kopalniach głębokich, hutach oraz innych gorących działach przemysłu stanowi 
środowisko ciepłe i gorące [Drenda 1993]. 

Celem niniejszej pracy jest analiza bezpieczeństwa termicznego górników pracujących w ścia
nach, prowadzonych w trudnych warunkach klimatycznych, na przykładzie ściany 24 w KWK 
"Jas-Mos". Za podstawę analizy przyjęto wskaźnik dyskomfortu cieplnego. 

2. Warunki górniczo-geologiczne w rejonie ściany nr 24 oraz ogólna charakterystyka 
pokładu 

Przewidywana do eksploatacji partia W3 pokładu 502/1 została udostępniona przekopem 
oddziałowym północnym poz. -600 oraz przekopem wschodnim równoległym poz. -400 [do
kumentacja ściany 2001]. Ściana 24 zlokalizowana jest pomiędzy pochylnią taśmową 24 i po
chylnią wentylacyjną 24. Nachylenie pokładu wynosi średnio 10°. Pokład 502/1 zbudowany 
jest zasadniczo z jednej warstwy węgla o grubości od 2,2 do 2,8 m. 

Pokład 502/1 jest zaliczony do IV kategorii zagrożenia metanowego. Wszystkie wyrobiska 
w tym pokładzie oraz wyrobiska odprowadzające powietrze z pokładu objęte są polem meta
nowym IV kategorii zagrożenia metanowego i zostały one zaliczone do pomieszczeń ze stop
niem "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu. W powietrzu rejonu wentylacyjnego ściany nr 
24 możliwe jest powstanie podczas urabiania węgla stężenia pyłów szkodliwych dla zdrowia, 
przekraczającego NDS. Pokład zaliczono do klasy "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglo
wego. Pokład jest zagrożony tąpaniami i został zaliczony do II stopnia zagrożenia tąpaniami .. 
Pokład jest zaklasyfikowany do II grupy samozapalności. Wskaźnik samozapalności Sz\~371 
wynosi 64 °C/min. Skłonność węgla do samozapalenia jest mała. Energia aktywacji A utlenia
nia węgla równa jest 51 kJ/mol, a czas inkubacji pożaru wynosi 51 dni. W przedmiotowym . 
rejonie istnieje możliwość występowania w zrobach ściany krótkożyciowych produktów roz
padu radonu. Na wybiegu ściany występuje I stopień zagrożenia wodnego. Podczas eksploata
cji prowadzona jest obserwacja stropu ściany pod względem wykropleń i wycieków wody. 
Ściana nr 24 zlokalizowana jest w górotworze o temperaturze w granicach od 36 do 43 oc. Ze 
wstępnych prognoz wynikało , iż w rozpatrywanym rejonie zachodzić będzie konieczność 
schładzania powietrza. 

3. Metodyka badań oraz pomiary wentylacyjne i klimatyczne w rejonie ściany 24 

3.1. Metodyka badań 

W celu opracowania prawidłowej metodyki badań oraz w celu zaznajof\lienia się 
z rzeczywistym przebiegiem zmian warunków klimatycznych w wyrobisku ścianowym, przed 
przystąpieniem do zasadniczych badań, przeprowadzono pomiary wstępne wraz z ich szcze
gółową analizą. Analiza wyników pomiarów pozwoliła na prawidłowe ukierunkowanie badań 
w ich zasadniczej części. 

Założony cel pracy, wymusza w sposób zasadniczy wybór metodyki badań, a w szcze
gólności dobór stanowisk, w których powinny być wykonane badania. Pomiary wykonywano 
w wyrobisku ścianowym o dużym zagrożeniu klimatycznym, przewietrzanym systemem "U" 
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(najczęściej spotykanym w polskich kopalniach węgla kamiennego). W ścianie została zainsta
lowana tak zwana klimatyzacja wielostopniowa - chłodzenie powietrza w wyrobisku ściano
wym odbywało się za pomocą ścianowych chłodnic powietrza. 

Kompleks pomiarów wykonanych jednorazowo w wyrobisku ścianowym nazwano serią 
pomiarową. Wykonano ponad 50 serii pomiarowych . Na danym stanowisku dokonywano po
miarów wielokrotnie . Pomiary przeprowadzano systematycznie, w miarę postępu ściany, śred
nio co l 0-20 m. 

Przeprowadzone pomiary wstępne oraz szczegółowa inwentaryzacja maszyn i urządzeń, 
pozwoliły ustalić podstawowy sposób prowadzenia badm1 w yrobisku ścianowym. Dotyczy 
to zarówno rozmieszczenia punktów, w których dokonywano pomiarów, jak również parame
trów, jakie były mierzone w tych punktach. Rozmieszczenie punktów pomiarowych w wyrobi
sku eksploatacyjnym wynika z przyjętego jego podziału na strefy oraz usytuowania w nim 
stanowisk roboczych. 

W trakcie każdej serii pomiarowej mierzono: ciśnienie barometryczne w wyrobisku i na 
powierzchni , temperatury w wyrobisku mierzone na termometrach suchym i wilgotnym, pręd
kości powietrza, przekroje poprzeczne wyrobiska w punktach pomiarowych, natężenie chło
dzenia katatermometrem wilgotnym i suchym. 

Przedstawiona powyżej metodyka pomiarów pozwalała na uzyskanie bardzo dużej liczby 
danych pomiarowych dotyczących zmian warunków klimatycznych w wyrobisku ścianowym. 

3.2. Pomiary wentylacyjne i klimatyczne 

Parametry techniczne wyrobiska ścianowego są następujące : długość ściany wynosi około 
245 m, wysokość eksploatacyjna ściany od 2,2 do 2,8 m, średnie nachylenia pokładu 10°, wy
bieg ściany I 500 m. 

W rozpatrywanym rejonie ściany 24 dokonano kilkadziesiąt serii pomiarowych warunków 
klimatycznych i wentylacyjnych (schemat pomiarowy został pokazany na rysunku 3. I.). Po
miary wykonywano w okresie ok. I2 miesięcy. 

W rejonie zastosowano maszyny klimatyzacyjne typu DV-290 o mocy chłodzącej 290 kW 
oraz DV-350 o mocy chłodzącej 350 kW. Natężenie przepływu powietrza przez chłodnice 
wahało się od 350 m3/min (dla DV-290) do 650 m3/min (dla DV-350), a całkowity wydatek 
powietrza płynący w pochylni taśmowej był rzędu 1400- 1500 m3/min. Ponadto zainstalowano 
osiem chłodnic powietrza SPK-35 o mocy chłodzącej 34 kW każda, które zostały rozmiesz
czone wzdłuż frontu górniczego. 

4. Analiza bezpieczeństwa termicznego pracowników 

4.1. Ocena warunków klimatycznych w przodkach górniczych - wskaźnik dyskomfortu 
cieplnego 

Warunki klimatyczne w środowisku zależą od parametrów mikroklimatu , wydatku energe
tycznego (strumienia ciepła metabolizmu) ludzi w nim przebywających (np. pracowników), ich 
ubioru i aklimatyzacji [Bystroń i inni 1993, Cygankiewicz i inni 1997, Drenda 1993, Fanger 
1974, Frycz 1981, Słota 2003, Turkiewicz 1986]. Łączne uwzględnienie udziału powyższych 
czynników dotyczących środowiska i samego człowieka pozwala ocenić stan warunków kli
matycznych pod względem samopoczucia człowieka i jego bezpieczeństwa termicznego. 
Ocenę taką w bardzo prosty sposób można przeprowadzić w oparciu o wskaźnik dyskomfortu 
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cieplnego 8 [Drenda 1993]. Wskaźnik dyskomfortu cieplnego, wyprowadzony w oparciu o rów
nanie komfortu cieplnego Fangera [Fanger 1974) oraz wartości odniesienia (wartości gra
niczne) wskaźnika WBGT [PN-85/N-08011], jest liczbą bezwymiarową, którą wyznacza się 
z nomogramów lub za pomocą programów komputerowych [Słota 2003). W pracy [Drenda 
1993] zostało wyprowadzone równanie granicznego dyskomfortu cieplnego, które między 
innymi pozwala na obliczenie tego wskaźnika. 
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Rys. 3.1. Schemat pomiarowy 
Fig. 3.1. Measurement scheme 

Przyjmuje się , że dla wartości współczynnika 8 uzyskujemy: 
8 =O -komfort cieplny, 
8 = l -graniczny dyskomfort niebezpieczny dla zdrowia, 

l.= I~U m 

. , ·, 
. ,'· . ' . 

,. ' 

' .. . 

8 ~ l -niebezpieczne dla zdrowia warunki klimatyczne (niebezpieczny dyskomfort 

Odi<1 
8<0 

cieplny), 
-bezpieczne dla zdrowia warunki klimatyczne (bezpieczny dyskomfort cieplny), 
- środowiska chłodne. 

4.2. Analiza parametrów i wskaźników mikroklimatu 

W celu przeprowadzenia analizy warunków klimatycznych i ich wpływu na organizm 
ludzki przeprowadzono obliczenia wybranych wskaźników mikroklimatu [Bystroń i inni 1993, 
Drenda 1993, Frycz 1981, Turkiewicz 1986, PN-85/N-08011]. Oparto się na trzech wskaźni
kach: amerykańskiej temperaturze efektywnej (ATE), wskaźniku WBGT (liczonego wg GIG) 
oraz na wskaźniku dyskomfortu cieplnego 8. Dane zestawiono w tablicach (tab. 4.1 ). 
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Tabela 4.1. Parametry i wskaźniki mikroklimatu w ścianie 
Table 4.1. The parameters and coefficients of microclimate in longwall 

ze ścianowymi chłodnicami powietrza bez ścianowych chłodnic powietrza 
punkt 6 B 8 8 
Sciany t, Iw ATE WBGT K t, Iw ATE WBGT K 

praca praca praca praca 
umiar- umiar-

m o c o c o c o c kowana 
ciężka 

kat. wiiQ. ·c o c ·c o c kowana 
ciężka 

kat. wila. 

o 25,2 23,4 19,2 24,0 0,63 0,80 23,2 25,2 23,4 19,2 24,0 0,63 0,80 23,2 

5 25,4 23,6 19,5 24,2 0,65 0,81 22,8 25,4 23,6 19,5 24,2 0,65 0,81 22,8 

10 25,5 23,7 19,6 24,3 0,65 0,82 22,7 25,5 23,7 19,6 24,3 0,65 0,82 22,7 

15 25.7 23,9 19,9 24,5 0,67 0,83 22,3 25,7 23,9 19,9 24,5 0,67 0,83 22.3 

20 25.8 23,9 20.0 24,5 0,67 0,83 22,3 25,8 23,9 20,0 24,5 0,67 0,83 22,3 

25 26,0 24,1 20,2 24,7 0,69 0,84 21,9 26,0 24,1 20,2 24,7 0,69 0,84 21,9 

30 26,2 24,3 20,5 24,9 0,70 0,85 21,6 26,2 24,3 20,5 24,9 0,70 0,85 21,6 

35 26,3 24,4 20,6 25,0 0,71 0,86 21,4 26,3 24,4 20,6 25,0 0,71 0,86 21,4 

40 26,5 24,6 20,9 25,2 0,72 0,87 21,1 26,5 24,6 20,9 25,2 0,72 0,87 21,1 

45 26,6 24.7 21,0 25,3 0,73 0,88 20,9 26.6 24,7 21,0 25,3 0,73 0,88 20,9 

50 26,8 24,9 21,3 25 ,5 0,74 0,89 20,5 26,8 24,9 21,3 25,5 0,74 0,89 20,5 

55 26,9 25,0 21,4 25,6 0,75 0,89 20,4 26,9 25,0 21.4 25,6 0,75 0,89 20,4 

60 27,1 25,1 21,7 25,8 0,76 0,90 20,2 27,1 25,1 21,7 25,8 0,76 0,90 20,2 

65 27,2 25,2 21,8 25,9 0,77 0,91 20,0 27,2 25,2 21,8 25,9 0,77 0,91 20,0 

70 27,3 25,3 21,9 26,0 0,78 0,91 19,8 27,3 25,3 21,9 26,0 0,78 0,91 19,8 

75 27,5 25,5 22.2 26,2 0 ,79 0,92 19,5 27,5 25,5 22,2 26,2 0,79 0,92 19,5 

80 27,6 25,6 22,3 26,3 0,80 0,93 19,3 27,6 25,6 22,3 26,3 0,80 0,93 19,3 

85 27,8 25,8 22,5 26,5 0,81 0,94 18,9 27,8 25,8 22,5 26,5 0,81 0,94 18,9 

90 27,9 25,9 22,7 26,6 0,82 0,94 18,8 27,9 25 ,9 22,7 26,6 0,82 0,94 18,8 

95 28,1 26,1 22,9 26,8 0,83 0,96 18,4 28,1 26,1 22,9 26,8 0,83 0,96 18,4 

100 28,2 26,2 23,1 26,9 0,84 0,96 18,2 28,2 26,2 23,1 26,9 0,84 0,96 18,2 

105 28,3 26,3 23,2 27,0 0,85 0,97 18,1 28,3 26,3 23,2 27,0 0,85 0,97 18,1 

110 28,5 26,5 23.4 27,2 0,86 0,98 17,7 28,5 26,5 23.4 27,2 0,86 0,98 17,7 

115 28,6 26,6 23,6 27,3 0,87 0,98 17,5 28,6 26,6 23,6 27,3 0,87 0,98 17,5 

120 28,7 26,7 23,7 27,4 0,88 0,99 17,3 28,7 26,7 23,7 27.4 0,88 0,99 17,3 

125 28,5 26,6 23,4 27,2 0,86 0,98 17,5 28,9 26,9 24,0 27,6 0,89 1,00 17,0 

130 28,6 26,7 23,6 27,3 0,87 0,98 17,3 29,0 27,0 24,1 27,7 0,90 1,00 16,8 

135 28,8 26,9 23,8 27,5 0,88 0,99 17,0 29,1 27,1 24,2 27,8 0,90 1,01 16,6 

140 28,5 26,7 23.4 27,3 0,86 0,98 17,3 29,3 27,3 24,5 28,0 0,92 1,02 16,3 

145 28,6 26,8 23,6 27.4 0,87 0,98 17,2 29.4 27.4 24 ,6 28,1 0,92 1,02 16,1 

150 28,8 27,0 23,8 27,6 0,88 0,99 16,8 29,5 27,5 24,7 28,2 0,93 1,03 15,9 

155 28,5 26,8 23,7 27,4 0,88 0,99 17,2 29,7 27,7 25,0 28.4 0,94 1,04 15,6 

160 28,6 26,9 23,8 27,5 0,88 0,99 17,0 29,8 27,8 25,1 28,5 0,95 1,05 15,4 

165 28,8 27,1 24,1 27,7 0.90 1,00 16,6 29,9 27,9 25,2 28,6 0,96 1,05 15,2 

170 28.5 26,9 23,7 27.4 0,88 0,99 17,0 30,0 28,0 25.4 28.7 0,97 1,06 15,0 

175 28,6 27,0 23,8 27,5 0,88 0,99 16,8 30,2 28,2 25,6 28,9 0,98 1,07 14,7 

180 28,8 27,2 24,1 27,7 0.90 1,00 16,5 30,3 28,3 25,7 29,0 0,99 1,07 14,5 

185 28,5 27,0 23,7 27,5 0,88 0,99 16,8 30.4 28,4 25,9 29,1 0,99 1,08 14,3 

190 28,6 27,1 23,8 27,6 0,88 0,99 16,6 30,5 28,5 26,0 29,2 1,00 1.08 14,2 

195 28,8 27,2 24,1 27,7 0,90 1,00 16,5 30,7 28,7 26.2 29,4 1,01 1,09 13,8 

200 28,5 27,0 23,7 27,5 0,88 0,99 16,8 30,8 28,9 26.4 29,5 1,02 1,10 13,5 

205 28.6 27.1 23,8 27,6 0,88 0,99 16,6 30,9 29,0 26.5 29 ,6 1,03 1.10 13,3 

210 28,8 27,3 24,1 27,8 0,90 1,00 16,3 31,0 29,1 26,6 29,7 1,03 1,11 13,1 

215 28,5 27,1 23,7 27,6 0,88 0,99 16,6 31,1 29,2 26,8 29,8 1,04 1,11 12,9 

220 28,6 27, 1 23,8 27,6 0,88 0,99 16,6 31,3 29,4 27,0 30,0 1,05 1,13 12,6 

225 28,8 27,3 24,1 27,8 0,90 1,00 16,3 31.4 29,5 27,1 30,1 1,06 1,13 12,4 

230 28,5 27,1 23,7 27,6 0,88 0,99 16,6 31,5 29,6 27,3 30,2 1,07 1,14 12,2 

235 28,6 27,2 23,8 27,7 0,88 0,99 16,5 31,6 29,7 27.4 30,3 1,08 1,14 12.0 

240 28,7 27,3 24,0 27,8 0,89 1,00 16,3 31,7 29,8 27,5 30,4 1,08 1,1 5 11,9 

245 28,9 27,4 24,2 27,9 0,90 1,01 16,1 31,8 29,9 27,6 30,5 1,09 1,15 11,7 

250 29,0 27,5 24,4 28,0 0,91 1,02 15,9 31,9 30,0 27,8 30,6 1.10 1,16 11,5 
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Rys. 4.1. Zmiana wskaźnika 8 dla Judzi ubranych, 
zaaklimatyzowanych i wykonujących pracę 
umiarkowaną oraz ciężką w ścianie bez 

zainstalowanych ścianowych chłodnic powietrza 
Fig. 4.1. The graph of change of 8 for dressed and 

acclimatized people (hard and moderate work 
without air coolers) 
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Rys. 4.2. Zmiana wskaźnika o dla ludzi ubranych, 
zaaklimatyzowanych i wykonujących pracę 

umiarkowaną oraz ciężką w ścianie z 
zainstalowanymi ścianowymi chłodnicami 

powietrza 
Fig. 4.2. The grap h of chan g e o f 8 for clressed and 

acclimatized people (hard anclmoclerate work 
with air coolers) 

Temperatura termometru suchego na wlocie do wyrobiska ścianowego zmieniała się w za
kresie od 23,2 do 25,2 o c. Na wylocie temperatura wahała się w granicach od 27,0 do 31,9 o c 
i w większości pomiarów przekroczyła 28 oc. Natężenie chłodzenia mierzone katatermome
trem wilgotnym w większości przypadków było wyższe od 11 katastopni wilgotnych, co głów
nie spowodowane było dużą prędkością powietrza w ścianie wynoszącą 3,5 m/s. Według pol
skiego prawa górniczego [Rozporządzenie 2002] temperatura powietrza w miejscu pracy nie 
powinna przekraczać 28 oc przy pomiarze termometrem suchym, a intensywność chłodzenia 
nie powinna być mniejsza od 11 katastopni wilgotnych. Jeżeli temperatura powietrza wynos i 
od 28 do 33 OC lub intensywność chłodzenia, jest mniejsza niż 11 katastopni wilgotnych, to 
należy ogran iczyć czas pracy do sześciu godzin. Jeśli temperatura przekracza 33 °C, to ludzi 
można zatrudniać tylko w ramach akcji ratowniczych lub przeciwpożarowych. Należy zazna
czyć, że przepis ten nie jest zadowalający z punktu widzenia obecnego rozeznania w zagadnie
niach szkodliwego oddziaływania warunków klimatycznych na organizm ludzki i można przy
puszczać, że zostanie on w niedługim czasie zmienion; . 

Wskaźnik dyskomfortu cieplnego o został obliczony dla ludzi ubranych, zaaklimatyzowa
nych oraz dla wykonujących pracę umiarkowaną i ciężką, co odpowiada wydatkom energe
tycznym rzędu 165 i 230 W 1m2

• Na wlocie do wyrobiska wskaźnik O określił warunki klima
tyczne jako trudne i bardzo trudne dla załogi wykonującej pracę umiarkowaną, a dla załogi 
wykonującej pracę ciężką- również jako trudne i bardzo trudne. Na wylocie ze ściany warunki 
klimatyczne dla załogi wykonującej pracę umiarkowaną określone zostały przez ten wskaźnik 
na trudne, bardzo trudne oraz w paru przypadkach na niebezpieczne dla zdrowia (wartości o 
sięgnęły nawet 1,10). Dla załogi wykonującej pracę ciężką warunki klimatyczne były bardzo 
trudne (33 % przypadków pomiarowych) i niebezpieczne dla zdrowia (67 % pomiarów). 
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5. Ocena środków potrzebnych do zapewnienia właściwego bezpieczeństwa termicznego 
pracowników - wnioski i uwagi końcowe 

5.1 . Sposoby poprawy warunków klimatycznych 

Istnieje pięć sposobów poprawy warunków klimatycznych w środowiskach pracy i prze
bywania ludzi [Czaplil1ski i Henting 1997, Drenda 1993, Knechtel 1999] : 
- obniżenie temperatury powietrza (klimatyzacja); 
- obniżenie wilgotności powietrza (osuszanie powietrza); 
- zwiększenie prędkości przepływającego powietrza; 
- obniżenie średniej temperatury promieniowania otoczenia; 
- zmniejszenie średniego wydatku energetycznego pracowników w ciągu zmiany roboczej 

przez stosowanie planowych przerw w pracy w każdej godzinie roboczodniówki. 
Wszystkie wymienione metody związane są z równaniem bilansu cieplnego człowieka 

przedstawiającego sposoby i wartości wymiany ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem. 
Wytworzona w organizmie energia metabolizmu w bardzo małej ilości zużytkowana jest na 
wykonanie pracy a w znakomitej większości powinna być w postaci ciepła wydzielona do 
otoczenia w celu utrzymania stałej temperatury wewnętrznej. 

Obniżenie temperatury powietrza powoduje zwiększenie wydzielania się ciepła przez kon
wekcję. Obniżenie wilgotności powietrza zwiększa parowanie potu. Wzrost prędkości powie
trza umożliwia zwiększenie wydzielania ciepła przez konwekcję i parowanie potu. Obniżenie 
średniej temperatury promieniowania otoczenia wykorzystuje właśnie promieniowanie ciała 
ludzkiego do transportu ciepła metabolizmu. Obniżenie wydatku energetycznego człowieka 
powoduje zmn iejszenie ilości wytwarzanej energii metabolizmu, co też jest przyczyną po
prawy warunków klimatycznych i likwidacji niebezpiecznego dla zdrowia i życia ciepła aku
mulacji. 

Znając parametry fizyczne powietrza, średnią temperaturę promieniowania otoczenia, stan 
aklimatyzacji człowieka, pracę umiarkowaną lub ciężką, możemy dla ludzi ubranych wyzna
czyć wskaźnik dyskomfortu cieplnego 8 i ocenić warunki klimatyczne. Obniżając średnią tem
peraturę promieniowania do znanej wartości możemy dokonać analizy skuteczności poprawy 
warunków klimatycznych. 

5.2. Środki poprawy bezpieczeństwa termicznego pracowników stosowane w analizowanej 
ścianie i ich ocena 

W omawianej ścianie zastosowano ścianowe chłodnice powietrza typu SPK-35 (rys. 5.1). 
W wyrobisku zainstalowano osiem ścianowych chłodnic o mocy chłodzącej 34 kW każda (rys. 
5.2). Zostały one umieszczone w ten sposób, że pierwsza znajdowała się w środku długości 
ściany (120 metr), a następne rozłożone były do końca ściany średnio co 15 m. Chłodnice 
zasilane były zimną wodą z agregatu KM-290 umieszczonego w pochylni wentylacyjnej. 
Woda dostarczana do chłodnic miała temperaturę w granicach 6-7 °C, co pozwalało teoretycz
nie na zmniejszenie temperatury powietrza z 31,9 oc do 18,5 oc przy wydatku chłodzonego 
powietrza wynoszącym 0,9 m3/s dla każdej chłodnicy . W praktyce zespół ośmiu chłodnic 
umieszczonych w wyrobisku ścianowym pozwolił na zmianę z niebezpiecznych dla zdrowia 
warunków klimatycznych (wyznaczonych według wskaźnika 8) na bardzo trudne warunki 
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klimatyczne na kol'lcu ściany (rys. 5.3- 5.4). Pozwolił również na zmianę z bardzo trudnych 
warunków klimatycznych na trudne warunki klimatycząe już od połowy długości ściany , czyli 
od miejsca zainstalowania pierwszej chłodnicy . 

Poniżej przedstawiono wykresy porównujące wskaźnik 8 dla ludzi ubranych, zaaklimaty
zowanych i wykonujących pracę umiarkowaną oraz ciężką w ścianie bez i z zainstalowanymi 
ścianowymi chłodnicami powietrza. 

B 

A 

Rys. 5.1. Widok ogólny chłodnicy SPK-35 
wraz z przekrojami 

Fig. 5.1. Air cooler SPK-35 

Rys. 5.2 . Sposób zabudowania ścianowej 
chłodnicy powietrza SPK-35 w wyrobisku 

Fig. 5.2. Cover with buildings o fair cooler in 
longwall 

Opierając się na analizie uzyskanych wyników, co obrazują wykresy przedstawione na rys. 
5.3. do 5.4., można stwierdzić, że zastosowanie ścianowych chłodnic powietrza w znacznym 
stopniu poprawiło warunki klimatyczne panujące w wyrobisku ścianowym . 

- Przy pracy umiarkowanej zastosowanie chłodzenia powietrza w ścianie pozwoliło na zmia
nę warunków klimatycznych z niebezpiecznych dla zdrowia na bardzo trudne od 190 metra 
ściany . Wskaźnik 8 obniżył się z 1,20 na 0,90 na kol'lcu wyrobiska ścianowego. 

- Przy pracy ciężkiej zastosowanie chłodzenia powietrza w ścianie pozwoliło na zmianę 
warunków klimatycznych z niebezpiecznych dla zdrowia na bardzo trudne już od 130 me
tra ściany. Wskaźnik 8 obniżył się z 1,16 na 1,02 na końcu wyrobiska ścianowego. Przy za
stosowaniu ścianowych chłodnic powietrza warunki niebezpieczne dla zdrowia wystąpiły 
dopiero od 240 metra ściany. 

5.3. Wnioski i uwagi km1cowe 

Zainstalowanie ścianowych chłodnic powietrza jest jedną z wielu metod poprawy warun
ków klimatycznych w wyrobisku ścianowym. W analizowanym przypadku, przy uwzględnie
niu wskaźnika dyskomfortu cieplnego 8, metoda ta okazała się dość skuteczna. Wystąpiły jed
nak niebezpieczne dla zdrowia warunki klimatyczne (82:1), lecz dopiero od 240 metra ściany . 
Przypuszczać należy, że sytuację poprawiłoby umieszczenie w ścianie dodatkowej chłodnicy 
lub wprowadzenie do kol'lcowego odcinka ściany lutniociągu ze schłodzonym powietrzem. Nie 
można zapominać o tym, że wpływ na warunki panujące w wyrobisku mają przede wszystkim 
temperatura pierwotna górotworu, moce maszyn i urządzeń zainstalowane w wyrobisku, wiel
kość wydobycia oraz ilość przepływającego przez ścianę powietrza. Czynnikami w znacznym 
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stopniu kształtującymi warunki klimatyczne w wyrobisku są początkowe parametry powietrza 
wpływającego do ściany (temperatura i wilgotność). Od nich również zależy intensywność 
procesów wymiany ciepła i wilgoci. Mając powyższe na uwadze możemy poprzez regulację 
parametrów powietrza na wlocie do ściany (temperatura, wilgotność oraz ilość powietrza) w wy
datny sposób wpływać na warunki panujące w wyrobisku ścianowym. Wskaźnik dyskomfortu 
cieplnego w znacznym stopniu uzależniony jest od tych właśnie parametrów. Ich odpowiedni 
dobór pozwala na pracę w optymalnych warunkach. Niestety w wielu przypadkach, w tym 
także w omawianym, mamy do czynienia ze znacznym oddaleniem wyrobisk od szybów 
wdechowych. Stąd też, powietrze docierające do ściany jest już w znacznym stopniu nagrzane i za
chodzi konieczność jego schładzania jeszcze w wyrobiskach dolotowych. Alternatywą dla 
zastosowanych, w omawianym wyrobisku, ścianowych chłodnic powietrza mogą być lutnio
ciągi rozprowadzające schłodzone powietrza wzdłuż ściany [Knechtel 1999]. Istnieją także 
ścianowe chłodnice powietrza wykorzystujące jako chłodziwo mieszaninę lodu i środków 
chemicznych [Czapliński i Henting 1997]. Ciekawą metodę przedstawił R. Frączek [Frączek 
2002], który do schładzania powietrza w ścianie proponuje wykorzystanie instalacji hydrau- ' 
licznej zmechanizowanych obudów ścianowych . Należy zauważyć, że wszystkie wymienione 
metody zmuszają kierownictwo kopalń do ponoszenia znacznych nakładów finansowych. Wy
korzystanie ścianowych chłodnic powietrza ma tę zaletę, że w odróżnieniu od chłodnic lodo
wych chłodnice ścianowe są dwukrotnie tańsze, a utrzymanie lutniociągu w optymalnym stanie 
(szczelność), w samej ścianie, jest trudne i w praktyce niemożliwe do uzyskania: Pamiętać 
należy o tym, że decydenci muszą szukać takiego rozwiązania, które przy najmniejszych 
kosztach pozwoli na pracę zgodną z przepisami . Wydaje się więc, że w chwili obecnej zasto
sowanie ścianowych chłodnic powietrza może być właśnie takim rozwiązaniem. 

W omawianym przypadku przyniosło pożądane rezultaty . 
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Rys. 5.3. Porównanie wskaźnika 8 dla ludzi 
ubranych, zaaklimatyzowanych i wykonujących 
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Fig. 5.3. The graph of change of 8 for dressed and 
acclimatized people and for moderate work with and 

without air coolers in longwall 
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The analysis of thermal safety of miners working in Iongwall for basis the 
coefficient of the thermal discomfort 

Abstract 

The article contains the analysis of thermal safety of miners worki n g in longwalls where are 
difficult climatic conditions. The measurements executed in longwall 24 in KWK ,,Jas-Mos". 
The basis of analysis was accepted the coefficient of the thermal discomfort The conditions of 
thennal comfort define the conditions of wark, in which warker feels with thermal parameters 
of surroundings satisfaction. The installation the longwall radiators of air is in longwall one of 
many methods of improvement of climatic conditions. In analysed case the coefficient of the 
thermal discomfort 8 this the best method of the estimate climatic conditions. 
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Zastosowanie układu CoZSM-5 jako katalizatora ograniczającego emisję 
tlenków azotu z maszyn górniczych 

Słowa kluczowe 

gazy spalinowe- metoda ograniczenia emisji tlenków azotu 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono aspekty związane z ochroną atmosfery kopalnianej przed szkod
liwym wpływem emitowanych z maszyn górniczych gazów toksycznych, a głównie tlenków 
azotu. Opisano zanieczyszczenia emitowane do atmosfery kopalnianej i zwrócono uwagę na 
konieczność ich eliminacji. Szczególną uwagę poświęcono opisowi właściwości układów 
opartych na bazie zeolitu ZSM-5 dotowanego jonami kobaltu (CoZSM-5), jako katalizatorów 
w reakcji selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu. Przedstawiono badania oddziały
wania tlenku azotu i węgla z układem CoZSM-5 w celu zobrazowania czynników wpływają
cych na jego aktywność katalityczną, a także na mechanizm samej reakcji redukcji. 

l. Wprowadzenie 

W polskim jak i światowym górnictwie podziemnym w procesach technologicznych wydo
bycia kopalin powszechnie stosuje się maszyny o różnym napędzie mechanizmu jazdy. W za
leżności od głównego silnika napędowego rozróżnia się napęd spalinowy, pneumatyczny 
i elektryczny. W kopalniach o dużym wydobyciu zachodzi konieczność maksymalnego wyko
rzystania urządzeń, co wiąże się z łatwością manewrowania i szybkością przemieszczania się 
maszyn. Wymogą tym sprostać mogą tylko maszyny napędzane silnikami spalinowymi. Po raz 
pierwszy silniki benzynowe zastosowano pod koniec XIX wieku w Niemczech, lecz zagroże
nie jakie powodują (możliwość inicjacji zapłonu gazów kopalnianych) sprawiło, że szybko za
broniono ich stosowania w podziemnych kopalniach . Obiecującym okazał się być wysoko
prężny silnik spalinowy, wynaleziony w 1893 roku przez Rudolfa Diesla. Silnik ten został 
wprowadzony w polskim górnictwie rudnym w 1968 roku, kiedy to po raz pierwszy zastoso
wano czterokołowe maszyny samojezdne ładująco-odstawcze. Od tego momentu powszechnie 
stosuje się w górnictwie podziemnym rud maszyny napędzane silnikami wysokoprężnymi. 

Zaletą napędu spalinowego jest uniezależnienie podwozia od kopalnianej sieci elektroener
getycznej lub sieci powietrza sprężonego, co wpływa dodatkowo na prędkość pojazdu i zdol
ność manewrowania l l j. Niestety wadą takiego napędu jest wydzielanie do atmosfery kopal
nianej dużej ilości ciepła i toksycznych spalin. Problem ten występuje wszędzie tam, gdzie 
maszyny spalinowe zastosowane są w ograniczonej przestrzeni wyrobiska czy tunelu . Dotyczy 
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to wykorzystywania podwieszanych kolejek spalinowych, lokomotyw spalinowych i maszyn 
samojezdnych . 

Zagrożenie wynikające z emisji do atmosfery wyrobisk podziemnych toksycznych pro
duktów spalania, a także konieczność ich eliminacji, poprzez oczyszczanie spalin, stanowi 
poważny problem technologiczny górnictwa podziemnego. 

Przedmiotem tego artykułu jest ocena możliwości ograniczenia szkodliwego wpływu tlen
ków azotu emitowanych do atmosfery kopalnianej, poprzez zastosowanie nowoczesnych kata
lizatorów zeolitycznych dotowanych jonami metali przejściowych. 

2. Wpływ emisji toksycznych gazów spalinowych na atmosferę kopalnianą 

Wprowadzenie do kopalń maszyn spalinowych spowodowało zwiększenie wydajności 
pracy, ale w znaczący sposób przyczyniło się do zanieczyszczenia środowiska kopalnianego, 
wpływając tym samym na pogorszenie warunków pracy. Emisja toksycznych gazów to główna 
wada silników Diesla. Podstawowym źródłem substancji zanieczyszczających jest układ wyde
chowy, a także w mniejszym stopniu skrzynia korbowa i układ zasilania w paliwo [l, 2, 3]. 
Jedynymi produktami spalania paliwa w silniku powinien być dwutlenek węgla i woda według 
równania: 

(2.1) 

Niestety krótki czas spalania i bardzo wysoka temperatura (1700 do 2700 o q [l, 3] towa
rzysząca procesowi sprawiają, iż skład spalin odbiega w znacznym stopniu od składu ideal
nego. Głównymi zanieczyszczeniami spalin są tlenki azotu oraz cząsteczki stałe, zarówno wi
dzialne (dym) jak i niewidzialne. W odróżnieniu od silnika benzynowego spaliny Diesla zawie
rają znacznie mniej częściowo spalonych lub niespalonych węglowodorów i tlenku węgla (20 
razy mniej tlenku węgla, 8 razy mniej węglowodorów), ale niestety więcej sadzy. W tabeli 2.1 
przedstawiono przyczyny powstawania szkodliwych związków w spalinach. 

Stosowanie w kopalniach podziemnych maszyn spalinowych przyczynia się znacznie do 
pogorszenia warunków pracy, głównie na skutek wydzielania toksycznych produktów spalania 
[l]. Jakość wydzielanych spalin w znacznym stopniu zależy od sposobu eksploatacji silników, 
jakości paliwa, sposobu konserwacji i regulacji silnika, jakości, ciśnienia i temperatury zasysa
nego powietrza, rodzaju, mocy, typu silnika, sposobu pracy operatora, a także sposobu oczysz
czania spalin [3]. 

Produkty spalania paliwa w silnikach maszyn można podzielić na [l, 2, 3]: 
- produkty niecałkowitego spalania, czyli tlenek węgla, węglowodory, aldehydy i sadza, 
- produkty utleniania azotu z powietrza oraz nieorganicznych dodatków w paliwie i oleju 

smarującym, w postaci tlenków azotu i siarki, metale o silnie toksycznych właściwościach 
dodawane do paliw w celu polepszenia własności użytkowych i wydzielanych w procesie 
spalania w czystej postaci lub związków toksycznych. 
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Tabela 2.1. Przyczyny powstawania szkodliwych związków w spalinach (2] 
Table 2.1. Causes of arising harmful substances in exhaust fumes 

NOx co HC PM 

Nieopalone paliwo 
(mieszanka) wygaszenie 

Spalanie 
płomienia na ściankach 

niskotemperaturowe, 
cylindra i głowicy, 

Rozpad termiczny 
Strefa popromienna w szczelinach między 

przy składzie 
dysocjacja co2 

tłokiem a cylindrem, 
paliwa, np. przy jego 

mieszanki zbliżonym 
w strefach o wysokiej 

w rowkach pomiędzy 
wytrysku do stref 

do stechiometrycznego 
temperaturze, rozkład 

zaworem a gniazdem, 
gorących objętych 

aldehydów niedobór 
strefa zbyt bogatej lub 

przez płomień 
powietrza 

zbyt ubogiej mieszanki, 
niezupełne spalanie przy 

niedoborze powietrza 

Wysoka temperatura 
Długi czas wtrysku, 

w cylindrze podczas 
Chłodzące zbyt mało powietrza 

spalania, wysokie 
oddziaływanie ścian do spalania, zwłaszcza 

ciśnienie 
cylindra i głowicy przy dużych 

obciążeniach 

Przeciętny skład substancji toksycznych w spalinach zestawiono w tabeli 2.2. Na stężenia 
poszczególnych składników w spalinach w znaczący sposób wpływają różnice konstrukcyjne 
i regulacyjne maszyn, ich warunki pracy, obciążenia, oraz prędkości obrotowe silników. 

Tabela 2.2. Skład gazów spalinowych emitowanych przez silniki maszyn samojezdnych [4] 
Table 2.2. Composition of ex haust gases emitted from diesel engines in co al mines 

Wyszczególnienie Zakres stężeli 

Azot 76,0 +78,0% 

Tlen 2,0+ 18% 

Para wodna 0,5 +4,0% 

Dwutlenek węgla 1,0+ 10,0 % 

Tlenek węgla O,Ql + 1.4% 

Tlenki azotu 0,002 +0,5% 

Dwutlenek siarki 0,0001 +0,015% 

Węglowodory 0,0009 + 0,05 % 

Części stałe (sadza) 10,0 + 110,0 mgfmJ 

3. Metody ograniczenia emisji tlenków azotu ze spalin 

Emisja groźnych zanieczyszcze1'1 z silników spalinowych do atmosfery kopalnianej stanowi 
poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pracujących w kopalniach. Od wielu Jat prowadzone 
są badania nad sposobem oczyszczania i neutralizacji spalin . W tym celu stosuje się różnego 
rodzaju katalizatory, których zadaniem jest zmniejszanie zawartości szkodliwych składników. 

Jakkolwiek usunięcie zanieczyszczeń takich, jak CO, S02, części stałe, węglowodory czy 
aldehydy nie stwarza większych problemów, tak dobranie odpowiedniego katalizatora do usu
nięcia szkodliwych dla środowiska kopalnianego tlenków azotu jest niezwykle trudne. Nad
mierne ich stężenie w otoczeniu człowieka powoduje zmianę stopnia utlenienia żelaza (+2 
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przechodzi na +3) w hemoglobinie, z utworzeniem methemoglobiny i częściowo nitrozohemo
globiny, co powoduje zablokowanie przenoszenia tlenu. Innym skutkiem zbyt dużego stężenia 
tlenków azotu jest rozszerzenie naczyń krwionośnych wywołujące spadek ciśnienia krwi, za
wroty i bóle głowy. Wysoka temperatura spalania jest korzystna dla tworzenia NO,. Jako spo
sób ich usuwania można stosować recyrkulację spalin, ale całkowite usunięcie NO, wymaga 
zredukowania go do N2• Stanowi to dużą przeszkodę, ponieważ nadmiar tlenu w spalinach 
sprzyja utlenianiu, zaś utlenianie i redukcja to dwie przeciwstawne reakcje chemiczne. 

Badania nad katalizatorem, który zredukowałby NOx w obecności tlenu nadal trwają, a obie
cującą wydaje się być metoda selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu (Selective Ca
talytic Reduction), która z powodzeniem stosowana jest w Japonii, USA i Niemczech w prze
mysłowych instalacjach oczyszczania gazów. 

4. Katalityczna dezaktywacja tlenków azotu 

Procesy usuwania tlenków azotu znane pod nazwą DENOX (NO, destruction) i dzielą się 
na wspomnianą wcześniej selektywna katalityczną redukcję i na selektywną redukcję bez uży
cia katalizatora (SNCR). W reakcjach SNCR NOx redukuje się amoniakiem lub mocznikiem 
w zakresie temperatur 900- i200 °C, a w reakcjach SCR jako reduktora stosuje się najczęściej 
amoniak w zakresie temperatur 350-400 ac [4]. Stosowanie amoniaku wiąże się jednak z du
żymi kosztami samego reduktora, jak również z faktem, iż jest on wysoce korozyjną i tok
syczną substancją. 

Jako katalizatory w reakcjach SCR stosuje się platynowce zwłaszcza Pt, Rh, Pd. Metale te 
mimo dużych kosztów są zalecane do stosowania, ponieważ są bardziej aktywne niż kataliza
tory tlenkowe, w mniejszym stopniu ulegają dezaktywacji i stosunkowo łatwo można je odzy
skać z zużytego katalizatora. Katalizatory tlenkowe to tlenki metali przejściowych naniesione 
na nośnik tlenkowy, najczęściej tlenek tytanu lub tlenek krzemu (V20 5/W03!fi02, 

Mo03!fi02/Si02) [5]. Istotnym jest fakt, że żaden katalizator metaliczny, jak i tlenkowy nie 
był w stanie pokonać problemów związanych z zatruciem powierzchni przez tlen znajdujący 
się w gazach wylotowych, bądź powstający podczas rozkładu NO [6]. 

W latach 90 opracowano metody redukcji NO,, stosując jako reduktor metan w obecności 
tlenu [7]. Zastosowanie CH4 jako reduktora jest w pełni uzasadnione, z powodu jego obojęt
nego charakteru chemicznego, a także niskiego kosztu. Jako katalizatory stosuje się obecnie 
szeroko badane układy oparte na bazie zeolitów dotowanych jonami metali przejściowych, a w 
szczególności jonami miedzi i kobaltu. Kompletną konwersję NO do N2 uzyskano jednak tylko 
przy zastosowaniu układu CoZSM-5 w 400 ac [8]. W procesach tych przez złoże katalizatora 
zeolitycznego w reaktorze przepuszcza się mieszaninę NO, CH4, 0 2 oraz gaz nośny (najczę
ściej hel) [5]. 

S. Aktywność katalityczna układu CoZSM-5 w reakcji CH4-SCR 

Wyjątkowe właściwości katalityczne w reakcji CH4-SCR, a także bardzo duża aktywność 
jonów Co2+ w porównaniu do innych metali przejściowych w układzie CoZSM-5, sprawiły, że 
stał się on obiektem zainteresowania przemysłowego. Jego aktywność katalityczna w reakcjach 
redukcji wiąże się ściśle z budową sieci zeolitu ZSM-5, a także z lokalnym otoczeniem wy
mienionych jonów Co(II) i ich koordynacją. Badania układu CoZSM-5 koncentrują się 

w szczególności na określeniu właściwości połączeń jonu Co2
+ z różnymi cząsteczkami, jak 

np. NO, czy CO [9]. Badania te wykonywane są na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagielloń-
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skiego, pod kierunkiem Zbigniewa Sojki i obejmują swoim zakresem badania elektronowego 
rezonansu paramagnetycznego oddziaływania cząsteczek NO i CO z jonami kobaltu w zeolicie 
ZSM-5, oraz zastosowania ich jako sond molekularnych. 

Zeolit ZSM-5 jest to krystaliczny, mikroporowaty, trójwymiarowy glinokrzemian zbudo
wany z tetraedrów T04 , gdzie T = Si lub Al, połączonych ze sobą wyłącznie narożami. Jego 
skład chemiczny można przedstawić następującym wzorem: 

(5.1) 

Występujące w zeolicie kationy sodu kompensują ujemny ładunek sieci wywołany obec
nymi w szkielecie atomami glinu (III). Centra krzemowe i glinowe połączone są wspólnymi 
atomami tlenu. W zeolicie ZSM-5 występuje trój wymiarowy system przecinających się kana
łów prostych i sinusoidalnych tworzący eliptyczne, dziesięcioczłonowe pory. Właściwość taka 
pozwala na sorpcje cząsteczek do różnych miejsc kryształu, zaś rozmiary porów będące uj
ściami kanałów decydują o wielkości sorbowanych cząsteczek. W związku z tym do wnętrza 
zeolitów dostęp mają tylko cząsteczki o określonych rozmiarach, a to z kolei pozwala na wy
korzystywanie zeolitów jako sit molekularnych [lO]. 

ZSM-5 należy do zeolitów wysokokrzemowych (Si/Ai = 10-100) i charakteryzuje się wy
soką trwałością termiczną i chemiczną (temperatura rozkładu sieci ZSM-5 przekracza 950 oq 
[10]. Przeprowadzone badania wykazały , że zeolity wysokokrzemowe dotowanejonami metal i 
przejściowych wykazują znacznie większą aktywność w reakcjach katalitycznych, niż zeolity 
niskokrzemowe, ale pozycjejakie zajmująjony metali przejściowych nie są dobrze znane [11]. 
Przyczyną jest małe stężenie jonów metalu, zależne od ilości jonów glinu, ich dystrybucja w 
różnych miejscach sieci (specjacja), niska symetria komórki elementarnej zeolitu i bardzo duża 
jej objętość. 

Badania specjacji jonów kobaltu w sieci ZSM-5 prowadzono pośrednio w oparciu o widma 
UV- VIS dehydratowanych próbek CoZSM-5 [12], a analiza wykazała istnienie trzech pozycji 
kationowych o różnej koordynacji jonów kobaltu: 
- pozycji a umieszczonych w kanałach prostych sieci ZSM-5, gdzie jony Co (II) skoordyno

wane są przez atomy tlenu sześcioczłonowych pierścieni szkieletu, 
- pozycji f3 znajdujących się w zdeformowanych sześcioczłonowych pierścieniach na skrzy

żowaniu prostych i sinusoidalnych kanałów, 
- pozycji y znajdujących się w kanałach sinusoidalnych sinusoidalnych charakteryzujących 

się wysoką koordynacja jonów Co (II) oraz silnym ich związaniem z atomami tlenu szkie
letu. 
Wyniki uzyskane z widm UV - VIS zostały potwierdzone za pomocą widm elektronowego 

rezonansu paramagnetycznego (EPR) adduktów karbonylowych eco(CO)n }7 [9]. Na aktywo
wanej w temperaturze 773 K próbce 3xCoZSM-5 (po przeprowadzeniu trójkrotnej wymiany 
jonowej) adsorbowano tlenek węgla w zakresie ciśnień l Tr < Pco < 20 Tr w temperaturze 
ciekłego azotu (LN2). Po każdej adsorpcji mierzono widmo EPR w zakresie pola od 2800 do 
3700 G oraz dodatkowo w wąskim zakresie pola (3320-3700 G). 

871 



Sz l ązak J., Sz l ązak N.: Zastosowanie układu CoZSM-5 jako katalizatora ... 

16Tr CO 

a: 
a.. 
w 
::J 
ro 
c 
Ol 
>-
CIJ 

•O 
·CIJ 
o 
c 
3 
>-
CIJ 
c 

.~ 

1Tr CO 

2800 3000 3200 3400 3600 

indukcja magnetyczna, G 

Rys. 5.1. Seria widm EPR po adsorpcji l Tr < Pco< 20 Tr CO w szerokim zakresie 
Fig. 5.1. T he series of EPR spectra o f CO adsorption in broad range. The CO pressure during adsorption 

was l Tr < Pco < 20 Tr CO 

Analiza widm otrzymanych po pomiarach EPR (rys. l) obrazuje narastanie sygnału EPR 
pochodzącego od tworzących się karbonylków, a co za tym idzie sugeruje powstawanie trzech 
blisko spokrewnionych adduktów. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat dynamiki ich tworzenia scałkowano otrzymaną se
ri ę widm w zakresie 3268-3350 G. Na podstawie uzyskanych wyników wykreślono zależność 
intensywności względnej sygnału EPR (/r/10) w funkcji ciśnien i a CO (pco). Wykres przedsta
wiono na rysunku 5.2. 
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Rys. 5.2. Wykres zależnośc i in tensywności względnej sygnału EPR w funkcji ciśnienia CO 
Fig. 5.2. Relation diagram o f the relative intensity o f EPR spectra as a function o f CO pressu re 

Na otrzymanym wykresie widać wyraźnie kolejność zajmowania poszczególnych centrów 
paramagnetycznych. CO adsorbując się tworzy karbonylki wysycając poszczególne centra 
i powodując wzrost i ntensywności integralnej sygnału EPR. 

Dodatkowa analiza wartości TOF (turn over freq uency), które okreś l ają l i czbę molekuł NO 
zredukowanych do N2, w stosunku do jednego kationu na sekundę, pozwol iła na określen ie 
najbardziej aktywnych centrów katali tycznych [12] . Największąaktywność w reakcjach deNO, 
wykazująjony kobaltu zajmujące pozycje ,B(obsadzone jonami kobaltu w ilości od 50 do 70 
%), które znajdują się na skrzyżowaniu kanałów prostych i sinusoidalnych i charakteryzują się 
najmniejszymi spośród wszystkich odległościami pomiędzy sąsiednim i jonami kobaltu. Is tot
nym jest jednak fakt, że wszystkie jony kobaltu znajdujące się w sieci zeolitu mogą być ak
tywne w reakcji redukcji. 

Pomimo wyjątkowych właściwości katalitycznych w reakcji CH4-SCR układów zeoli tycz
nych dotowanych jonami metali przejściowych, w obecności dużej ilości pary wodnej i S02, 

znajdujących się w strumieniu gazów wylotowych, mogą one ulegać dezaktywacj i. Przyczynę 
spadku aktywności upatruje się w utracie odpowiedniej koordynacj i jonu metalu do szkieletu 
zeolitu [13]. Adsorpcja cząsteczek NO, CO, H20, czy N02 na centrach aktywnych Gony ko
baltu w pozycjach wymiennych) powoduje deformację szkieletu zeoli tycznego i wpływa na 
siłę w i ązan i a jonów metali przejściowych z atomami tlenu szkieletu. Podczas gdy adsorpcja 
cząsteczek CO czy NO powoduje utworzenie kompleksów, w których jony Co2

+ słabo wiążą 
s i ę z ligandem, adsorpcja cząsteczek H20 , N0 2, NH3 znacząco obniża siłę wiązania jonów 
koba ltu z jonami tlenu szkieletu [14]. Przy dużej ilości pary wodnej w strumieniu gazów ist
nieje ryzyko, że j ony Co2

+ zostaną uwolnione z pola ligandów tlenowych szkieletu i utworzą 
samodzielne kompleksy w sieci (np. Co(H20)6

2+), co może spowodować obniżen ie aktywności 
katalitycznej układu. Jednocześnie adsorpcja cząsteczek N02 , które wiążą się mocniej z jonami 
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kobaltu niż ligandy NO czy H20, powoduje utworzenie ważnego dla reakcji CH4-SCR pro
duktu pośredniego. Zapewnia on skuteczną redukcję tlenków azotu, nawet przy dużej ilości 
pary wodnej w strumieniu gazów wylotowych [16]. 

6. Mechanizm reakcji redukcji NOx (CH4-SCR) 

Rozkład tlenku azotu w reakcji CH4-SCR polega na adsorpcji NO na katalizatorze zeoli
tycznym, a następnie jego utlenieniu do N02. Kolejnym krokiem jest redukcja zaadsorbowa
nego N02 pod wpływem metanu. Reakcje utleniania i redukcji ogólnie można nazwać reak
cjami redox. Proces rozkładu NO, przy użyciu CoZSM-5 jako katalizatora, wymaga dostępu 
tlenu, podczas gdy katalizatory miedziowe wykazują większą aktywność, gdy reakcja prowa
dzona jest w atmosferze beztlenowej. Jony kobaltu charakteryzują się jednak trwałą warto
ściowością, w przeciwiet'tstwie do jonów miedzi, które łatwo ulegają redukcji, co z kolei wy
wiera wpływ na ich aktywność w reakcjach redox [ 15]. 

Szczegółowy mechanizm reakcji CH4-SCR nie jest dobrze znany. Na podstawie wielu ba
dań kinetycznych zaproponowano model, który najlepiej opisuje redukcję NOx przez CH4 

w obecności tlenu [8, 15]: 

Z-Co + NO ~ Z-Co-NO (6. l) 

Z-Co-NO+ 11202 ~ Z-Co-N02 (6.2) 

(6.3) 

(6.4) 

Z-Co-N02CH3 +NO~ N2 +CO+ H20 +Z-Co-OH (6.5) 

Z-Co-OH+ NO ~ Z-Co-HN02 (6 .6) 

2Z-Co-HN02 ~ NO+ N02 +H20+2Z-Co (6.7) 

(6 .8) 

(Z- zeolit CH3*- rodnik metylowy) 

Jak widać z przedstawionych równań reakcja CH4-SCR nie polega na bezpośredniej reduk
cji NO do N2, ani na reakcji pomiędzy CH4 i NO. Po adsorpcji NO na katalizatorze następuje 
utlenianie NO do N02 pod wpływem tlenu. W niskich temperaturach (do 650 °K w zależności 
od aktywności katalizatora) tlen utlenia tylko NO, a przy wyższych następuje utlenienie me
tanu, co niestety obniża selektywność procesu redukcji NO [16]. Przeprowadzone badania 
wykazały, że reakcja 6.3, w której następuje oderwanie wodoru od metanu z utworzeniem 
rodnika metylowego, jest etapem determinującym szybkość reakcji CH4-SCR [17, 18]. Dodat
kowo analiza mechanizmu reakcji CH4-SCR pozwoliła na wyciągnięcie wniosku, że tworzące 
się po adsorpcji NO addukty dinitrazylowe odgrywają istotną rolę w procesie prowadzącym do 
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utworzenia kompleksów jonów kobaltu z N02• Te zaś stanowią ważny produkt pośredni reak
cji, reagujący następnie z metanem [19]. 

Tworzenie wyżej opisanych adduktów można przedstawić analizując widma EPR otrzy
mane po adsorpcji NO, na aktywowanych próbkach CoZSM-5, w porcjach 2 Tr każda 
w temperaturze 77 °K [9]. Przed adsorpcją NO dokonano preadsorpcji CO, a następnie odga
zowania próbki. Pomiaru widm EPR dokonywano w temperaturze 77 °K (LN2) . Na rysunku 
6.1 przedstawione zostało widmo nitrozyli powstałe po adsorpcji 2 Tr NO. 

Oddziaływanie NO z CoZSM-5 prowadzi do utworzenia adduktów nitrozylowych, z któ
rych mononitrozyl {C oNO} 8 jest układem o parzystej liczbie elektronów i nie daje sygnału 
EPR. Obecność niesparowanego elektronu sprawia, że NO preferuje adsorbcje w postaci 
d i merów [20], tworząc dinitrazyle o wzorze { Co(N0)2 } 

9
• Addukty takie dają wyraźny sygnał 

EPR z rozdzieloną strukturą nadsubtelną. Tworzenie dinitrozy li zachodzi według mechanizmu 
sparownia spinów pod wpływem adsorpcji NO. Dwa wolne rodniki 20 112 zbliżając się do 
kwartetowego centrum kobaltu Pr wadzą do redukcji jego formalnego stopnia utlenienia do Co 
(0) według równania: 
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Rys. 6.1. Widmo EPR układu {Co(N0)2 }
9 po adsorpcji 2 Tr NO w temperaturze LN2• 

Fig. 6.1. EPR spectra of { Co(NO)z} 9 after NO adsorption in LN2 temperature. The NO pressure during 
adsorption was 2 Tr 

Dodatkowym potwierdzeniem tworzenia się dinitrozyli może być słabo rozdzielona struk
tura supernadsubteina (zaznaczona na rys. 6. I) pochodząca od oddziaływania dwóch jąder 
azotu e4N, I= l). Dokonanie wstępnej adsorpcji CO pozwoliło na wysycenie centrów kwaso
wych Bronsteda i zajęcie przez zaadsorbowany później tlenek azotu miejsc kationowych, ta-
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kich jak Co2
+. W konsekwencji można było zaobserwować strukturę supernadsubtelną adduktu 

dinitrozylowego. Na uwagę zasługuje fakt, że silnie kwasowe miejsca Bronsteda Uony H+) 
występujące w sieci ZSM-5 są również aktywne w reakcji SCR, choć nie aż tak jak jony metali 
przejściowych [20]. W układach CoHZSM-5 jony H+ biorą najprawdopodobniej udział w utle
nianiu NO do N02• 

7. Podsumowanie 

Sposobem obniżenia emisji NOx do atmosfery kopalnianej jest opisana w artykule metoda 
selektywnej katalitycznej redukcji, która z powodzeniem stosowana jest w Japonii, USA 
i Niemczech w przemysłowych instalacjach oczyszczania gazów. Badania prowadzi się rów
nież w celu uzyskania najlepszych katalizatorów pozwalających skutecznie usuwać NOx. 
Obiecującymi są układy zeolityczne dotowane jonami metali przejściowych, a szczególnie jo
nami kobaltu. Powodują one całkowitą konwersję NO do N2 i H20, ale niestety pod wpływem 
dużej ilości pary wodnej i S02 w gazach odlotowych zmniejsza się ich aktywność. W celu 
polepszenia właściwości katalitycznych bada się strukturę elektronowąjonów metali przejścio
wych w sieci ZSM-5, a także rodzaje połączeń jakie tworzą one z zadsorbowanymi moleku
łami (np. NO, CO, N02 i H20). 

Opisana technologia pomimo skutecznego jej zastosowania w instalacjach stacjonarnych 
jest trudna w implementacji w samochodach, jak również w maszynach górniczych. 
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Application of cobalt zeolite catalyst (CoZSM-5) in limitation of nitrogen 
oxide emission from diesel engines 

Abstra et 

This artide treats about the harmful influence of exhaust gases emitted from diesel engines 
on the coal mine's atmosphere, especially nitrogen oxides. The main sources of the atmosphere 
pollution were described, and the need of their elimination was strongly emphasized. The re
view is mainly focused on the description of the catalytic properties of CoZSM-5 in selective 
catalytic reduction of nitrogen oxides. In order to illustrate factors which eontroi catalytic ac
tivity of CoZSM-5 and reduction mechanism, the authors present the results of the researches 
conducted on the interaction of nitrogen monoxide and carbon monoxide with cobalt ex
changed ZSM-5 . 

Recenzent: dr inż. Marek Borowski 
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Koncentracja wydobycia w warunkach dużego zagrożenia metanowego 
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Słowa kluczowe 

koncentracja wydobycia- zagrożenie metanowe- zagrożenie pożarowe 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono ogólną problematykę związaną z koncentracją wydobycia w wa
runkach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A .. Scharakteryzowano warunki górniczo-geolo
giczne i wentylacyjne wybranych rejonów ścian w kopalniach "Krupiński", "Pniówek" i "Zo
fiówka", w których występowało duże zagrożenie metanowe i pożarowe. 

Opisano systemy przewietrzania, monitorowania oraz stosowaną profilaktykę. Szczególną 
uwagę zwrócono na dobór sposobu przewietrzania (system na "U" lub "Y"), w zależności od 
intensyfikacji zagrożeń metanowego lub pożarowego . 

Na podstawie doświadczeń z kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej określono warunki, 
których spełnienie zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa prowadzenia robót górni
czych. 

l. Wstęp 

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. prowadzi działalność górniczą w pięciu kopalniach, któ
rych obszar koncesyjny wynosi 122 km2

, zlokalizowanych w południowo-zachodniej części 
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Są to kopalnie: "Borynia", "Jas-Mos", "Krupiński", 
"Pniówek" i "Zofiówka" (rys . 1). W 2000 r. zlikwidowana została kopalnia "Marcinek", a w 
200 l r. kopalnia "Moszczenica" wydzielona z kopalni "Jas-Mos". 

Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. prowadzą działalność górniczą w coraz bar
dziej złożonych warunkach geologiczno-górniczych i przy występowaniu praktycznie wszyst
kich naturalnych zagrożeń górniczych związanych z tąpaniami , metanem, pożarami, tempera
turą i wodą. Systematyczny wzrost głębokości eksploatacji powoduje, że zwiększa się inten
sywność przejawów poszczególnych zagrożeń i jednoczesne występowanie kilku ich rodzajów 
w tym samym miejscu. 

Zagrożenie metanowe występuje we wszystkich kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
i należą do najbardziej metanowych w Polsce. Największe zagrożenie metanowe występuje 
w KWK "Pniówek". Podstawowa profilaktyka w przypadku tego zagrożenia ma na celu niedo
puszczenie do powstawania w wyrobiskach dołowych niebezpiecznych stężeń metanu przekra-
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czających wartości dopuszczalne, określone w obowiązujących przepisach. Zabezpieczenie 
metanometryczne realizowane jest przez stosowanie stacjonarnych metanomierzy rejestrująco
wyłączających oraz rejestrująco-sygnalizujących rozmieszczonych zgodnie z wymogami prze
pisów i ustaleniami Kierownika Działu Wentylacji. 

Charakterystykę metanowości względnej i bezwzględnej w poszczególnych kopalniach 
JSW S.A. w roku 2003 przedstawiono w tabeli I. l. W ostatnim okresie czasu obserwuje się 
w niektórych kopalniach JSW S.A. wzrost metanowości. 

Rys. l. l. Obszary górnicze kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 
Fig. l. l. Lease areas of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. mines 

W kopalniach JSW SA występuje zagrożenie pożarami endogenicznymi powiązanymi z róż
norodnymi możliwościami samozapalenia się węgla (w zrobach, strefach zaburzeń geolo
gicznych, itp.) oraz pożarami egzogenicznymi, które dotyczą głównie wystąpienia awaryjnych 
stanów urządze!l górniczych, a w szczególności urządzeń odstawczych. 

Tabela 1.1. Metanowość kopalń JSW S.A. w 2003 r. 
Table l. l. JSW S.A. mines' coal metbane eontent in 2003 

Metanowość Metanowość bezwzględna Efektywność 

Kopalnia względna [nr'/minj odmetanowania 
[nr'/MgJ wentylacja odmetanowanie Razem 1%1 

Borynia 4,70 26,70 3,77 30,46 9,69 

Jas-Mos 6,77 36,16 18,32 54,48 33,63 

Krupii\ski 27,41 54,75 58,05 112,80 51,46 

Pniówek 34,44 145,90 92,94 238,84 38,50 

Zofiówka 17,56 50,49 32,40 82,89 39,02 

.JSWS.A. 13,81 314,00 205,48 519,47 39,56 

880 



School of Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2005 

Stan zagrożenia pożarowego w kopalniach JSW S.A. uwarunkowany jest czynnikami gór
niczo-geologicznymi oraz głębokością prowadzonej eksploatacji . Pomimo generalnie niskiej 
skłonności węgla do samozapalenia w kopalniach JSW S.A. występuje zagrożen ie pożarami 

endogenicznymi. Dalszy wzrost głębokości eksploatacji pokładów zwiększa możliwość po
wstawania pożarów również w węglu o małej skłonności do samozapalenia z uwagi na wzrost 
temperatury pierwotnej skał i ciśnienia górotworu, zwłaszcza w pokładach zagrożonych tąpa
n i a mi . 

2. Koncentracja wydobycia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. 

W 2004 roku minęło 11 lat od powstania Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. W okresie 
tym Spółka dokonała głębokiej restrukturyzacji wszystkich dziedzin swojej działalności, w tym 
działalności technicznej . Przyjęta koncepcja restrukturyzacji obejmowała optymalizację wydo
bycia i struktury produkcji, wzrost wydajności i koncentracji produkcji, poprawę efektvwności 
sprzedaży oraz racjonalizację działalności inwestycyjnej i polityki zatrudnieniowej . 

W latach 1993-2003 JSW S.A. odnotowała istotny postęp w zakresie wzrostu wydajności 
i koncentracji produkcji, będący między innymi efektem-unowocześnienia wyposażenia tech
nicznego frontu eksploatacyjnego oraz modernizacji pozostałych ogniw procesu technologicz
nego. Zmniejszeniu uległa średnia ilość ścian czynnych (rys. 2.1), z 61,7 ścian w 1993 roku do 
22,9 ściany w roku ubiegłym, przy jednoczesnym wzroście średniego dobowego wydobycia ze 
ściany z I 090 Mg/d w 1993 roku do 2537 Mg/d w 2003 roku (rys . 2.2- wzrost u 230 % ). 
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Rys. 2.1. Ilość ścian czynnych w kopalniach JSW S.A. w latach 1993-2003 
Fig. 2.1 . Number o f working longwalls in JSW S.A. mines in 1993-2003 
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Rys. 2.2. Średnie wydobycie dobowe z jednej ściany w JSW S.A. w latach 1993-2003 
Fig. 2.2. Average daily output from one longwall in JSW S.A. in 1993-2003 

Ograniczeniu uległa również ilość przodków robót przygotowawczych, czemu towarzyszył 
wzrost średniego dobowego postępu drążenia wyrobisk. W latach 1993-2003 zdecydowanie 
ograniczono ogólną długość wyrobisk korytarzowych w kopalniach Spółki likwidując jedno
cześnie zbędne poziomy oraz szyby. 

3. Charakterystyka górniczo-geologiczna i wentylacyjna wybranych rejonów ścian 

W dalszej części referatu przedstawiono wybrane ściany prowadzone w warunkach dużego 
zagrożenia metanowego i zagrożenia pożarowego. W oparciu o doświadczenia uzyskane przy 
prowadzeniu tych ścian podano ogólne zasady postępowania przy projektowaniu eksploatacji 
ścian . 

3.1. Ściana B-9 w pokł. 348 KWK "Krupiński" 

Ściana B-9 w pokładzie 348 została uruchomiona w sierpniu 2003 roku, a zakończenie jej 
biegu przewidywane jest na wrzesień 2005. Jest to ściana o rekordowym, w warunkach kopalń 
Jastrzebskiej Spółki Węglowej, wybiegu wynoszącym ponad 2000 m. Ściana B-9 prowadzona 
jest w warunkach silnego zagrożenia metanowego. Metanonośność pokładu 348 we wschod
niej części wybiegu ściany B-9 wynosi 9,848 m3 CH41Mgcsw a w części zachodniej 10,780 m3 

CH4/Mgcsw· Pokład 348 wykazuje średnią skłonność do samozapalenia. W zrobach ściany, 
w związku z występowaniem uskoków i rozwarstwień pokładu , lokalnie pozostawiany jest wę
giel. Parametry górniczo-geologiczne charakteryzujące ścianę B-9 zostały podane w tabeli 3.1, 
a schemat przewietrzania na rysunku 3.1. 

882 



L p 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

l! 

12 

School of Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2005 

Tabela 3.1. Parametry górniczo-geologiczne charakteryzujące prowadzone ściany 
Table 3.1. Mining and geological parameters o f working longwalls 

KWK Zofiówka, pokład 409/3 KWK Krupiński KWK Pniówek, 
Wyszczególnienie 

Sciana G-2 Ściana G-4 Ściana G-6 
Sciana B-9, Ściana W-6, 
pokł. 348 pok. 357/1 

Miąższość 
2,09-2,8 2,35-2,65 2,80 1.74-3,40 !,57- 2,04 

pokładu, m 

Nachylenie, 0 8-!5 lO lO 12-22 7 
łupek ilasty, łupek piaskowiec 

iłowiec łupek ilasty, 
Skały stropowe 

piaszczysty, piaszczysty, drobnoziarnis 
zapiaszczony,pias iłowiec . piaskowiec piaskowiec, ty, 

drobnoziarnisty. 409/2 409/l 409/2,409/ l 
kowiec piaskowiec 

łupek ilasty , łupek łupek ilasty, 
iłowiec 

Skały spągowe łupek piaszczysty, piaskowiec, 
zapiaszczony 

iłowiec 
piaszczysty 409/4 409/4 

Długość ściany , m 234- 239 241 208 233- 22! 245 

Wybieg, m 450 450 600 2040 980 

Wydobycie, Mg/d 3415-4000 2118- 3400 2755-2800 2392-4000 !600- 2900 
Metanowość 

bezwzgl~dna, 21.8- 34,3 26,!- 43,0 41.5 - 43,0 37,! -46,6 19,6- 26,! 
m)/min 
Ilość metanu 
ujmowana 

!7,5 ll,l 24,7 
18,3-23,4 

l !,6-13,6 
odmetanowaniem, za 06.04 - 28.6 
m-'/ min 
Metanonośność, 

5,20- 6,40 5,44- 7,68 5,37-8,41 9,85- !0,78 4,64-6,34 
m)CH.JMa ' ·'·"·· 
System kierowania 

Zawał Zawał 
stropem 

Zawał Zawał zawał 

Skłonność I grupa I grupa I grupa III grupa l grupa 
do samozapalenia 

W pierwszej fazie biegu ściana przewietrzana była na "U" (rys. 3.la), a powietrze od
prowadzane było wzdłuż calizny chodnikiem nadścianowym B-9, przecinką transportową 8-9 
na chodnik badawczy 8-9, skąd przekopem B na poziomie 620 i innymi wyrobiskami na tym 
poziomie do szybu wydechowego nr 3. W celu zwalczania zagrożenia metanowego w rejonie 
wylotu ze ściany zastosowano pomocnicze urządzenia wentylacyjne tj. wentylator z lutniocią
giem elastycznym, którym doprowadzono powietrze na wylot ze ściany oraz odpowiednio 
rozmieszczone strumienice. 

Ze względu na przechodzenie frontu ściany przez uskok o zrzucie ponad 3 m i możliwość 
urabiania przez kombajn zwięzłych skał, szczególnie w pobliżu chodnika nadścianowego, 
wykonano dodatkowy chodnik wentylacyjny w odległości 6 m od chodnika nadścianowego 
i wprowadzono system przewietrzania z częściowym odprowadzeniem powietrza wzdłuż zro
bów (rys 3.1 b) . Powietrze ze ściany odprowadzane jest chodnikiem nadścianowym wzdłuż 
calizny oraz chodnikiem nadścianowym wzdłuż zrobów, przecinką pomiędzy chodnikiem 
nadścianowym i wentylacyjnym (przecinki wykonane są co 30-50 m) oraz chodnikiem wenty
lacyjnym. 
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Rys. 3.1. Schemat przewietrzania ściany B-9 w pokładzie 348 
Fig. 3.1. Ventilation Jayout of B-9 longwalllocated in in 348 seam 

Opisany system przewietrzania ściany B-9 umożliwia odsunięcie strefy metanowej od prze
strzeni roboczej ściany. Dzięki przedstawionemu rozwiązaniu w sposób bezpieczny prowa
dzono eksploatację w warunkach występowania uskoku, o zrzucie ponad 3 m, uzyskując rów
nocześnie dobre wyniki produkcyjne. 

Na rysunku 3.2 przedstawiono zmianę metanowości bezwzględnej ściany, ilości metanu 
odciąganego odmetanowaniem, ilość metanu odprowadzaną wentylacyjnie, prognozowaną 
wielkość wydzielania metanu, wielkość wydobycia oraz ilość powietrza doprowadzaną do 
ściany. Ilość powietrza doprowadzana do ściany wynosiła od 1450 m3/min do 1700 m3/min. 

Metanowość ściany w początkowym etapie jej biegu, we wrześniu 2003 r. wynosiła 37, l l 
m3 CH4/min (w tym odmetanowaniem ujmowano l 8,3 m3 CH4/min), następnie w listopadzie 
2003 r. wzrosła do max. 46,63 m3 CHJmin (w tym odmetanowaniem ujmowano 23,4 m3 

CH4/min). Od stycznia do kwietnia br. metanowość ściany kształtowała się na poziomie około 
39 m3 CH4/min (w tym odmetanowaniem powyżej 21 m3 CH4/min), następn ie w trakcie prze-
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chodzenia przez strefę tektoniczną spadła do 35,73 m3 CH4/min, a już w miesiącu czerwcu, po 
przejściu ścianą strefy zaburzeń tektonicznych (druga faza prowadzenia ściany), wzrosła do 
45,5 m3 CHJmin. Przy przewietrzaniu ściany na "U" efektywność odmetanowania wahała sie 
od 49,3 do 55,6 %, a po zastosowaniu systemu przewietrzania z częściowym odprowadzeniem 
powietrza wzdłuż zrobów wzrosła i w m-cu czerwcu br. wynosiła 62,9 %. 
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Rys. 3.2. Zmiana parametrów wentylacyjnych i metanowych podczas postępu ściany B-9 w pok. 348 
Fig. 3.2. Change of ventilation and and methane conditions with the progressof B-9 longwalllocated in 

348 seam 

Rejon ściany zabezpieczony jest czujnikami metanometrii automatycznej z sygnalizacją i re
jestracją u dyspozytora metanometrii. Średnia koncentracja metanu na wylocie ze ściany za
rejestrowana przez czujnik metanometryczny wynosi 0,6 % CH4• Ściana eksploatowana jest na 
3 zmiany. 

Odmetanowanie ściany B-9 w pokł. 348 prowadzone jest poprzez otwory drenażowe wier
cone z ociosu chodnika nadścianowego B-9 przed frontem ściany w strefę maksymalnych od
prężeń. Z ociosu chodnika nadścianowego wiercone są wachlarze po 6 otworów o długości od 
45 do 60 m we wzajemnej odległości około 20 m i kącie nachylenia od + 30° do + 35° skie
rowane nad ścianę. Odwiercone otwory metanowe podłączane są do rurociągu metanowego 0 
300 mm zabudowanego w chodniku nadścianowym. 

W ramach profilaktyki przeciwpożarowej w rejonie ściany prowadzone jest wczesne wy
krywanie pożarów endogenicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Znaczne miesięcz
ne postępy wynoszące od 80 do 120m zapewniają, mimo lokalnego pozostawienia w zrobach 
węgla, że w rejonie ściany nie występuje zagrożenie pożarowe. 
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3.2. Ściana W-6·w pokł. 357/1 KWK "Pniówek" 

Ściana W -6 w pokładzie 357 /l została oddana do ruchu w styczniu 2003 roku, a zakończyła 
bieg w maju 2004 r. Analiza sytuacji wentylacyjnej i zagrożenia metanowego na wybiegu 
ściany jest okazją do porównania i oceny stosowania dwóch systemów przewietrzania: na "U" 
i na "Y" w podobnych warunkach górniczo-geologicznych. Eksploatacja ściany w początko
wym odcinku 180m wybiegu, do skrzyżowania z dowierzchnią W-7, była prowadzona syste
mem na "U" (etap I, rys . 3.3a). Na pozostałym wybiegu około 800 m ściana prowadzona byłą 
systemem na "Y" z doświeżaniem prądem płynącym chodnikiem W-12 (etap II, rys 3.3b). 
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Rys. 3.3. Schemat przewietrzania ściany W-6 w p~kł?dzie 357/1 
Fig. 3.3. Ventilation layout of W-61ongwalllocated m In 357/1 seam 
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Ściana W -6 prowadzona była w warunkach wysokiego zagrożenia metanowego. Metano
nośność pokładu 357/l na wybiegu ściany wynosiła od 4,64 do 6,34 m3 CH4/Mgcsw· Istotny 
wpływ na poziom zagrożenia metanowego w ścianie W-6 miało wydzielan ie metanu z pokła
dów nadbieranych i podbieranych zalegających w bliskiej odległości. Pokład 35711 wykazuje 
małą skłonność do samozapalania, jednak w zrobach ściany, w związku z występowania zabu
rzeń tektonicznych, lokalnie pozostawał węgiel. Charakterystyka ściany W -6 została przedsta
wiona w tablicy 3.1, a schemat przewietrzania na rysunku 3.3. Natomiast zmiana parametrów 
wentylacyjnych i metanowych w czasie postępu ściany została zaprezentowana na rysunku 3.4. 
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Rys. 3.4. Zmiana parametrów wentylacyjnych i metanowych podczas postępu ściany W-6 w pok. 357/l 
Fig. 3.4. Change of ventilation and and methane conditions with the progressof W-6 longwalllocated in 

357/1 seam 

W I etapie eksploatacji do ściany W-6 doprowadzone było około 1750 m3/min powietrza, 
a w rejon ściany około 1950 m3/min powietrza. Metanowość bezwzględna ściany wynosiła 
średnio miesięcznie 22,1 m3/min (maksymalnie 26,12 m3/min w kwietniu 2003 r.). 
Odmetanowaniem ujmowano średnio l I ,6 m3/min (efektywność odmetanowania około 51 % ). 
Miesięczne wydobycie ze ściany W-6 w pokładzie 35711 w tym okresie kształtowało się na 
poziomie około 2100 Mg/d. W rejonie skrzyżowania wylotu ze ściany z chodnikiem pod
sclanowym W -12 zabudowany był układ pomocniczych urządzel't wentylacyjnych. 
Prowadzono również odmetanowanie rejonu ściany W-6 poprzez wiązki otworów odmeta
nowania wierconych z chodnika W-12 oraz z dowierzchni W-7. Ściana zabezpieczana była 
czujnikami metanomertii automatycznej pracującymi w systemie SMP. W czasie ruchu ściany, 
zwłaszcza w czasie przebudowy pomocniczych urządzeń wentylacyjnych stwierdzano 
przekroczenia zawartości metanu ponad l ,5 % , a także sporadycznie ponad 2 % na czujnikach 
metanometrii automatycznej zabudowanych w rejonie wylotu ze ściany . 
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Po zmianie systemu przewietrzania na "Y", tzn. w etapie II, do ściany W-6 doprowadzane 
było około 1050-1250 m3/min powietrza, a do rejonu ściany W-6 około 1620-2180 m3/min 
powietrza. Ilości powietrza doprowadzanego do ściany W-6 stanowiły około 60 o/o całkowitego 
wydatku powietrza przepływającego przez rejon ściany. Taki sposób przewietrzania zapewniał 
odsunięcie niebezpiecznych nagromadzeń metanu od wyrobiska ścianowego. Metanowość 
bezwzględna ściany wynosiła średnio miesięcznie 20,9 m3/min (maksymalnie 23,47 m3/min za 
miesiąc maj 2003 r.) Odmetanowaniem ujmowano średnio około 13,6 m3 CH4/min (efektyw
ność odmetanowania około 65 %). Średn i miesięczny poziom wydobycia ze ściany W-6 w tym 
okresie kształtował się na poziomie 2600 Mg/d. 

W ramach profilaktyki przeciwpożarowej stosowano m. in .: 
- rozsypywanie chlorku wapnia w ścianie W-6 na długości około30m od chodnika W-11 

w ilości 50 kg na l m postępu ści any, 

- uszczelnianie (po minięciu frontem ściany dowierzchni W-7) ociosu zrobowego chodnika 
W-12, 

- uszczelnianie, w celu ograniczenia migracji powietrza przez zroby ściany W-6, czoła likwi
dowanego chodnika W-11, 
pobierano próby powietrza do analizy chemicznej z częstotliwością 2 razy w tygodniu 
• z likwidowanego chodnika W-12 (do czasu minięcia frontem ściany dowierzchni W-7), 
• ze zrobów ściany W-6 od strony chodnika W-12 (po minięciu frontem ściany W-6 do

wierzchni W -7). 
Analiza zagrożenia metanowego na całym wybiegu ściany W-6 oraz uzyskiwanego wydo

bycia wykazuje, że w etapie II przy przewietrzaniu ściany na "Y" uzyskano wyższą wielkość 
wydobycia zachowując równocześnie bezpieczne warunki pracy, dzięk i odsun ięciu niebez
piecznych nagromadzeń metanu od wyrobiska ścianowego. Stosowana profilaktyka przeciwpo
żarowa okazała się skuteczna i w czasie postępu oraz likwidacji ściany nie wystąpiło zagroże
nie pożarem endogenicznym. 

3.3 . Ściany G-2, G-4 i G-6 w pokł. 409/3 KWK "Zofiówka" 

Warunki prowadzenia eksploatacji ścian G-2, G-4 i G-6 w pokładzie 409/3 charakteryzo
wały się występowaniem silnego zagrożenia metanowego (metanonośność w granicach 5,20-
8,41 m3 CH4/Mgcsw) i równocześnie realnego zagrożenia pożarowego związanego z zaleganiem 
w stropie tego pokładu w odległości od 3 do 13m pozabilansowych pokładów 409/loraz 409/2 
o grubości 0,4-0,8 m. Duży wpływ na poziom zagrożenia metanowego w przedmiotowych 
ścianach miało wydzielanie się metanu z pokładów sąsiednich oraz podbieranych warstw pia
skowców. 

Ściana G-2 w pokładzie 409/3 przez cały okres eksploatacji przewietrzana była systemem 
na "U". Do ściany doprowadzono około 1650 m3/min powietrza. W czasie prowadzenia eks
ploatacji ściany G-2 najwyższą średnią metanowość bezwzględną odnotowano w miesiącu 
lutym 2003 roku i wynosiła ona 34,3 m3 CH4/min (17,5 m3 CH4/min odprowadzane przez od
metanowanie, 16,8 m3 CHJmin odprowadzane wentylacyjnie). W okresie od listopada 2002 r. 
do marca 2003 r. średnia metanowość bezwzględna wynosiła 22,74 m3 CH4/min (9, l m3 

CH4/min odprowadzane przez odmetanowanie, 13,6 m3 CH4/min odprowadzane wentylacyj
nie), a efektywność odmetanowania wynosiła ś rednio 40,9 o/o (maksymalnie 51 , l o/o w mie
s iącu styczniu 2003 r.). Średnie wydobycie ze ściany kształtowało s i ę na poziomie około 3700 
Mg/d. 
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Uzyskane wyniki produkcyjne, biorąc pod uwagę skalę zagrożenia metanowego, należy 
uznać za bardzo dobre. 

Schemat przewietrzania ściany został przedstawiony na rysunku 3.5, natomiast zmiana pa
rametrów wentylacyjnych i metanowych w czasie postępu ścian na rysunku 3.6. 
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Rys. 3.5. Schemat przewietrzania ściany G-2 w pokładzie 409/3 
Fig. 3.5. Yentilation layout of G-2 longwalllocated in in 409/3 seam 
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Warunki eksploatac;ji ściany G-4 charakteryzowały się występowan iem większej niż w G-2 
metanowości całkow i tej (średnia metanowość całkowita we wrześniu 2003 roku wynosiła 43,0 
m3 CHJmin). N iższa również, ze względów ruchowych, była efektywność odmetanowania 
(średn io około 25 %). Schemat przewietrzania ściany został przedstawiony na rysunku 3.7. 

W celu zmniejszenia zagrożenia na wylocie ze ściany podczas eksploatacji ściany G-4 zasto
sowano układ pomocniczych urządzeń wentylacyjnych i tzw. "komorę mieszania" (rys . 3.8). 

Większa skala zagrożenia metanowego spowodowała, że średnie wydobycie ze ściany było 
niższe n iż w G-2 i wynosiło około 2700 Mg/d. 
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Rys. 3.7 . Schemat przewietrzania ściany G-4 w pokładzie 409/3 
Fig. 3.7. Ventilation layout of G-4 longwalllocated in in 409/3 seam 
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ZROBY ŚCIANY G·2 pokl. 40913 

.Komora mieszania" 

ŚCIANA G-4 

pokł. 409/3 

Rys. 3.8. " Komora mieszania" i rozmi eszczenie pomocniczych urządzeń wentylacyjnych na wylocie ze 
ściany G-4 pok. 409/3 

Fig. 3.8. "Mixing chamber" and location of auxiliary ventilation equiprnent at the return-air side of G-4 
· longwall (409/3 seam) 

Wysoki poziom zagrożenia metanowego oraz doświadczenia zwi ązane z warunkami eks
ploatacji w ścianach G-2 i G-4 stały się przesłankami do zastosowania w ścianie G-6 systemu 
przewietrzania na "Y" (rys. 3.9). 
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Fig. 3.9. Ventilation layout of G-4 longwalllocated in in 409/3 seam 

l 

l 
! 

W ścianie G-6, której eksploatacja została rozpoczęta w miesiącu marcu 2004 najwyższą 
średnią metanowość całkowitą odnotowano w miesiącu kwietniu 2004 roku i wynosiła ona 
43,0 m3 CH4/min (24,7 m3 CHJmin odprowadzane przez odmetanowanie, 18,3 m3 CH4/min 
odprowadzane wentylacyjnie). W okresie od marca 2004 r. do czerwca 2004 r. średnia meta
nowość całkowita wynosiła 39,10 m3 CH4/min (20,80 m3 CHJmin odprowadzane przez odme
tanowanie, 18,30 m3 CHJmin odprowadzane wentylacyjnie), a efektywność odmetanowania 
osiągnęła średnio 52,59 %, maksymalnie 57,44 % w miesiącu kwietniu 2004 r. Przez cały 
okres eksploatacji do rejonu ściany przewietrzanej systemem na "Y" doprowadzane było około 
2000 m3/min powietrza. Przez ścianę płynęło 1500 m3/min powietrza, a 500 m3/min stanowiło 
doświeżanie prądu powietrza wypływającego ze ściany. Maksymalne wydobycie w tym czasie 
w marcu 2004r. wyniosło ok. 2800 Mg/d, a średnie za trzy miesiące eksploatacji około 2750 
Mg/d. 

Na rysunkach 3.1 O i 3.11 pokazano zmianę parametrów wentylacyjnych ścian G-4 i G-6. 
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Rys. 3.1 O. Zmiana parametrów wentylacyjnych i metanowych podczas postępu ściany G-4 w pok. 409/3 
Fig. 3.1 O. Change o f ventilation and and methane conditions with the progressof G-4 longwall located in 

409/3 seam 
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Rys. 3.11. Zmiana parametrów wentylacyjnych i metanowych podczas postępu ściany G-6 w pok. 409/3 
Fig. 3.11. Change of ventilation and and methane conditions with the progressof G-6 longwalllocated in 

409/3 seam 
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W związku z pozostawianiem w zrobach ścian G-2, G-4, G-6 węgla pochodzącego z pokła
dów pozabilansowych w czasie eksplóatacji stosowano szeroki zakres profilaktyki przeciwpo
żarowej polegającej m. in. na: 

rozsypywaniu chlorku wapnia w ścianie w ilości 150 kg najeden zabiór kombajnu, 
- budowie pasów uszczelniających, izolujących chodnik czynnej ściany od zrobów, 

lokowaniu pyłów dymnicowych i odpadów poflotacyjnych w zrobach, 
- zatłaczaniu do zrobów zgazowanego C02, 

pobieraniu prób powietrza ze zrobów do analizy chemicznej z częstotliwością 2 razy w ty
godniu. 
Bardzo skutecznym środkiem profilaktyki okazało się zatłaczanie do zrobów zgazowanego 

dwutlenku węgla. Właściwości fizyczne dwutlenku węgla (l ,5 razy większa gęstość od powie
trza) oraz odpowiednio wyrównane potencjały aerodynamiczne w sąsiedztwie zrobów umożli
wiały skuteczną inertyzację przestrzeni zrobowej w miejscach potencjalnego samozapalenia 
węgla. 

W okresie od stycznia do czerwca 2003 r. do zrobów ściany G-2 zatłoczono 56 800 kg 
dwutlenku węgla. Prowadzona profilaktyka pozwoliła na dokończenie eksploatacji ściany G-2 
w pokł. 409/3 i przygotowanie jej do likwidacji. 

4. Podsumowanie 

W ciągu jedenastu Jat istnienia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. nastąpił znaczny wzrost 
koncentracji wydobycia. Świadczy o tym m. in . zwiększenie średniego dobowego wydobycia 
ze ściany z l 090 Mg/d w 1993 roku do 2506 Mg/d w 2003 r. 

Pogarszające się warunki geologiczno-górnicze związane m.in. ze wzrostem głębokości 
eksploatacji (średnia głębokość eksploatacji w kopalniach JSW S.A. wynosi aktualnie 850 m) 
oraz wysoki poziom zagrożeń naturalnych, a szczególnie zagrożenia metanowego, będą w naj
bliższych latach stanowiły istotną barierę dalszego wzrostu koncentracji produkcji. 

Z analizy warunków eksploatacji przedstawionych w artykule ścian wydobywczych wy
nika, że przy występowaniu wysokiej metanowości, najkorzystniejszy jest system przewietrza
nia na "Y", który powoduje odsunięcie niebezpiecznych nagromadze1'1 metanu od wyrobiska 
ścianowego. Jednak przy stosowaniu tego systemu szczególną uwagę należy zwracać na moż
liwość powstania pożaru endogenicznego w zrobach i stosować właściwą profilaktykę prze
ciwpożarową. 

W kopalniach JSW S.A. od kilku lat uzyskuje się pozytywne wyniki zatłaczając do zrobów 
zgazowany dwutlenek węgla. Właściwości fizyczne dwutlenku węgla (1,5 razy większa gę
stość od powietrza) oraz odpowiednio wyrównane potencjały aerodynamiczne w sąsiedztwie 
zrobów umożliwiają skuteczną inertyzację przestrzeni zrobowej w miejscach potencjalnego 
samozapalenia węgla. W przypadku ograniczonej możliwości podsadzania zrobów (ściany 
prowadzone podłużnie) oraz małym postępie eksploatacyjnym inertyzacja zrobów z użyciem 
dwutlenku węgla stanowi jedyny czynnik umożliwiający powstrzymanie rozwoju procesu 
samozagrzewania węgla w zrobach. 

W niektórych z omawianych ścian rzeczywista metanowość. bezwzględna znacznie różniła 
się od prognozowanej metanowości bezwzględnej. Dlatego należy kontynuować badanie w C(!

lu udoskonalenia metod prognozowania wydzielania metanu z górotworu. 
Podstawowym środkiem profilaktyki w zakresie zwalczania zagrożenia metanowego jest 

prowadzenie odmetanowania górotworu. Uzyskiwane efektywności odmetanowania (w oma-
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wianych ścianach od 25% do 65 %) należy uznać za niewystarczające. Taka sytuacja wymaga 
intensywnych działań w zakresie technicznym (nowoczesny sprzęt wiertniczy), projektowym 
(skuteczne metody projektowania otworów metanowych) i wykonawczym (przeznaczenie 
odpowiednich nakładów finansowych na proces odmetanowania). 

Wzrost efektywności odmetanowania przyczyniłby się do zwiększenia zdolności wydo
bywczych i lepszego wykorzystania wyposażenia technicznego ścian jak i pozostałych ogniw 
ciągu wydobywczego, które stanowią majątek o olbrzymiej wartości. 

Warunkiem uzyskania koniecznej -ze względów ekonomicznych- wielkości koncentracji 
wydobycia i równocześnie zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy jest 
stosowanie kompleksowej profilaktyki i środków zwalczania zagrożeń naturalnych na etapach 
rozpoznania warunków górniczych, projektowania i prowadzenia robót. 
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Possibilities of output concentration in conditions of high metbane and fire 
hazards on the example of mines of Jastrzebie Coal Company 

Abstract 

Generał problems connected with output concentration in the conditions of coincidence of 
different natura! hazards were presented in the article. Mining-geological and ventilation con
ditions of the selected parts of longwalls in "Krupinski", "Pniowek" and "Zofiowka" Coal 
Mines, which suffered from great methane and fire hazards, were characterised. 

Ventilation systems, monitoring and prevention were also described. The selection of a 
ventilation method (with "U" or "Y") depending on the intensity of methane and fire hazards 
was also taken into serious consideration. 

On the basis of experiments in the mines of Jastrzebie Coal Company the conditions that 
must be fulfilled were determined o ensure an adequate safety level for mining. 

Recenzent: dr hab. inż. Marian Branny 
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Węgle dla energetyki i ciepłownictwa o parametrach: 
0 1' - od 20 do 28 MJ l kg 

A ,. - od 5 do 25 % 
S/ - od 0,6 do 1 ,O % 

Wysokokaloryczne węgle opałowe o zawartości siarki 
poniżej 0,6 % i zawartości popiołu poniżej 5 % -

spełniające wymagania norm i dyrektyw U.E. w zakresie 
emisji substancji toksycznych do powietrza 

EKORET~ - paliwo węglowe do nowoczesnych, 
niskoemisyjnych kotłów węglowych 

BIOEKORE"f"l - paliwo na bazie węgla i biomasy 
o obniżonych wskaźnikach emisji dwutlenku siarki 

i pyłu 

Węgle dla przemysłu cementowego 
(Zawartość CI <0,01 %) oraz do produkcji żelazostopów 






