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Słowo wstępne 

Przed nami Jubileuszowa Piętnasta Szkoła i chociaż tradycyjnie powinienem poświęcić kil
ka zdm1 podsumowaniu naszych dotychczasowych działa!l, to nie sposób uwolnić się od tego, 
co nas otacza. A piszę te słowa w kilka dni po jednej największych tragedii , jaka dotknęła Pol
skę w ostatnich kilkudziesięciu latach, zawaleniu się hali targowej na terenie Międzynarodo
wych Targów w Katowicach. Łączę się w bólu z rodzinami ofiar jednocześnie nie mogę się 
pozbyć jednej refleksji - dlaczego tylko takie chwile czynią z naszego społecze!lstwa jedną 
wielką wspólnotę i powodują, że cichnie jazgot i milkną kłótnie polityczne. Ktoś napisał, że 
jest to stan chorobliwy i powinniśmy jak najszybciej z niego wyjść . Nawet trudno sobie wyo
brazić, jakie efekty osiągnęłaby taka wspólnota, gdyby się jednoczyła nie wokół tragicznych 
wydarze1'1, a tych codziennych działa!l mających spowodować, że będziemy żyli w pa!lstwie 
prawa i porządku. 

To tyle refleksji. W materiałach zapowiadających obecną Szkołę napisałem - trawestując 

słowa słynnej piosenki autorstwa Jana Tadeusza Stanisławskiego z serialu Czterdziestolatek -
"piętnaście Jat minęło jak jeden dzie!l" i może warto więc przypomnieć niektóre nasze doko
nania czasu "tyranii chwili". W dotychczasowych naszych spotkaniach odnotowaliśmy ponad 
4300 uczestników (niektórych wielokrotnie). W trakcie 14. obrad Szkoły wygłoszono i zaprezen
towano prawie 1100 wykładów i referatów, drukiem (materiały Szkoły) ukazało się ponad 12 000 
stron tekstu. W bibliotece Szkoły, która rozpoczęła działalność w roku 1993 , ukazało się ponad 
100 książek i r<lżnych publikacji. W roku 2000 wystartował International Mining Forum. Od 
dwóch lal referaty wygłaszane w ramach tej inicjatywy ukazują się w renomowanym wydaw
nictwie Taylor & Francis (dawniej Balkerna A.A.). Łącznie w ramach IMF wygłoszono ponad 
80 referatów autorów polskich i zagranicznych. Wielu z nas nie dostrzega w dalszym ciągu ro
li, jaką odgrywa ta publikacja, a jest to prawdziwe okno na świat dla wielu interesujących roz
wiąza!l stosowanych w polskim górnictwie. Szkoda, że tak rzadko z niego korzystamy. 

Na naszych internetowych stronach znajdują się: serwis informacyjny i biznes informacje, 
bibliografia (polskie periodyki o tematyce górniczej) , galeria fotograficzna , encyklopedie i lek
sykony, forum dyskusyjne, świat nauki, nowe technologie, linki do polskich i światowych stron 
o tematyce górniczej, Vademecum górnictwa i geologii, księgarnia, jubileusze kopalń i firm 
górniczych , informacje o kołach naukowych, informacje o pracy oraz linki do stron Szkoły 
Eksploatacji Podziemnej oraz International Mining Forum. 

XV Jubileuszowa Szkoła to - obok tradycyjnych sesji poświęconych tematyce nowych 
technik i technologii w eksploatacji podziemnej złóż, zarządzania bezpiecze1'lstwem pracy, in
formatyce w górnictwie, eksploatacji złóż w warunkach zagrożeń naturalnych - także sesja 
plenarna prezentująca dzisiejszy i perspektywiczny obraz górnictwa podziemnego w Polsce, 
oraz nowe możliwości wykorzystania węgla kamiennego jako paliwa. Szansę innego spojrze
nia na górnictwo węgla kamiennego stwarza sytuacja na międzynarodowym rynku energety
cznym a przede wszystkim rynku ropy naftowej. Jeszcze niedawno, gdy ropa naftowa kosz
towała 60 dolarów za baryłkę wielu uważało , że to zdecydowanie za dużo . Chociaż dziś cena 
ta jest już aprobowana, to jednak coraz większa grupa osób zastanawia się , dokąd taka sytuacja 
nas zaprowadzi. Czy do gospodarki wodorowej, jak prorokuje amerykm'l ski ekonomista i po
litolog Jeremy Rifkin, autor znanych książek Koniec pracy (The End of Work) i The Age of 
Acces- Wiek dostępu, które ukazały się w Wydawnictwie Dolnośląskim w 200 l roku. 
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Czy to jest jakaś szansa dla węgla, którą Ryfkin też uważa za chwilową, gdyż wszystkie 
zasoby kopalin są wyczerpywane i kiedyś się skończą. Ta strona problemu, jak twierdzi Rifkin, 
wygląda następująco: od dwudziestu lat zużywamy trzy baryłki ropy na jedną baryłkę w nowo 
odkrytych złożach . Zbliżamy się do momentu, kiedy produkcja zacznie trwale maleć . Złoża 

w Morzu Północnym osiągnęły ten punkt jakieś dwa lata temu. Rosja i Meksyk osiągną go za 
5 lat( .. . ). 

W najbardziej optymistycznym wariancie mamy 25 Jat, żeby przestawić światową gospo
darkę i przenieść naszą cywilizację w epokę wodoru (Polityka nr 30, 2005 r.). Czy na tej dro
dze pojawi się węgiel kamienny z możliwością pozyskiwania paliwa i innych surowców che
micznych? O tych szansach będą dyskutowali liczni specjaliści z głównego Instytutu Górnic
twa, Katedry Technologii Paliw AGH, Instytutu Przeróbki Chemicznej Węgla oraz producenci 
węgla. 

Szkoła podejmuje ciągle nowe wyzwania. W tym roku towarzyszy jej cykl różnych szkoleń 
(AutoCAD, SURP AC) oraz Warsztaty Antystresowe. Są one odpowiedzią na dokonujące się 
wokół nas przemiany, tak w zakresie przepływu informacji i rosnących apetytów kopalń na 
rozwiązania informatyczne w zarządzaniu produkcją, jak też "tyranię chwili", jakiej poddawani 
jesteśmy w codziennej działalności . Zmiany otoczenia są zjawiskiem stałym i następują coraz 
szybciej, często niespodziewanie. Musimy też pamiętać, iż zgodnie ze znanym powiedzeniem 
Artura Schopenhauera czas przyspiesza z biegiem lat w pewnej funkcji stałej. 

Przedsiębiorstwa - kopalnie muszą reagować inteligentnie, czyli przy wykorzystaniu kadry 
kreatywnej i innowacyjnej poddanej nieustannemu treningowi. Daleko nam jeszcze do takiego 
modelu przedsiębiorstwa, ale będziemy czynić wiele, aby taki model funkcjonowania stał się 
realnym 

Sądzę, że tradycyjnie już, Szkoła stanie się okazją do ciekawych polemik i dyskusji, utrwa
lania stałych i zawierania nowych przyjaźni, ponieważ nasi stali bywalcy to grupa wyznawców 
maksymy Denisa Diderota - pisarza i filozofa francuski ego oświecania, iż "przyszłość należy 
do ludów, które umieją się śmiać". 

Kraków, styczeń 2006 r. 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
Szkoły Eksploatacji ?odziemnej 

Jerzy Kicki 
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w świetle projektu EurEnDel 

Słowa kluczowe 

węgiel kamienny- Unia Europejska- polityka energetyczna- projekt EurEnDel 

Streszczenie 

W artykule omówiono kluczowe zagadnienia związane z wizją przyszłości energetycznej 
Europy. Prezentowane oceny grona ekspertów odniesione są do nowych bądź unowocześnio
nych technologii energetycznych oraz przewidywanych scenariuszy rozwoju sektora energety
cznego. Calość zagadnienia analizowana jest ze szczególnym uwzględnieniem roli węgla ka
miennego w świetle omawianego projektu EurEnDel. 

l. Wprowadzenie 

Zak01'lczony raportem końcowym [l] program "Technologiczne i społeczne WIZJe przy
szłości energetycznej dla Europy", znany pod akronimem EurEnDel (European Energy Future 
Deiphi Study), przedstawia oceny grona ekspertów odnośnie do nowych bądź unowocześnio
nych technologii energetycznych oraz przewidywanych scenariuszy dl a sektora energii w pers
pektywie średnio- (2011-2020), długo- (2021-2030) i bardzo długoterminowej (po roku 2030). 
Relacje na temat wyników tego studium, wynikające z uczestniczącej w nim obserwacji , były 
przedmiotem publikacji [2, 3], skupiających uwagę na aspektach technologicznych; referat ni
niejszy przedstawi wygenerowane w trakcie realizacji projektu jakościowe scenariusze możli
wej przyszłości energetycznej Europy i ich oczekiwane konsekwencje. Scenariusze definiowa
ne są jako "zestaw przyszłościowych konfiguracji, który musi być jednocześnie spójny, praw
dopodobny i możliwy" [6]. Wynika z tego, iż liczba potencjalnych kombinacji może i musi 
ulec redukcji dla wyeliminowania przypadków samowykluczających się bądź niepożądanych, 
a rozważane technologie będą traktowane w kategoriach ich skutków społecznych . 

Wstępne analizy krosowe ( Cross-!mpact Analysis) -rysunek l - pozwoliły na sformułowa-
nie pewnych założeń ogólnych: 

w perspektywie długoterminowej nierealistyczny jest scenariusz kontynuacyjny (business
as-usual), gdyż w najbliższych dekadach oczekiwać należy istotnych zmian strukturalnych 
sektora energetyki; w skali UE podstawowymi czynnikami motorycznymi będą: dostępność 

paliw kopalnych, ochrona środowiska oraz poziom ryzyka, akceptowalny społecznie; 
względy społeczne decydują o opcji najbardziej pożądanej, w której priorytetowe są tech
nologie zarządzania stroną popytową (DSM) zmierzające do redukcji zapotrzebowania na 
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energię (a zatem i zależności od dostaw nośników); dalszym priorytetem są odnawialne źródła 
energii (OZE); lecz istnieje znaczna rozbieżność w ocenach poszczególnych technologii. 
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Rys . J. Synteza wyników studium EurEnDel: technologie i perspektywy realizacji, 
stopień penetracji rynku oraz niezbędne działania wg [l] 

Fig. l . Summary o f EurEnDel study rcsults: technologi es and prospects o f their implemcntation, 
the degree o f market understanding and required action 

2. Prognozy technologii 

Jako przydatną dla ocen rozwoj u technologii energetycznych w Europie przyjęto tzw. Me
todę Delficką, opartą na uzgadnianiu stanowisk niezależnych ekspertów. Początków tej metody 
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poszukiwać można w opracowaniach korporacji RAND (Helmer 0. , Gordon T .G.) dla potrzeb 
Departamentu Obrony USA, J obecnie jej zastosowanie obejmuje średnio- i długoterminowe 

(na ogół 5+30 lat) prognozy rozwoju technologii. Stanowiska ekspertów uzgadniane są w try
bie ankietowania; wyniki podają najbardziej prawdopodobny rok realizacji i rozrzut opinii. Na
stępnie eksperci powiadamiani są o tych wynikach i proszeni o ponowne podanie swych opinii, 
przy czym autorzy prognoz odbiegających znacząco od średniej proszeni są o uzasadnienie sta
nowiska. Na ogół dostateczną jednoznaczność ocen uzyskuje się po dwóch cyklach ankieto
wania. Możliwe jest również rozszerzenie zakresu ankiety na zapytanie o hipotezy własne i rok 
ich realizacji. 

Projekt EurEnDel angażował około 3000 ekspertów z krajów UE i akcesyjnych, zaproszo
nych do wyrażenia opinii o technologiach, które będą kształtować przyszłość energetyczną Eu
ropy w perspektywie roku 2030. Pozwoliło to na zdefiniowanie kierunków działania przemy
słu, pracującego na rzecz energetyki i stworzylo przesłanki dla kształtowania wspólnej polityki 
rozwoju prac badawczych i wdrożeniowych. 

Rozważane technologie zgrupowano w obszary (technologie popytowe, transport, magazy
nowanie i dystrybucja oraz technologie podażowe), obejmujące wyspecyfikowane rozwiązania. 

Są to w zakresie technologii popytowych: 
- inteligentne budynki o niskim zapotrzebowaniu energii stanowią powyżej 50% całości no

wego budownictwa; 
- udoskonalone procesy wytwórcze zapewniają ograniczenie zapotrzebowania energii dla prze

mysłu o 50% w odniesieniu do jednostki produktu. 
W zakresie transportu: 
samochody zasilane ogniwami paliwowymi obejmują ponad 20% rynku europejskiego; 
biopaliwa uczestniczą w ponad 25% w pokryciu potrzeb transportu drogowego; 
udoskonalona logistyka, wykorzystująca technologie informatyczne i telekomunikacyjne, 
zwiększa udział transportu kolejowego do 15 % w całkowitym przewozie ładunków; 

- wodór jako nośnik energii tworzy znaczącą część systemu energetycznego (zastosowania 
stacjonarne i w transporcie) . 
W zakresie magazynowania i dystrybucji energii: 

- szerokie zastosowanie znajdują zaawansowane technologie magazynowania energii w syste
mach wykorzystujących zasoby odnawialne; 
rozbudowa terminali odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz zaawansowane sys
temy gazociągów wysokiego ciśnienia umożliwiają dziesięciokrotne zwiększenie importu 
gazu do Europy; 
nastąpiło szerokie upowszechnienie materiałów nadprzewodzących w budowie transforma
torów i prądnic . 

W zakresie technologii wytwarzania energii elektrycznej: 
- systemy generacji rozproszonej pokrywają przeszło 30% europejskiego zapotrzebowania na 

energię elektryczną; 

wielkie międzynarodowe sieci najwyższych napięć umożliwiają wytwarzanie energii elek
trycznej w oparciu o regionalne źródła odnawialne (np. żródła solarne w Afryce, źródła wy
korzystujące biomasę w Europie Środkowej itp.); 
nastąpiło praktyczne wykorzystanie reakcji syntezy w technologiach plazmowych ; 
nastąp iło rozpowszechnienie elektrowni jądrowych z reaktorami zapewniającymi bezpie
czeństwo bierne; 
źródła wykorzystujące zasoby odnawialne pokrywają 25% całkowitego zapotrzebowania na 
energię w Europie; 

3 



MaJko J.: Wizja przyszłości energetycznej europy ze szczególnym uwzględnieniem roli ... 

ogniwa fotowoltaiczne zapewniają ponad SC ó pokrycia zapotrzebowania na energię elek
tryczną w Europie; 
technologie oceaniczne (wykorzystanie pływów, prądów i falowania) wchodzą do powsze
chnego użytku; 
szeroko stosowane są technologie wykorzystujące biomasę do instalacji ogrzewania lokal
nego i scentralizowanego; 
praktyczne zastosowanie znalazły technologie wychwytywania i przechowywania dwutlen
ku węgla w elektrowniach spalających paliwa kopalne. 
Pojęcia "praktyczne zastosowanie" i "rozpowszechnienie" zdefiniowane są odpowiednio 

jako pierwsze praktyczne wykorzystanie innowacyjnego produktu lub usługi oraz rynkowa pe
netracja na poziomie, przy którym produkt lub usługa są pows:::.ecluzie stosowane. 

Opinie o poszczególnych technologiach charakteryzują następujące czynniki: 
czas wystąpienia (od najbliższej dekady po stwierdzenie "nigdy"), 
wpływ na rozwój gospodarczy, 
wpływ na środowisko, 
wpływ na jakość życia, 
wpływ na bezpieczeństwo energetyczne (od wysoce korzystnego do szkodliwego), 
działania niezbędne dla zwiększenia prawdopodobie!'tstwa wystąpienia: zwiększenia nakła
dów na badania podstawowe, nakładów na badania stosowane i wdrożenia, działania fiskal
ne, działania regulacyjne (np. standardy), akceptacja społeczna. 
W tabeli l przedstawiono ocenę przykładowych trzech technologii zgodnie z wybranymi 

kryteriami; pełne omówienie przedstawiono w [2]. 
Druga część ankiety zasięgała opinii o prawdopodobieństwie wystąpienia trzech scenariu

szy- wizji rozwoju, kształtujących obraz przyszłości energetycznej Europy w roku 2030. 

3. Scenariusze przyszłości energetycznej 

Synteza wyników analizy krzyżowej, obejmująca wszystkie wytypowane technologie, cza
sowy horyzont ich aplikacji, stopień penetracji rynkowej i niezbędne działania (rys. l) umoż
liwiła określenie podstawowych sil motorycznych i zgrupowanie zbiorów zmiennych zgodnie 
z ich wagą dla generacji ograniczonej liczby scenariuszy. Do dalszych rozważań wytypowano 
trzy scenariusze jakościowe, określone jako: 

"scenariusz zmiany wzorca" ("Citange oJ Paradigm"), 
"scenariusz wojny paliw kopalnych" ("Fossil Fuel Wars'') , oraz 
"scenariusz brnięcia przez pomost gazowy" ("Mudding Through A cross the Gas Bridge"). 
Scenariusze te wymagają opisu i oceny, zwłaszcza w kategoriach oczekiwanych skutków 

w obszarach popytu i podaży. 

3 .l. Scenariusz zmiany wzorca 

Dokument [l] scenariusz ten charakteryzuje następująco: ,,Pierwszy ze scenariuszy łączy 
hipotezy, ściśle związane z podstawową zmianą priorytetów politycznych w kierunku rozwoju 
zrównoważonego w latach do roku 2030; połączenie woli politycznej , postępu technicznego, 
zmian strukturalnych w ekonomice oraz silna presja ze strony obrońców środowiska sprawiają, 
iż Europa podąża w kierunku osiągnięcia wielkiego postępu w efektywności wykorzystania 
energii . Kombinacja tych czynników wyzwala agresywny i samouczący się ruch w kierunku 
znacznego obniżenia poziomów energochłonności we wszystkich procesach i we wszystkich 
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krajach. Jest to w istocie uniwersalne dążenie, przejawiające się we wszystkich warstwach spo
łeczeństw i obszarach działalności i wytwarza demokratyczną inicjatywę , łączącą wysiłki po
dejmowane przez wielu i w wielu miejscach". 

Tabela l. Przykładowe rozwiązania techniczne jako procent uzyskanych odpowiedzi 
Table l. S orne o f the technological solutions as a percentage o f the obtained answers 
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Ograniczenie 

zapotrzebowania 
energii 

27 33 32 22 59 l 7 2 72 76 25 56 l 8 39 45 15 34 76 56 50 29 

8. 
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infrastmktury 
dostaw gazu 

10. 
Zwi"'kszenie 
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7 27 21 13 32 7 41 45 l l 43 32 14 5 38 52 20 36 25 l 9 9 36 28 36 39 

5 41 34 14 6 20 52 24 4 47 20 5 14 42 40 3 33 46 18 18 61 62 GO 35 

Zagrożenie zmianami klimatycznymi prowadzić musi do znaczącej redukcji emisji C02, 

której poziom w roku 2012 winien być niższy niż w roku odniesienia (1990) . W drugim dzie
sięcioleciu naszego wieku zaznaczają się pozytywne skutki działań, przedsięwziętych dla zwię
kszenia efektywności energetycznej i których skutkiem będzie zmniejszenie emisji węgla na 
jednostkę PKB krajów europejskich o około 1,5r;ó rocznie. Dominujący dziś wzorzec rozwoju 
niezrównoważonego i rosnące zaniepokojenie jego skutkami uczyniły z problematyki energii 
i transportu gorącą kwestię polityczną. Istotnych zmian oczekiwać można jako skutek zmiany 
roli odbiorcy finalnego: z biernego lub przypisanego do określonego przedsiębiorstwa energe
tycznego uczestnika zmonopolizowanych struktur staje się on głównym aktorem polityki ener
getycznej zarówno po stronie popytowej jak - i to jest zmiana największa - po stronie poda
żowej , jako producent realizujący zasadę generacji rozproszonej. W ramach rozpatrywanego 
scenariusza wyznaczyć można wśród innowacyjnych technologii takie, których wpływ jest de
cydujący . 

Należą do nich w obszarze popytu: 
osiągnięcie przez biopaliwa 25% udziału w europejskim transporcie drogowym; 
w transporcie samochodowym 20% rynku przejmują pojazdy napędzane ogniwami paliwowymi; 
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transport kolejowy przewozi 15% całości ładunków; 
udoskonalone procesy wytwórcze ograniczająjednostkowe zużycie energii w przemyśle o 50%. 
Ogólnie biorąc inteligentne systemy zarządzania popytem w przemyśle, usługach (łącznie 

z komunikacyjnymi) i mieszkalnictwie, reagujące na bieżąco zmienne sygnały cenowe, prowa
dzą do znacznego zwiększenia efektywności energetycznej i zmniejszenia obciążenia środowi
ska emisjami z sektora zaopatrzenia w energię. Pojawiają się formy preferowania "zielonej ener
gii", której produkty przejmują nowe segmenty rynku. Konsument ma możliwość zrealizowa
nia prawa swobodnego wyboru dostawcy, co zmusza z kolei producentów do większej trans
parentności stosowanych technologii i ich oceny kosztowej. 

W obszarze podaży (wytwarzanie, przesył, dystrybucja) dużą rolę przypisuje się w rozwa
żanym scenariuszu następującym czynnikom: 
- technologie ciekłego gazu ziemnego (LNG) odgrywają coraz bardz iej znaczącą rolę w in

westycjach infrastrukturalnych, zmniejszając monopolistyczną presję dostawców gazu; 
konwergencja postępu w badaniach materiałowych, technikach informatycznych, energo
elektronice i dziedzinach pokrewnych prowadzi do zwiększenia efektywności całego lańcu
cha energetycznego w tempie rzędu 3% rocznie; 
nadal nierozwiązane problemy bezpieczeństwa i utyli zacji odpadów radioaktywnych spra
wiają, iż ryzyko polityczne utrudni akceptację technologii opartych na paliwach rozszcze
pialnych w okresie do roku 2010; 
fuzjajądrowa nie odegrajeszcze roli w rozważanym horyzoncie czasowym; 
zasoby odnawialne w połączeniu ze zintegrowanymi i przyjaznymi użytkownikowi tech
nologiami, eliminującymi nieefektywne procesy przetwarzania, staną się realną opcją dla 
użytkownika finalnego; biomasa będzie stosowana w procesach wytwarzania ciepła (w ko
generacji z energią elektryczną), pełny rozwój osiągnie energetyka wiatrowa w lokaliza
cjach lądowych, lokalizacje szelfowe (off-slzore) planowane będą z większą rozwagą dla 
uniknięcia konfliktu interesów, a fotowoltaika osiągnie progową wartość SC:ó udziału w ry
nku energii elektrycznej; 
emisje C02, regulowane postanowieniami z Kioto do roku 2012, będą dalej ograniczane 
w tempie 1,5<7-ó rocznie co prowadzi do redukcji emisji 25% w roku 2030 w odniesieniu do 
roku 1990. 

3.2. Scenariusz wojny paliw kopalnych 

"Wojna paliw kopalnych odpowiada scenariuszowi kryzysowemu, dla którego troska o zmia
ny klimatyczne odgrywa rolę drugorzędną przy definiowaniu priorytetów polityki energetycz
nej. W skalach europejskiej i narodowych dominują konflikty pomiędzy różnymi grupami inte
resów. Cele ekonomiczne, społeczne i ochrony środowiska są trudne do zintegrowania i po
między przedsiębiorstwami sektora energii a obywatelami występuje ogólny brak porozumie
nia w sprawie ponoszenia wzrastających kosztów ochrony środowiska" [l] . 

W ramach UE postęp w kierunku rozwoju zrównoważonego pozostaje niewielki, a brak de
terminacji w promowaniu efektywności energetycznej i źródeł alternatywnych może ze znacz
nym prawdopodobieństwem prowadzić do konfliktów zbrojnych, wywołanych dążeniem do 
przejęcia i utrzymania kontroli nad pozostałymi zasobami ropy naftowej i gazu. System mię
dzynarodowych finansów znajduje się w stanie chaosu, a bariery handlu światowego ulegają 
szybkiemu wzrostowi. Unia Europejska traci charakter federalistyczny, co osłabia jej pozycję 
jako gracza na rynku światowym, zdominowanym przez konflikt USA-Chiny. Kraje rozwi
jające się (zwłaszcza Chiny i Indie) znajdują się na ścieżce szybkiego wzrostu, co powoduje 
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ich presję na rynki węglowodorów kopalnych. USA w dążeniu do kontrolowania zasobów 
energetycznych są zdecydowane na użycie - w miarę potrzeby - siły militarnej, podczas gdy 
Europa koncentruje się na stabilizacji i wzmocnienia wielostronnych więzi z krajami - eks
porterami ropy i gazu. W sytuacji kryzysu mniejszą wagę przypisuje się problemom ryzyka 
technologicznego, a rosnące ceny energii dla odbiorców finalnych zmniejszają akceptację spo
łecznąjeszcze kosztowniejszych "zielonych produktów". Jedynie technologie ewidentnie przy
noszące korzyści zarówno producentom jak i konsumentom mogą utrzymać i wzmocnić swój 
udział w rynku. 

Opinia publiczna deklaruje nadal poparcie dla postępu w obszarach technologii popyto
wych i podażowych , lecz troska o bezpieczeństwo dostaw i wzrost udziału kosztów energii 
i transportu w budżetach rodzinnych powoduje przemieszczanie priorytetów od ochrony środo
wiska do problemów ekonomicznych i socjalnych. Przedsięwzięcia, zmierzające do oszczęd
ności energii są nadal popierane, ale odbiorcy finalni nabierają przeświadczenia o niewielkim 
ich wpływie na politykę energetyczną i konsekwencjach ekologicznych tej polityki. Społe
czeństwa i ich przywódcy polityczni, nie są przygotowani ani nie wykazują woli podjęcia nie
zbędnych działań dla przejęcia odpowiedzialności i dokonanie zmian. "Świat znajdzie się w skraj
nej trudnej sytuacji -odchodzi od idei solidaryzmu w stronę polityki siły, ponownie wchodząc 
na drogę wyścigu zbrojeń" [l]. 

Protokół z Kioto nie został jeszcze wdrożony na poziomie międzynarodowym, a emisje 
co2 są obecnie wyższe o 14% w porównaniu z rokiem odniesienia (1990) i o 18% wyższe niż 
w roku 2000. Techniki wychwytywania C02 na większą skalę zaczną być wdrażane po roku 
2015, lecz z uwagi na obniżenie rangi problematyki ekologicznej, postęp nie jest traktowany 
priorytetowo, gdyż największą wagę przykłada się do problemów dostaw energii . "Nie odrzuca 
się żadnego tradycyjnego rozwiązania lub typu paliwa, bez względu na ich przyszłościowe 
konsekwencje, a kraje trzeciego świata (a także - w pewnym stopniu - i świata pierwszego) 
poszukująrozwiązania w rozwijaniu technologii węgla" [l] . 

Podstawową cechą tego scenariusza jest brak długoterminowego planowania i gotowości 
do podjęcia ryzyka, co znajduje swe odbicie w rozwoju strony popytowej i podażowej. ,,Prio
rytety badawcze w kluczowych technologiach nie wyrażają bezpośrednio dążenia do postępu 
w efektywności energetycznej lub technologiach wykorzystania zasobów odnawialnych, lecz 
są bardziej ukierunkowane na masową produkcję dóbr konsumpcyjnych lub substytucji kosztow
nych surowców" [l]. Nie jest realne osiągnięcie założonego postępu- 2% rocznego wzrostu 
efektywności w krajach E-25. 

Po stronie popytowej oczekiwać należy poprawy efektywności użytkowania energii w no
wym budownictwie (o 30% w porównaniu z zasobami istniejącymi), lecz poprawa w trans
porcie- przez uzyskanie znaczącej roli rynkowej przez ogniwa paliwowe- nie będzie zadowa
lająca na skutek wolnego rozwoju infrastruktury wodorowej. Gaz ziemny nadal będzie wypie
rać produkty ropopochodne na zachodzie Europy, lecz wymagane będą poważne inwestycje 
w sieć drogową, terminale LNG oraz wielkie podziemne magazyny gazu. Następuje powolny, 
lecz konsekwentny wzrost akceptacji społecznej dla energetyki jądrowej, do czego przyczy
niają się narastające problemy bezpieczeństwa dostaw. Wsparcie w polityce państw dla tej op
cji prowadzi do konkurencyjności technologii jądrowych przy stopie zwrotu akceptowalnej dla 
inwestorów. W skali światowej oczekiwać można podwojenia mocy zainstalowanej w blokach 
jądrowych w latach 2000-2030 i osiągnięcia poziomu 650 GW e. Postęp w kontroli reakcji syn
tezy pozwala rokować o jej komercyjnym wykorzystaniu po roku 2050. 
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3.3. Pornast gazowy 

"W trzecim scenariuszu występuje także podstawowe dążenie do rozwoju zrównoważo
nego, jednak nie oczekuje się uniknięcia wpływu energetyki na długoterminowe zmiany klima
tyczne. W roku 2030 Europa nadal znajduje się w połowie drogi powolnego procesu transfor
macji do bardziej zrównoważonego systemu zaopatrzenia w energię. Gaz ziemny odgrywa klu
czową rolę jako rozwiązanie pośrednie ("pomostowe") nie tylko w wytwarzaniu energii elek
trycznej, ale także w transporcie" [l j. 

Emisje C02 zostaną do roku 2012 ograniczone do poziomu roku odniesienia (1990), a na
stępnie osiągnięta będzie ich stabilizacja. W okresie przejściowym zastosowane będą elasty
czne mechanizmy krótkoterminowe, lecz na długo przed rokiem 2030 zmiany klimatyczne sta
ną się odczuwalne w pewnych regionach , co będzie mialo z kolei wpływ na wytwarzanie i in
frastrukturę energetyczną. Presja ekologiczna spowoduje nadanie priorytetu rozwojowi zrów
noważonemu w Europie, a współdziałanie struktur zarządzania sprzyjać będzie reorientacji po
lityki w stronę wartości społecznych, co umożliwi dopuszczenie biedniejszych narodów do 
kurczących się zasobów paliw kopalnych. Uzyskanie konsensusu w obszarach postępu techni
cznego, inwestowania oraz polityki umożliwi utrzymanie kosztów energii w rozsądnych grani
cach, przynajmniej w perspektywie krótko- i średnioterminowej . Nie usuwa to jednak niepew
ności w dalszej perspektywie, a ludzkość odczytywać będzie bardziej precyzyjnie sygnały o kOll
ezącym się etapie rozwojowym. Znaczącą rolę odegra racjonalizacja użytkowania energii, 
łącznie ze zmianą stylu życia i wzorców ekonomicznych. 

W ewolucyjnym przejściu od epoki ropy naftowej do następnej epoki niskiej emisji węgla 

zasadniczą rolę odgrywać będzie gaz ziemny, o szerokim zakresie zastosowań: od wytwarzania 
energii elektrycznej po ogrzewanie pomieszczeń . Zwiększone zapotrzebowanie powodować 
będzie wzrost cen (relatywnie wyższy niż ropy naftowej), a także wzrost ryzyka przerw w do
stawach. 

Zapotrzebowanie na energię finalną w tym scenariuszu "pomostowym" jest zbliżone do 
wartości, przyjętych dla scenariusza "zmiany wzorca", co wynika z zasadniczej poprawy efek
tywności energetycznej we wszystkich sektorach. 

Zahamowanie tempa wzrostu zapotrzebowania energii elektrycznej zmniejszy atrakcyjność 
opcji nuklearnej i oczekiwać należy wolnego spadku jej udziału w strukturze mocy wytwór
czych. ,,Energetyka jądrowa jest opcją dla niewielu ściśle określonych krajów, które podjęły 
decyzję o wydłużeniu czasu eksploatacji elektrowni, do co najmniej 60. lat. Braki w wyszko
lonym personelu wraz z obniżeniem poziomu edukacji i treningu, mają negatywne implikacje 
dla bezpiecznego użytkowania energii jądro\ 'ej" [l]. 

Fostępy fuzji jądrowej są niewystarczające i perspektywy komercyjnego jej wykorzystania 
oddalają się poza horyzont prognozy. Podobieństwo z scenariuszem "zmiany wzorca" wy
kazuje scenariusz "pomostowy" również w rozwoju technologii OZE; istnieją perspektywy 
opanowania 20% rynku potrzeb europejskich. Zasadniczą rolę odgrywać będzie biomasa w scen
tralizowanych systemach grzewczych Europy północnej. Generacja zdecentralizowana (rozpro
szona) przejmie trzecią część rynku energii elektrycznej w następnym trzydziestoleciu. Gospo
darka wodorowa nie osiąga jeszcze stopnia rozwoju, umożliwiającego znaczący stopień sub
stytucji energii elektrycznej lub gazu, ani też rozwiązanie problemu napędu w transporcie. 

"Skrótowo mówiąc, Europa reaguje raczej z opóźnieniem na apogeum dostępności ropy 
naftowej i jest zmuszona do stosowania większych ilości importowanego gazu, co wiąże się 
z narażeniem na poważne ryzyko przerw w dostawach. Na skutek wzrastającej presji społecz
nej na stosowanie technologii niskiego ryzyka instytucjonalni przywódcy europejscy są w koń-
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cu skłonni zaakceptować pogląd, że troska o środowisko musi mieć pierwszeJ1stwo nad innymi 
obszarami polityki . Jednak w roku 2030 Europa nadal znajduje się w pół drogi w procesie 
transformacji do bardziej zrównoważonego systemu energetycznego" [l] . 

4. Komentarz do scenariuszy- co z węglem? 

Przyjęte wariantowe drogi rozwojowe wynikają z analizy licznych dokumentów referen
cyjnych, opartych na modelowaniu ilościowym. Analizy w pierwszej kolejności uwzględniają 
oceny technologii w kategoriach czasu osiągnięcia pewnych punktów kryterialnych. Dwa z roz
ważanych scenariuszy tworzą alternatywne kombinacje w istocie o jednakowym prawdopo
dobieństwie zaistnienia. ,Zmiana wzorca" zakłada możliwość rezygnacji z opcji nuklearnej, 
lecz przy jednoczesnym drastycznym ograniczeniu zapotrzebowania na energię elektryczną. 

W przeciwnym przypadku konieczna jest kontynuacja eksploatacji elektrowni jądrowych dla 
skompensowania ograniczeil w dostępności paliw kopalnych. 

Studium EnrEnDel nie jest oczywiście jedyną próbą predykcji . Na przelornie lat 2003/2004 
ukazały się dwa inne ważne dokumenty, kreślące wizję przyszłości energetycznej naszego kon
tynentu . Pierwszym z tych dokumentów jest raport Komisji Europejskiej, opisujący scenariusz 
rozwoju systemów zaopatrzenia w energię w perspektywie najbliższego trzydziestolecia [4]. 
W słowie wstępnym do tego raportu prof. Philippe Busquin, wówczas komisarz UE ds. Badail, 
ocenia zasadnicze tezy dokumentu, odnosząc je do otoczenia globalnego. 

"Po pierwsze - w scenariuszu odniesienia, tj . opisującym stan, gdy nie zostaną przedsię
wzięte żadne zdecydowane inicjatywy i środki o charakterze politycznym , oczekuje się podwo
jenia światowej emisji co2 do roku 2030, a system dostaw energii będzie nadal zdominowany 
przez paliwa kopalne o udziale 90t;o w pokryciu zapotrzebowania. 

Po drugie - zasadnicza część przyrostu wydobycia ropy naftowej pochodzić będzie z kra
jów OPEC, a kraje UE będą w dominującej części zależne od importu gazu z krajów WNP, 
zwłaszcza Rosji. 

Na koniec- największego przyrostu zużycia energii i emisji C02 oczekiwać należy w kra
jach rozwijających się (głównie Chiny i Indie), a Europa winna zintensyfikować współpracę 
z tymi krajami głównie w obszarze transferu technologii". 

Konkluzje Raportu nie tchną optymizmem, co podkreśla np. ocena tego dokumentu w ofi
cjalnym czasopiśmie UE RTD info, zatytulowana znamiennie Dead Elu/ in 30 Years [5]. 

"Jeżeli dzisiejsze tendencje będą miały kontynuację , jeżeli nie przedsięwzięta będzie zde
cydowana akcja polityczna, to w ciągu następnych 30. lat natrafimy na nie dające się kontro
lować problemy z energią i zmianami klimatycznymi. Takie są wnioski ostatniego studium 
World Energy Tecluwlogy and Climate Policy Outlook- WETO 2030, wykonanego przez mię
dzynarodowy zespół w europejskiej przestrzeni badawczej. Teraz najwyższa pora na dzialania 
ze strony przywódców politycznych". 

Studium EurEnDel nie podejmuje wśród dwudziestu technologii, określonych jako inno
wacyjne, problemu technologii wykorzystujących węgiel jako paliwo dla energetyki. Do tech
nologii węglowych pośrednio nawiązująjedynie techniki wychwytywania i magazynowania (sek
westracji) C02, ulokowane w rankingu ważności (kombinującym skutki dla rozwoju gospo
darczego, ochrony środowiska, jakości życia i bezpieczeóstwa dostaw) na odległej osiemnastej 
pozycji. Jednak nawet radykalna zmiana w strukturze mocy wytwórczych elektroenergetyki, 
jakąjest przejęcie przez generację rozproszoną 30% udziału w rynku energii elektrycznej (cze
go oczekiwać można po roku 2020) oznacza w istocie, że 70% tego rynku utrzymają źródła 
scentralizowane ("elektrownie systemowe"). Odpowiedzi na pytanie o strukturę tej generacji 

9 



MaJko J.: Wizja przyszłości energetycznej europy ze szczególnym uwzględnieniem roli ... 

poszukiwać należy w innych dokumentach i raportach, m.in. we wspomnianym studium WETO 
2030 [4]. Rozważanie w perspektywie roku 2030 opcji technologicznych prowadzi do wy
odrębnienia czterech zasadniczych rozwiązań (cases): 
- przypadek gazowy (gas case), zakładający zwiększoną dostępność gazu ziemnego i postęp 

w zakresie technik gazowo-parowych i ogniw paliwowych; 
przypadek węglowy (coal case), charakteryzujący się zasadniczym postępem w zakresie te
chnik spalania paliw stałych ("czyste technologie węglowe"); 

- przypadek jądrowy (nuclear case), zakładający przełom techniczny w zakresie kosztów i bez
pieczeństwa zarówno w dziedzinie standardowych reaktorów lekkowodnych jak i nowych 
ewolucyjnych rozwiązai'l; 
przypadek OZE (renewable case), kładący główny nacisk na techniki wykorzystujące zaso
by odnawialne, a mianowicie turbiny wiatrowe, zgazowywanie biomasy, solarne techniki 
wysokotemperaturowe, małą hydroenergetykę i fotowoltaikę. 
Wariant OZE mieści się w opcji generacji rozproszonej i jego udział w rynku nie będzie 

w rozważanej perspektywie dominujący, zatem istotna rywalizacja zachodzić będzie pomiędzy 
pozostałymi trzema rozwiązaniami. Nie sposób nie zauważyć, iż z uwagi na głębokie zróżnico
wanie narodowych sektorów energii nawet w ramach europejskich oczekiwać można raczej konty
nuacji na bazie unowocześnianych technologii niż dramatycznych zmian dotychczasowych pa
radygmatów, przynajmniej w najbliższym ćwierćwieczu. W istocie skupiając się na uwarunko
waniach krajowych ("monokultura węglowa") przyjąć można, że węgiel nadal pozostanie pod
stawowym paliwem dla polskich elektrowni. Warto zauważyć, że sytuacja taka jest charakte
rystyczna (aczkolwiek przy większym zróżnicowaniu struktury paliw) na przykład dla USA 
i Niemiec. Analizy dla Niemiec [6] -a więc kraju o 51% udziale węgla w wytwarzaniu energii 
elektrycznej (rok 2002) - stwierdzają wyraźnie: "Jeżeli bezpieczeństwo dostaw i ekonomika 
byłyby czynnikami decydującymi, to węgiel winien pozostać oczywistym wyborem w określe
mu przyszłościowej struktury gene,racji .. energii elektrycznej w Niemczech" [6]. Biorąc pod 
uwagę fakt, że prognoza delficka [l] przewiduje skuteczne opailć)wanie problemu emisji C02 

w połowie trzeciej dekady naszego stulecia, szanse węgla w elektroenergetyce stają się coraz 
większe. W USA realizowany od kol'lca Jat 90. pod egidą Departamentu Energii (US DOE) 
program Vision 21 zakłada realizację do roku 2015 koncepcji wysokosprawnej, czystej emisyj
nie elektrowni, wytwarzającej w skojarzeniu energię elektryczną, ciepło oraz szeroką gamę 
paliw i związków chemicznych na bazie węgla [7]. . .. 

..-------Nadal aktualna energetyczna strategia Polski, zawarta w dokumencie rządowym z początkli 1 

\ roku 2005 [8], rolę węgla rozważa w kategoriach bezpieczel'lstwa i efektywności dostaw w kon-
i tekście gospodarki narodowej i unijnej, podkreślając zarazem konieczność zapewnienia wa-
1 runków konkurencyjności tego paliwa. Średnioterminowa narodowa polityka energetyczna, 

mimo dążenia do większej dywersyfikacji paliwowej, nie podważa pozycji węgla, kładąc na
'Cisk na poprawę efektywności i zmniejszenie uciążliwości dla środowiska. Ważnym i pilnym 
do rozwiązania problemem jest spełnienie warunków, wynikających z legislacji UE, a zwła
szcza tzw. dyrektyw emisyjnych (LCP 2001/80/EC, IPPC 96/61/EC) [9, 10]. Zmusza to do wy
korzystania zgodnie z zasadą "najlepszych dostępnych technik" (BAT) zwłaszcza rozwiązań 
wykorzystujących zarówno parametry superkrytyczne jak i typowe palniki pyłowe oraz zinte
growane zgazowanie w kombinowanym cyklu gazowo-parowym (IGCC) zarówno dla odtwa
rzania mocy wytwórczych jak i dla inwestycji nowych. Wiele wskazuje na to, że węgiel - pod 
warunkiem spełnienia ogranicze1'1 emisyjnych - utrzyma istotną, a w pewnych krajach nawet ; · 
dominującą rolę jako paliwo dla elektroenergetyki w perspektywie najbliższych 20-30 lat. ._) 

10 



School of Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2006 

Literatura 

[l] Europcan U ni on Rcscarch Project EurEnDcl: Technology and Social Visions for Europc's Energy 
Future a European-W ide Deiphi Study- Finał Report. Nov. 2004. 

[2] MaJko J.: Techniczna i społeczna wizja przyszłości energetycznej Europy. Wokół Energetyki nr l 
(23), luty 2005. 

[3] Malko J.: Średnioterminowa prognoza rozwoju technologii energetycznych w Europie. Mat. II Międz. 
Konf. Procesorów Energii, Bydgoszcz. czerwiec 2005. 

[4] European Commission: World Energy, Technology and Climate Outlook- WETO 2030. EC Direc-
toriate-General for Rescarch , Brussels 2003, EUR 20366. 

[5] Editiorial: A Dead End In 30 Years. ROT lnfo, no 39. Nov. 2003 . 
[6] Bremer Energie Institut: Germany- Special Report. Supplemcnt to PE!, March 2005. 
[7] M alko J.: Elektrownia XXI wieku- program Vision 21. Wokół Energetyki, nr 3 ( 13), czerwiec 2003. 
[8] Ministerstwo Gospodarki i Pracy: Folityka energetyczna Polski do 2025 r. Dokument przyjęty przez 

Radę Ministrów w dniu 4 stycznia 2005 roku. 
[9] Lewandowski J.: Strategia rozwoju podsektora wytwarzania energii elektrycznej w warunkach przy

należnośc i Polski do Unii Europejskiej. Mat. Zebr. Plen. Kom . Probl. Encrg. PAN, Warszawa, maj 
2005. 

[lO] Pawlik M.: Rozwój sektora wytwórczego energii elektrycznej w świecie i w Polscc. Mat. VII Konf. 
Nauk. ,.Elektrownie cieplne' '. Słok, czerwiec 2005. 

The Vision for Europe's Energy Future Placing Particular Emphasis 
on the Role of Hard Coal in the Context of EurEnDel Study 

Abstra et 

The paper addresses the key issues related to the vision of Europe's energy future. The pre
sented assessments of various experts are correlated to new or modernized power-generation 
technologies and power-generation sector development fo recasts. The whole problem is <maly
zed with particular emphasis placed on the role of hard coal as comes to light from the Eur
EnDel study. 
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W artykule przedstawiono bilanse energii pierwotnej w okresie obejmującym lata 2002 do 
2004 oraz przeanalizowano zmiany struktury oraz tendencje w kształtowaniu się poziomu po
zyskania i zużycia głównych nośników energetycznych. Na tle bilansów energii pierwotnej 
omówiono bilanse energii elektrycznej, której znacząca część produkcji w Polsce w okresie 
10-15 lat będzie pokrywana paliwem węglowym . 

l. Wprowadzenie 

W Polsce od roku l 990 w wyniku transformacji gospodarczej oraz oszczędzania energii z po
wodu rosnących jej cen, następowało systematyczne obniżanie się zużycia energii pierwotnej. 

W 1990 roku zużycie energii pierwotnej wyniosło 4 211,1 PJ (143,7 mln tpu), w roku 1995 
- 4 170,2 PJ ( 142,3 mln tpu) a w roku 2004- 3 851 ,O PJ ( 131,4 mln tpu). 

Należy zaznaczyć, że od 1992 roku produkt krajowy brutto zaczął rosnąć, co przy stałym 
spadku zużycia energii pierwotnej powodowala obniżanie się energochłonności PKB. Utrzy
mywanie się takiej zależności wskazywało na duże rezerwy w gospodarowaniu energią, szcze
gólnie w okresie poprzedzającym transformację gospodarczą. 

Jednak od roku 2000 - przy wzrastającym PKB - obserwuje się utrzymywanie praktycznie 
na tym samym poziomie zużycia energii pierwotnej , co może świadczyć o wyczerpaniu się 
"rezerw prostych" i konieczności rozpoczęcia okresu inwestowania w nowoczesne technologie 
oszczędzania energii. 

Z uwagi na istotę problemu, w niniejszym artykule przedstawiono kształtowanie się bilansu 
energii pierwotnej w latach 2002-2004 ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących 
w jego strukturze. Przedstawiono również rolę węgla kamiennego w produkcji energii elektrycznej. 

2. Bilans energii pierwotnej 

2.1 . Pozyskanie, import, eksport oraz zmiana zapasów energii pierwotnej według nośników 

W roku 2004 nastąpił wzrost (o 2,7r:ó), w stosunku do 2003r., podaży energii pierwotnej
na rynku polskim dostępnych było 4 694,9 PJ energii pierwotnej, w tym: l 8,0% (843,9 PJ) 
wyeksportowano, natomiast pozostałą część (3 851,0 PJ) skierowano na rynek wewnętrzny. 
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Energia pierwotna skierowana na rynek wewnętrzny w 63,9% (2 460,0 PJ) pochodziła z po
zyskania na terenie kraju, w 36, l% (l 391 PJ) z importu. 

Od 2002 roku nieznacznie, ale jednak stale, zmniejsza się pozyskanie energii pierwotnej na 
obszarze Polski (z 3 349,1PJ do 3 320,8 PJ, tj. o 0,8%), przy równoczesnym wzroście importu 
energii pierwotnej (z l 322,0 do l 391,0 PJ, tj. o 5,2%). Oznacza to, że następuje powolny, lecz 
staly wzrost uzależnienia Polski od energii pierwotnej kupowanej u producentów zewnętrznych. 

W latach 2002-2004 brak jednoznacznej tendencji w zakresie eksportu energii pierwotnej
w 2002 roku wyeksportowano 870,2 PJ energii pierwotnej, w następnym roku nastąpił znaczą
cy spadek eksportu (o 10,3%, tj. o 89,6 PJ mniej). W roku 2004 wyeksportowano 843,9 PJ 
energii pierwotnej, tj. więcej o 63,3 PJ (o 8,1 '/h) niż w 2003 roku, jednak mniej o 26,3 PJ 
(o 3%) niż w roku 2002. 
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Wykres 2.1 a. Bilans energii pierwotnej w latach 2002-2004. 
Źródło: Agencja Rynku Energii S.A. 

Graph 2.1 a. Primary energy baiance in the years 2002-2004. 
Source: Agencja Rynku Energii S.A. 

Energia pierwotna na rynku polskim pochodzi przede wszystkim z węgla kamiennego -
w 2004 roku stanowiła ona 52,7% (2 473,8 PJ), przy czym wyeksportowano 531,0 PJ, nato
miast sprowadzono na rynek polski 64,4 PJ energii pierwotnej pochodzącej z węgla kamiennego. 

Od 2002 roku następuje staly spadek udziału energii pierwotnej pochodzącej z węgla ka
miennego dostępnej na rynku polskim - w 2002 roku stanowiła ona 54,3%. W latach 2002-
-2004 następował również spadek importu energii pierwotnej pochodzącej z tego paliwa - od 
73,5 PJ w 2002 roku do 64,4 PJ w roku 2004. Nie zarysowała się natomiast żadna wyraźna 
tendencja w zakresie eksportu energii pierwotnej pochodzącej z węgla kamiennego. W 2002 
roku eksport wyniósł 609,0 PJ, by w następnym roku obniżyć się do 459,5 PJ. W roku 2004 
eksport wzrósł do 531,0 PJ. 

W latach 2002-2004 w strukturze energii pierwotnej dostępnej na rynku polskim zaryso
wały się następujące tendencje: 
- stały udział energii pierwotnej pochodzącej z węgla brunatnego (na poziomie ok. 11,0%), 

przy znikomym eksporcie (0,2 do 0,3 PJ); 
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spadek udziału energii pierwotnej pochodzącej z ropy naftowej (z 16,9% w 2002 roku do 
16,5% w roku 2004), przy równoczesnym stałym spadku i lości dostępnej na rynku polskim 
(z 781,3 PJ do 773,7 PJ), co jest wynikiem zmn iejszającego się importu (z 762,9 PJ do 
736,5 PJ); 

- wzrastający udział energii pierwotnej pochodzącej z gazu ziemnego wysokometanowego 
i zaazotowanego (z 9,2% w 2002 r. do 10,6c w 2004 r.), przy stałym wzroście pozyskania 
energii z tego paliwa (ze 149,4 PJ do 164,3 PJ) oraz stałym wzroście importu (z 281,2 PJ 
do 341,7 PJ); 
stały udz i a ł energii pierwotnej pochodzącej z paliw odnawialnych (energia wodna, drewno, 
paliwa odpadowe i inne surowce) na poziomie 4,1--4,2%, przy czym zmiana w wartośc i ach 

bezwzględnych w latach 2002-2004 wyniosła zaledwie 5,1% (ze 187,9 PJ w 2002 r. do 
197,5 PJ w 2004 r.); 

- stały udział energii pochodnej (koks, benzyny, oleje napędowe, opalowe, gaz ciekły) na po
ziomie 4,9%. 

o o o o o o o o o o o 0°/. 1 O 'X 20'X 30°/. 40°/. 50 'X 60°1< 70°1< 80'X 90°1< 1 00°1< 

2002r. 2003r. 2004r. 

D węgiel kamienny 54,3% 53,7% 52 ,7% 

c ropa na f t owa 16,9% 16,0% 16,5% 

l 
D węgiel brunatny 11,0% 11,0% 11,1% 

l 
-·--
c gaz ziemny 9,2% 10, 1'., 10,6% 

l 

C energia pochodna 4,7°/o 4,9% 4 ,9% 
l 

o paliwa odnawialne 4,1% 4,2~. 4,2% i 
J 

Wykres 2. 1 b. Struktura energii pierwotnej w latach 2002-2004 wg nośników. 
Źródło : Agencja Rynku Energii S.A. 

Grap h 2.1 b. Primary energy structure in the years 2002-2004 per encrgy carricr. 
Source: Agencja Rynku Energii S.A. 
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l 

Tablica 2.1. Bilans energii pierwotnej w latach 2002-2004* 
Table 2.1. Primary energy balance in the years 2002-2004* 

Wyszczególnienie l Je~;~~ka 11 2002r. 
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PJ __ ___IŁ_~ ·--- -
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eksport ly5.-i0,1 ~22 623~8 
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pozyskanie 
PJ 507 ,6 

tys . ton 58 209,6 

import 
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PJ 0,0 
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"' 
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PJ ____ __ _§_,Q --·- - -
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pozyskanie PJ 187,9 

(woda, drewno, odpady i inne surowce) 

energia pochodna 
import PJ 204,4 

(koks, benzyny, oleje napędowe, opałowe , gaz ciekly) eksport PJ 238,4 
zmiana zaoasów PJ -11 5 

l 2003r. 
l 

2004r. l 
3 344,3 3 320, 
1 346,9 1 391 ,0 

780,6 843,9 
9,0 16,9 

2 447,9 _ .3 400.ę 
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0,0 0 ,0 
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--26-;7 35,8 

0,1 0 ,0 
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nośników energii pierwotnej pochodzącej z zasobów krajowych. W poj\=ciu tym uwzględnia się węgiel 

handlowy netto (przygotowany do sprzedaży) wydobyty przez kopalnie oraz węgiel pozyskany z odpa
dów górniczych (z osadników mulowych i z hałd) przez samodzielne zakłady wzbogacania i uzdatniania 
węgla. 

Źródło: Agencja Rynku Energii S.A.: Bilans Energii Pierwotnej w latach 1990-2004. Warszawa, kwic
cicl'I2005. 

:2 .2. Zużycie energii pierwotnej 

Zmniejszenie podaży energii pierwotnej w 2004 roku bylo wynikiem n i ższego niż w 2003 
roku zużycia - o ile w 2003 roku zużyto 3 90 l ,4 PJ, to w roku 2004 zużycie wyniosło 3 851 ,O 
PJ (spadek o 50,4 PJ). Jednak w odniesieniu do 2002 roku wżycie energii pierwotnej było 
wyższe o 90,4 PJ. W latach 2002-2004 nie zarysowała się zatem wyraźna tendencja w zakresie 
zużycia energii pierwotnej. 
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W strukturze zużycia energii pierwotnej w 2004r. największy udział (49,5%, tj. l 942,9 PJ) 
miała energia pochodząca z węgla kamiennego, choć jej zużycie w porównaniu do roku 2003 
było niższe o 2,1 c.o (o 113,8 PJ). Było ono jednak wyższe niż w 2002 roku o 37,8 PJ. 
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Wykres 2.2a. Zużycie i trend zużycia energii pierwotnej ogółem oraz energii pierwotnej 
pochodzącej z węgla kamiennego w latach 2002-2004. 

Źródło: Agencja Rynku Energii S.A. 
Grap h 2.2a. Consumption and consumption trend o f the overall and coal-based 

primary energy production in the years 2002-2004. 
Source: Agencja Rynku Energii S.A. 

Generalnie należy stwierdzić, że w latach 2002-2004 w strukturze zużycia energii pierwo
tnej nie ;;>;aszły zasadnicze zmiany. Przez cały ten okres udział energii pochodzącej z węgla ka
miennego kształtuje się około 50%. Wśród pozostałych nośników należy odnotować wzrost 
udzialu energii pierwotnej pochodzącej z gazu ziemnego wysokometanowego i zaazotowanego 
(o 1,6 punktu procentowego) , co spowodowało, że w roku 2004 udział energii z tego nośnika 
stopniowo zbliżył się do poziomu udziału energii pierwotnej pochodzącej z węgła brunatnego 
(12,7 r:io wobec 13,3%). 
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Wykres 2.2b. Struktura zużycia energii pierwotnej w latach 2002-2004 wg nośników. 
Źródło: Agencja Rynku Energii S.A. 

Graph 2.2b. Primary energy consumplion structure in the years 2002-2004 per cnergy carrier. 
Source: Agencja Rynku Energii S.A. 
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Tablica 2.2. Zużycie energii pierwotnej w latach 2002-2004. 
Źródło: Agencja Rynku Energii S.A. 

Table 2.2. Primary energy consumption in thc years 2002-2004. 
Source: Agencja Rynku Energii S.A. 

l 
Wyszczególnienie l Je:~~ka 11 2002r. 

l 
2003r. l 2004r. l 

Zużycie energii p ierwotnej ogółem PJ 3 760,6 3 901,4 3 851 ,o 

węgiel kamienny 
PJ 1 905,1 2 056,7 1 942,9 

tys. ton 82 256,6 85 367 ,2 83 366,9 

węgiel brunatny 
PJ 507,3 516,9 520 ,9 

tys. ton 58 167,6 60 870,9 61 171,6 

ropa naftowa 
PJ 760,2 742,0 -~ 

ł tys . ton 17 878,1 17 459,6 18 067,4 

"' gaz ziemny wysokometanowy i zaazotowany 
PJ 423,2 471,4 497,4 

mlnm3 12 837,0 14187,3 14 857,0 
paliwa odnawialne 

PJ 187,7 195,9 197,4 
(woda, drewno, odpady i inne surowce) 

energia pochodna PJ -22,9 ·81,5 ·75,8 (koks benzyny, oleie napadowe opalowe qaz ciekły) 

3. Bilans energii elektrycznej 

3.1. Produkcja brutto, import, eksport energii elektrycznej 

W 2004 roku produkcja energi i elektrycznej wyniosła 154,124 TWh i w porównaniu do 
roku 2003 była wyższa o 1,6% (o 2,493 TWh). Produkcja energi i elektrycznej w latach 2002-
-2004 ma wyraźną tendencję rosnącą, choć wzrost w roku 2004 nie był już jednak tak wysoki, 
jak w 2003 roku (o 5,2%, tj. o 7,506 TWh). 

Zarówno w strukturze mocy zainstalowanych, jak i w strukturze produkcji energii elektry
cznej nie wystąpiły istotne zmiany. Nadal dominuje energetyka węgla kamiennego (ponad 55%) 
oraz węgla brunatnego (ponad 36%). Z węgla kamiennego i brunatnego pochodzi, zatem łącz
nie około 92% energii elektrycznej . Fazostałe nośniki energii elektrycznej nie mają dużego 
znaczenia dla polskiego rynku energetycznego, a udział każdego z nich w produkcji energii 
elektrycznej ogółem nie przekracza 5%. 

Zwrócić należy jedynie uwagę, że w roku 2004 udział energii elektrycznej produkowanej 
z gazu był wyższy niż udział energii elektrycznej pochodzącej z ropy naftowej. 

Produkcja energii elektrycznej skierowana jest głównie na rynek wewnętrzny, przy czym 
w latach 2002-2004 należy odnotować jej stały wyraźny wzrost ze 132,588 TWh w 2002 roku 
do 136,485 TWh w roku 2003, a następnie do 139,474 TWh w 2004 roku. 

W 2004 roku wyprodukowano więcej o 1,7% energii elektrycznej w elektrowniach ciepl
nych i elektrociepłowniach niż w roku 2003 . Równocześnie na produkcję energii elektrycznej 
w elektrowniach cieplnych i elektrociepłowniach zużyto więcej o 1,8% węgla kamiennego. 

W roku 2004 eksport energii elektrycznej wyniósł 14,605 TWh i był niższy niż w 2003 
roku o 3,6% (o 0,541 TWh), a zarazem wyższy niż w roku 2002 (o 26,6%, tj . o 3,068 TWh). 

Stałą tendencję wzrostową wykazuje import energii elektrycznej na obszar Folski - o ile 
w 2002 roku import kształtował się na poziomie 4,469 TWh, to w roku 2004 już 5,312 TWh 
(wzrost o 18,9%, tj. o 0,843 TWh) . W odniesieniu do roku 2003 (4,985 TWh) import w 2004 
roku był wyższy o 6,6%. Duży udział w imporcie ma przesył energii ze Szwecji, uruchomio
nym w 2000 roku kablem po dnie Bałtyku . 
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Po raz pierwszy od wielu lat zmieniły się, zatem relacje tendencji pomiędzy eksportem 
a importem - w 2004 roku w sprzedaży energii elektrycznej za granicę odnotowano spadek, 
natomiast w imporcie wzrost. 

Uwzględniając produkcję, eksport oraz import energii elektrycznej w 2004 roku do użytku 
wewnętrznego skierowano łącznie 144,831 TWh. W porównaniu do roku2003 nastąpił wzrost 
o 3,4r;, (3,361 TWh) . Rok 2004 był kolejnym, w którym nastąpił wzrost ilości energii elektry
cznej kierowanej na rynek wewnętrzny- w 2003 roku produkcja ta była wyższa o 4,4% (4,413 
TWh) niż w roku 2002. 

W latach 2002-2004 tendencja wzrostowa wystąpiła również w przypadku produkcji ener
gii elektrycznej pochodzącej z węgla brunatnego, ropy naftowej oraz gazu ziemnego. W przy
padku produkcji energii elektrycznej pochodzącej z paliw odnawialnych po spadku w 2003 ro
ku o 7,7 % (z 6,597 TWh do 6,092 TWh), w roku 2004 nastąpił wzrost produkcji o 12,6\h (do 
poziomu 6,861 TWh). 
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Wykres 3.1 a. Produkcja i trend produkcji energii elektrycznej ogólem oraz energii elektrycznej 
pochodzącej z węgla kamiennego w latach 2002-2004. 

Źródło: Agencja Rynku Energii S.A. 
Grap h 3.1 a. Consumption and consumption trend o f the overall 
and coal-bascd elcetricity production in the years 2002-2004. 

Sourcc: Agencja Rynku Energii S.A. 
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Wykres 3.1 b. Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2002-2004 wg nośników. 
Źródło: Agencja Rynku Energii S.A. 

Graph 3.1 b. Elcetri c powcr production structure in the ycars 2002-2004 per encrgy carrier. 
Source: Agencja Rynku Energii S.A. 
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Tablica 3. J. Produkcja energii elektrycznej w latach 2002-2004. 
Źródło: Agencja Rynku Energii S.A. 

Table 3.1. Electric power production in the years 2002-2004. 
Source: Agencja Rynku Energii S.A. 

l Wyszczególnienie l Je~~~~ka 11 2002r. l 2003r. 
l 

2004r. l 
Produkcja energii elektrycznej ogólem TWh 144. 125 151.631 154.124 

TWh 79,913 -· 84,720 --.!!_5~ węgiel kamienny 
%ogółem 55,4 55,9 55,5 

TWh 53,040 55,938 56,05(; 
węgiel brunatny 

?: ogółem 36,8 36,9 36, 

~ TWh 2,377 2,456 2,508 
ropa naftowa 

%ogółem 1,6 1,6 1, N 

TWh 2,198 2,425 3,14 
gaz ziemny wysokometanowy i zaazotowany 

%ogółem 1,5 1,6 2,0 
paliwa odnawialne TWh 6,597 6,092 6,861 
(woda, drewno, odpady i inne surowce) %ogółem 4,6 4,0 4, 

Import TWh 4,469 4,985 5,312 

Eksport TWh 11,537 15,146 14,605 

3.2. Zużycie energii elektrycznej 

Koniunktura gospodarcza w Polsce powodowała w latach 2002-2004 nastypował stały 
wzrost zużycia energii elektrycznej - w 2003 roku zużycie energii elektrycznej w stosunku do 
roku 2002 wzrosło o 3,2%, natomiast w 2004 roku (w stosunku do roku 2003) zużycie wzrosło 
o 2,4%. 

Od roku 2002 stale wzrasta konsumpcja energii elektrycznej w przemyśle (z 38,116 TWh 
w 2002 roku do 42,606 TWh w roku 2004), co powoduje, że udział przemysłu w zużyciu ener
gii elektrycznej zwiększał się od 27,8% do 29,4%. 

Stały wzrost zużycia (od 21,659 TWh w 2002 r. do 22,804 TWh w 2004 r.) następowal tak
że w gospodarstwach domowych. Udział w zużyciu ogółem nie miał jednak wyraźnej tenden
cji- o ile w 2002 roku wynosił 15,8%, to w roku 2003 obniżył się o 0,3 punktu procentowego, 
by w roku 2004 zwiększyć się do 15,7%. 
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Wykres 3.2. Zmiany zużycia energii elckuyczncj ogólem oraz produktu krajowego bmtto w latach 2002-2004. 
Źródło: Agencja Rynku Energii S.A. 

Graph 3.2. Changes in the overall electric power consumption and the GDP in the years 2002-2004. 
Source: Agencja Rynku Energii S.A. 
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Tablica 3.2. Zużycie energii elektrycznej w latach 2002-2004. 
Źródło: Agencja Rynku Energii S.A. 

Table 3.2. Electric power consumption in the years 2002-2004. 
Source: Agencja Rynku Energii S.A. 

l 

Wyszczególnienie l Je:~~ka 11 2002r. 
l 

2003r. 
l 

2004r. 
l 

Zużycie energii elektrycznej ogółem TWh 137,057 141,471 144,867 

węgiel kamienny 
TWh 38,116 40,060 42,606 

E %ogółem 27,8 28,3 29,4 o 
TWh 

"' węgiel brunatny 
21 ,659 22,052 22,804 

%ogółem 15 8 15 6 15 7 

4. Krajowy System Elektroenergetyczny 
i organizacja sektora elektroenergetycznego w Polsce 

Instytucjonalnym elementem bezpieczeństwa energetycznego jest Krajowy System Elektro
energetyczny (KSE), który obejmuje sieci wraz z przyłączonymi do nich instalacjami do wy
twarzania lub pobierania energii elektrycznej. 

Do KSE przylączone są zatem: 
- elektrownie zawodowe (elektrownie i elektrociepłownie), przy czym w grupie tej uwzględ

nione są: 
• elektrownie i elektrociepłownie realizujące sprzedaż energii elektrycznej z wykorzys

taniem przedsiębiorstw sieciowych i obiekty nowo wybudowane, których podstawową 
działalnościąjest wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła; 

• elektrociepłownie dostarczające energię elektryczną w większości jednemu odbiorcy fi
nalnemu (elektrociepłownie powstale w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstw prze
mysłowych i wydzielaniu ich jako odrębnych jednostek); 

• małe elektrownie wodne oraz wykorzystujące inne źródła odnawialne działające poza 
strukturami przedsiębiorstw sieciowych i wytwórczych sektora elektroenergetycznego; 

- elektrownie przemysłowe, które są częścią zakładów przemysłowych lub ich spółkami za
leżnymi, a energia wytworzona jest zużywana głównie na potrzeby macierzystego zakładu 
przemysłowego . 

Zainstalowane moce produkcyjne w 2004 roku ukształtowały się na poziomie 35 348 MW, 
co oznacza, że w porównaniu do roku 2003 były niższe o 71 MW. W odniesieniu do 2002 roku 
zainstalowane moce produkcyjne wzrosły jednak o 404 MW. 

Moc osiągalna w 2004 roku Krajowego Systemu Elektroenergetycznego ukształtowała się 
na poziomie 34 570 MW i była o 0,7% wyższa niż w roku 2003 (34 326 MW). 

Średnie roczne zapotrzebowanie na moc w 2004 r. wyniosło 19 512 MW i wzrosło o 811 
MW (o 4,3%) w stosunku do roku 2003 (18 701 MW). Maksymalne zapotrzebowanie wynio
sło 23 108 MW, podczas gdy w 2003 roku kształtowało się na poziomie 23 288 MW. 

W skład calego polskiego sektora elektroenergetyki, obejmującego wytwarzanie, przesył, 
dystrybucję oraz obrót energii elektrycznej, w 2004 roku wchodziło 137 podmiotów gospodar
czych. Na koniec 2004 roku zatrudnialy one 95,5 tys . osób - o 3,5% mniej niż w 2003 roku. 
Sektor ten obejmuje głównie 17 elektrowni lub zespołów elektrowni, 28 elektrociepłowni lub 
zespołów elektrociepłowni, 6 elektrowni lub zespołów elektrowni wodnych, a także 80 mniej-
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szych elektrociepłowni lokalnych, niejednokrotnie wydzielonych z dużych zakładów przemys
łowych. 

W 2004 roku nastąpiła konsolidacja 25 spółek dystrybucyjnych w 4 grupy (poznańska ENEA), 
dolnośląska EnergiaPRO), krakowski ENION oraz gda!lska ENERGA). 

Operatorem systemu przesyłowego jest spółka PSE Operator, która wydzielona została 
z Polskich Sieci Elektroenergetycznych. 

Podsumowanie 

Przedstawione porównania w zużyciu energii pierwotnej , w tym energii elektrycznej, po
zwal ają na sformułowanie następujących stwierdze!l i wniosków ko!lcowych : 

l. W latach 2002-2004 brak tendencji w obniżaniu wielkości zużycia energii pierwotnej- mi
mo wzrostu produktu krajowego brutto - może świadczyć o konieczności rozpoczęcia ok
resu inwestowania w nowoczesne technologie energooszczędne; 

2. Udział energii pochodzącej z węgla kamiennego utrzymuje się na poziomie 50';1,,. Niezna
cznie wzrósł udział energii pierwotnej pochodzącej z gazu ziemnego wysokometanowego 
i zaazotowanego, co spowodowało, że w 2004 roku udział energii z tego nośnika zbliżył się 
do poziomu udziału energii uzyskiwanej z węgla brunatnego (ok. 13,0%); 

3. W strukturze produkcji energii elektrycznej nadal dominuje energetyka węgla kamiennego 
(ponad 55 %) oraz węgla brunatnego (ponad 36%). Z węgla kamiennego i brunatnego po
chodzi zatem łącznie około 92% energii elektrycznej. Pozostale nośniki energii elektrycznej 
nie mają dużego znaczenia dla polskiego rynku energetycznego, a udział każdego z nich 
w produkcji energii elektrycznej ogółem nie przekracza 5%; 

4. Stałą tendencję wzrostową wykazuje import energii elektrycznej na obszar Polski. W latach 
2002-2004 wzrost ten wyniósł 18,9%. W odniesieniu do 2003 roku import w roku 2004 był 
wyższy o 6,6. Po raz pierwszy od wielu lat zmieniły się, zatem relacje tendencji pomiędzy 
eksportem a importem - w 2004 roku w sprzedaży energii elektrycznej za granicę odnoto
wano spadek, natomiast w imporcie wzrost; 

5. Tendencja wzrostowa wystąpiła w przypadku produkcji energii elektrycznej pochodzącej 
z węgla brunatnego, ropy naftowej oraz gazu ziemnego. W przypadku produkcji energii 
elektrycznej pochodzącej z pal iw odnawialnych po spadku w roku 2003 o 7 ,7%, w 2004 ro
ku nastąpił wzrost produkcji o 12,6% (do poziomu 6,861 TWh); 

6. Koniunktura gospodarcza w Polsce powodowała, że w latach 2002- 2004 następował stały 
wzrost zużycia energii elektrycznej - w roku 2003 zużycie energii elektrycznej w stosunku 
do 2002 roku wzrosło o 3,2%, natomiast w roku 2004 (w stosunku do roku 2003) zużycie 
wzrosło o 2,4%. 
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Energy Status of Poland in the Years 2002-2004 

Abstra et 

The paper gives an account of baJances of primary energy in the years 2002-2004 and 
analyses structural changes and trends in production and consumption levels of primary energy 
raw materials . The balance of electric power, which in the next 10-15 years is in Foland to be 
produced mainly from coal was discussed in the context of the primary energy balances. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Wiesław Blasclzke 
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Perspektywy górnictwa węgla kamiennego na progu XXI wieku -
- ocena ekspertów 

Słowa kluczowe 

gómictwo węgla kamiennego - prognozovvanie gospodarcze 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono perspektywy funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego i je
go roli w polskiej gospodarce w ocenie ekspertów. Do realizacji powyższej problematyki za
stosowano metodę prognozowania gospodarczego, bazującą na doświadczeniach foresightu te
chnologicznego. Zastosowana metoda, wykorzystująca kilkakrotny system ankietowy, wzoruje 
się na metodzie delfickiej. Do udziału w badaniach zaproszono ekspertów wybranych spośród 
uczestników Szkoly Eksploatacji Podziemnej, którzy na forum Szkoły, a także w czasopismach 
branżowych, zabierali w ostatnich latach głos w dyskusji o polskim górnictwie. 

Eksperci wyrazili swoją opinię wobec dotychczasowego przebiegu procesów restrukturyza
cyjnych, w szczególności redukcji mocy produkcyjnych poprzez likwidację kopalń. Eksperci 
wyrazili w tej części ankiety swój pogląd na temat zasadności likwidacji kopalń i sposobów jej 
realizacji. W drugiej jej części odnieśli się do oceny roli i znaczenia węgla kamiennego jako 
źródła energii, a także do perspektyw funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w Polsce 
w kontekście wymagai't Unii Europejskiej oraz ograniczel'l środowiskowych. 

l. Wstęp 

Przyszłość górnictwa węgla kamiennego w Polsce zależy przede wszystkim od dwóch czyn
ników: z jednej strony od zapotrzebowania na węgiel i związanej z tym polityki energetycznej 
pal'lstwa, z drugiej zaś strony w mniejszym stopniu od światowej perspektywy popytu na węgiel. 

Od początku rozpoczęcia w Polsce procesów transformacji gospodarki, mającej na celu jej 
dostosowanie do funkcjonowania w warunkach rynkowych, trwa dyskusja na temat roli węgla 
kamiennego w bilansie paliwowo-energetycznym. W całym okresie powojennym węgiel ka
mienny odgrywał rolę podstawowego nośnika energii uzupełnianego przez węgiel brunatny. Po 
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać cele polityki energetycznej UE 
oraz strategia bezpieczeństwa energetycznego UE. Folityka ta jednoznacznie wskazuje na pro
mowanie w krajach członkowskich własnych źródeł energii, a zwłaszcza źródeł odnawialnych 
i węgla. W październiku 2001 roku Parlament Europejski przyjąl rezolucję uznającą ważną rolę 
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węgla jako rodzimego źródła energii. W rezolucji tej głosi się też tezę, iż bezpieczellstwo ener
getyczne każdego kraju musi być przede wszystkim oparte na własnych zasobach nośnika 
energetycznego. 

Folska dysponuje znaczącymi zasobami paliw stałych: węgla kamiennego oraz brunatnego. 
Mniejsze są zasoby gazu ziemnego, których eksploatacja pozwala na pokrycie około jednej 
ti·zeciej zapotrzebowania krajowego. Niewielkie są zasoby ropy naftowej: łączna wielkość udo
kumentowanych zasobów jest niższa od rocznego przerobu ropy przez polskie rafinerie. W dal
szym ciągu węgiel kamienny pozostaje podstawowym paliwem w Polsce pomimo zmniejsze
nia się jego udziału w strukturze zużycia energii pierwotnej (obecnie 49,5',"0), (tab. l). 

Tabela l. Struktura zużycia energii pierwotnej w Polsce 
Table l. Primary energy use structure in Poland 

Źródło 1990 r. 2000 r. 2002 r. 

Wt(giel kamienny 63,9 50,9 51,7 

Węg i e l bru natny !3,4 !3,3 !2,7 

Ropa naftowa 12,6 20,2 19,9 

Gaz ziemny 8,9 11,0 10,8 

Energia odnawialna i odpadowa 1.2 4,6 4,9 

Zródlo: Główny Urząd Statystyczny. 

2004 r. 

49,5 

l'ł ') .. _. , ...... 

19,6 

12,7 

5,0 

O ile jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych ubieglego wieku górnictwo węgla ka
miennego zostalo uznane za branżę nieperspektywiczną i kolejne programy restrukturyzacyjne 
redukowały zdolności wydobywcze kopalt'l, o tyle dzisiejsze prognozy zarówno dla Polski, jak 
i przede wszystkim dla gospodarki światowej , każą jednoznacznie zwerytikować pogląd o zmierz
chu tej branży. Światowa Rada Energetyczna (World Energy Council) opracowała w 2004 
roku studium: Zrównoważony globalny rozwój energetyczny -przypadek węgla, które miało 
dać odpowiedź na pytanie: w jakim stopniu węgiel kamienny może zaspokoić światowy popyt 
na energię do roku 2030 i dalej'? [ 4]. 

Przedstawiono trzy wzorce, dla których może być oceniany zrównoważony rozwój ener
getyczny: 
l. nieprzerwana dyspozycyjność energii o wystarczającej jakości i ilości , dostosowanej do 

zmieniających się potrzeb klientów. Wnioski : węgiel jest dyspozycyjny w stopniu pozwala
jącym zaspokoić gwałtowanie rosnący popyt na węgiel energetyczny; pomimo wyczerpy
wania złóż pozostaną one ogromne, zarówno co do ilości węgla, jak i w porównaniu do za
sobów ropy i gazu; 

2. rosnąca dostępność energii pokrywająca koszty dostawy i dalszego rozwoju energetycz
nego. Wnioski : energia z węgla jest dostępna po przetworzeniu go na energię elektryczną 
dla rosnącej liczby ludzi; ceny węgla na międzynarodowym rynku pozostaną stabilne lub 
wzrosną znacznie mniej niż ceny ropy i gazu; węgiel przyczyni się do zmniejszenia o po
łowę (do 2030 r.) liczby Judzi bez dostępu do energii (lub z dostępem niepewnym); 

3. akceptowalność energii rozumiana jako obawy społeczne, rozwojowe, środowiskowe lub 
socjalne. Wnioski : w 2030 roku prawdopodobnie 72% energii na świecie wytwarzanej na 
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bazie węgla będzie wykorzystywało technologie czystego węgla oraz będą usuwane metan 
i dwutlenek węgla . 

W ciągu ubiegłych 30 lat popyt na węgiel (kamienny i brunatny) wzrósł o 62%. Przewiduje 
się, że do roku 2030 zapotrzebowanie w świecie wzrośnie o kolejne 53%, ale w Unii Euro
pejskiej zapotrzebowanie wzrośnie o 100%. Wzrost zapotrzebowania będzie wynikiem wzrostu 
popytu na węgiel w elektrowniach. W roku 2030 elektrownie zużyją 74% dostaw węgla 
(w 2000 roku było to 66%). W 2030 roku węgiel może pokrywać 45% światowych potrzeb 
energetycznych (w 2000 roku było to 38cYo). Największy wzrost popytu na węgiel nastąpi 

w Chinach, Indiach, Azji Poludniowo-Wschodniej, Afryce subsaharyjskiej i w Ameryce Polud
niowej. Popyt na węgiel w 2030 roku w krajach rozwijających się wzrośnie do 60% świato
wego popytu (w 2000 roku było to 45%). Zapotrzebowanie to wyniesie około 3,1 mld Mg 
w 2030 roku (w 2000 roku było to 1,5 mld Mg). Produkcja energii na bazie węgla wzrośnie po
nad trzykrotnie [2]. 

Prognozy przewidujące znaczną rolę węgla w przyszłości oparte są na następujących prze
słankach: 

- wydobycie węgla jest mniej kapitalochłonne niż ropy i gazu; według Światowej Rady Ener
getycznej na wydobycie tony węgla przeliczonej na równoważnik toe (l toe równe jest 
41,86 GJ) potrzeba mniej niż 5 USD, dla ropy naftowej 22 USD, dla gazu około 25 USD; 

- zasoby węgla przy aktualnych wskaźnikach zużycia wystarczą na co najmniej 200 Jat; na
tomiast zasoby ropy naftowej wystarczą na 40 lat, a gazu ziemnego na około 65 lat; 

- węgiel kamienny jest równomiernie rozłożony na całym świecie, natomiast zasoby ropy 
i gazu będą coraz bardziej skoncentrowane w kilku krajach - dostawcach, a w dodatku naj
większe zasoby zlokalizowane są głównie w obszarach dotkniętych niepokojami i przewi
duje się coraz bardziej prawdopodobne zakłócenia w dostawach; 
w porównaniu z ropą i gazem ceny węgla pozostają relatywnie stabilne; węgiel, przy swym 
zrównoważonym rozmieszczeniu geograficznym, może być dostarczany do każdego miej
sca na świec ie po cenach konkurencyjnych; 

- w sektorze energetycznym węgiel jest tai1szym źródłem energii niż jakiekolwiek inne pali
wo kopalne. 
W kontekście przedstawionych zalet węgla kmniennego oraz prognoz wzrostu popytu na to 

paliwo należy rozpatrywać perspektywę górnictwa węglowego w polskiej gospodarce. Utrzy
mująca się koniunktura na surowce oraz rosnące ceny gazu i ropy naftowej wzmacniają tą rolę, 
czyniąc z węgla kamiennego kluczowy gwarant bezpieczei1stwa energetycznego Polski. Jak za
tem postrzegać rolę górnictwa i jego perspektyw na progu XXI wieku, który, jak wielu uważa, 
będzie wiekiem wiedzy? Jaki obraz perspektyw górnictwa rysuje się w obliczu rozwoju gospo
darczego kraju, gdy PKB ma rosnąć w skali kilku procent rocznie, by dogonić czołowe kraje 
Europy okolo 2030 roku? 

Jest kilka możliwości odpowiedzi na te pytania. Jedna z nich była praktykowana w latach 
dziewięćdziesiątych XX wieku, próbująca określić pozycję górnictwa przez pryzmat zapotrze
bowania na energię. Okazała się ona nieskuteczna, gdyż procesom przemian systemowych w gos
podarce towarzyszyły procesy likwidacji i ograniczenia technologii energochlonnych w prze
myśle, a także rozwoju energooszczędnych technologii w budownictwie o trudnej do przewi
dzenia skali. Rozwój gospodarki Jat dziewięćdziesiątych odbywał się praktycznie przy stalym 
zapotrzebowaniu na energię. Zarówno w roku 1990, jak i w 2000 Polska zużywała 100 TWh 
energii. Inną próbą odpowiedzi na powyżej postawione pytania przedstawili autorzy niniejsze
go referatu wykorzystując coraz częściej stosowaną metodę prognozowania gospodarczego i te
chnologicznego, bazującą na metodzie tzw. foresightu technologicznego. 
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2. Metodyka badań 

Prognozowanie gospodarcze oparte jest na naukowych podstawach przewidywania kształ
towania się zjawisk i procesów w przyszłości . Zbliżoną definicję prognozowania podaje M. Cieś
lak: "prognozowanie to racjonalne przewidywanie przyszłych zdarzeń". Prognozowanie w od
niesieniu do górnictwa węgla kamiennego jest utrudnione przez niezwykle specyficzne czyn
niki, z jakimi mamy do czynienia, w odniesieniu do rozwoju tej branży. Wiele z nich wystę
puje poza obszarem decyzyjnym branży. W prognozowaniu autorzy pracy zdecydowali się na 
wykorzystanie jednej z metod prognozowania heurystycznego- metody delfickiej . Metody te 
znaj dują szerokie zastosowanie dla lepszego poznania przyszłości oraz podejmowania decyzj i. 
Bazują na przewidywaniu przyszłości niekoniecznie za pomocą analizy przeszłości, a przede 
wszystkim odwoJują się do intuicji i wiedzy ekspertów. 

Jedną z najbardziej popu larnych metod prognozowania, opartych na opinii ekspertów, jest 
metoda delficka. Metoda ta wywodzi się z "burzy mózgów", a polega na opracowaniu szcze
gółowych ankiet skierowanych do ekspertów i na stopniowym uzgadnianiu opinii przez in
formowanie ekspertów o wynikach ankiety. Na podstawie analizy statystycznej uzyskuje się 
uogóln ioną opinię ekspertów, dotyczącą prognozy określonego zjawiska. 

Prognozowanie metodą delficką przebiega w kilku fazach badawczych: 
A. Przygotowanie do ankietowania: wybór problemów, które mają być przedmiotem prog

nozy i opracowanie ankiety. Na tym etapie przygotowuje się zbiór pytar'l zamkniętych, któ
re zostają przedstawione w ankiecie. W celu sprawdzenia poprawności zbioru pyta1'1, sfor
mulowar'l poszczególnych pytar'l i wyeliminowania zależnośc i (interferencji) wprowadza się 
ankietę próbną. Przeprowadza się ją w wąskim gronie ludzi kompetentnych, a uzyskane 
wnioski mają zweryfikować zbiór pytań . 

B. Wybór grupy ekspertów. Właściwy dobór ekspe11ów jest m0ważniejszym problemem w pre
zentowanej metodzie. Musi to być grupa ludzi o różnorodnych poglądach i niezależnej wi
zji przyszłośc i . Aby uzyskać niezależność opinii każdego z ekspertów, wprowadzono izolo
wanie ich od siebie, ponieważ ankieta odbywa się korespondencyjnie i anonimowo. 

C. Rozesłanie kwestionariusza I - przekazanie ankiet grupie ekspertów. 
D. Analiza otrzymanych odpowiedzi i opinii. Jeżeli eksperci zaprezentowali zgodną opinie, 

oznacza to zakor'lczenie badania, w przypadku braku zgodnej opinii ankieta wraz z wyni
kami pierwszego badania zostaje ponownie przesłana do ekspertów. 

E. Rozesłanie kwestionariusza II . Kwestionariusz II jest identyczny z kwestionariuszem I. 
Procedura metody wymaga jednak wypełnienia kwestionariusza II po zapoznaniu się z wy
nikami etapu I. W ten sposób skłania się eksperta, przyjmującego odmienną odpowiedź na 
wybrane pytania, do przyjęcia pozycji większości. Dzięki temu eliminuje się odpowiedzi 
ekstremalne. Jednak przywilejem eksperta jest trwanie przy swojej odpowiedzi. W tym 
przypadku po każdym pytaniu w kwestionariuszu II jest miejsce do uzasadnienia swojego 
odmiennego stanowiska. 

F. Otrzymanie kwestionariuszy z drugiej tury ankietowania i ostateczne opracowanie 
materiału. 

3. Analiza wyników kwestionariuszy 

Podstawowym zadan iem stosowania metod prognozowania, wykorzystujących kilkukrotny 
system ankietowy, jest utworzenie grupy większości i odrzucenie opinii skrajnych. Przy każ
dym zagadnieniu dąży się do uzyskania zgodności odpowiedzi ekspertów. W celu sprawdzenie 
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poprawności zastosowanej metody autorzy pracy przeprowadzili analizę zmian preferencji od
powiedzi w dwóch etapach ankietowania. W tym celu zastosowano jedną z metod taksono
micznych - metodę Warda, w której brana jest pod uwagę zmienność wewnątrzgrupowa. Sta
rano się wyróżnić grupy ekspertów, którzy na określone zagadnienia mieli podobny pogląd. 
Miarę odległości między grupami definiowano jako niezgodność procentową. Wzięto pod 
uwagę te odpowiedzi ekspertów, które pojawiły się przynajmniej jeden raz. Otrzymany podział 
ekspertów w kwestionariuszu I przedstawiono na rysunku l, natomiast zróżnicowanie eksper
tów w kwestionariuszu II ilustruje rysunek 2. 

W pierwszej turze odpowiedzi wyróżniono 5 grup ekspertów, co świadczy o dosyć dużej 
rozbieżności poglądów. W każdej z wydzielonych grup eksperci wybiera li podobne odpowie
dzi. Po przesłaniu wyników I kwestionariusza do ekspertów, w drugiej turze liczba grup zmniej
szyła się do 3. Oznacza to, że odpowiedzi II kwestionariusza są mniej zróżnicowane . W związ
ku z tym można stwierdzić, że osiągnięto efekt zgodności odpowiedzi ekspertów, co było zało
żeniem metody. 
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Rys. l. Wynik grupowania ekspcrlów w kwestionariuszu I 
Fig. l. Results o f grouping thc expcrts in qucstionnaire l 

l 

i 
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Autorzy badania zastosowali nieco odmienny tryb badań i przeprowadzili jedynie dwie tury 
ankietowania. Dla zrozumienia prezentowanych odpowiedzi należy wyjaśnić, że I etap badat1 
przeprowadzono w miesiącach lipiec - wrzesień 2005 r., natomiast II odbył się w listopadzie 
i grudniu 2005 r. W gronie ekspertów wybranych do określenia perspektyw górnictwa węgla ka-
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miennego w Polsce znalazły się osoby, które zostały zaproszone do badar1 ze względu na swoją 
wiedzę, osobowość, wieloletnie doświadczenie wyniesione z pracy w górnictwie. Była to grupa 
ekspertów wybrana spośród uczestników Szkoły Eksploatacji Podziemnej, którzy na forum 
Szkoły niejednokrotnie zabierali głos w dyskusji w trosce o polskie górnictwo. 

Dendragram uzyskany metodą Warda 

1 f-----,. : l 

11 r=====~~~ s---:----;-l 20 l- i ' l 

~~ f----,---.r-r--'----: -,l--L_ i li 

~g ' i _j ~ 
l 

2~~=====tl =======: ======;~-----;~--_j ! 
3~ t::=:=:j:=:=:==t====~======:J~----i : 
3~ ~====~~=======:~~-~~ ---i'---~~r-~--~; --. 
~~ f----+----,+ i. __,t-' i ! i 
1: ~====~=======*~ ----r,· ---1--~ 1 

6 l i i 

~~ , i H -+-
~~ ! i 'r----' 

~~ ~ ~ 
:1~; l l 

~ 11 ! 
37 ITI ~ ------..,-1 -------+-----___,...-1 

~~ ; i l l i 
0,0 0,1 0,2 0,3 0 ,4 0,5 0,6 

! 

0,7 

Rys . 2. Wynik grupowania ekspertów w kwestionariuszu II 
Fig. 2. Results o f grouping the ex pens in questionnaire II 
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Ankietę rozsyłano do grona ekspertów w dwóch etapach. Po otrzymaniu kwestionariusza I 
opracowano wyniki statystycznie. W drugim etapie dołączono opracowanie statystyczne kwe
stionariusza I i ponownie zwrócono się do ekspertów z prośbą o ewentualnie skorygowanie 
swoich opinii w świetle przedstawionych rezultatów badań . 

Wybrana grupa ekspertów liczyła 130 osób. Na pierwszą ankietę odpowiedzialo 60% eks
pertów, w drugiej turze liczba odpowiedzi była nieco mniejsza i wyniosła 49%. Kwestionariusz 
dotyczący prognozy funkcjonowan ia górnictwa węgla kamiennego w Polsce, przedstawiony 
grupie ekspertów, składa się z 24 pytall zamkniętych (tab. 2). Pytania te charakteryzują dwa 
nurty badawcze. Pierwsza część ankiety dotyczy zagadnienia oceny dotychczasowego przebie
gu procesów restrukturyzacyjnych, w szczególności redukcji mocy produkcyjnych poprzez li
kwidację kopalń. Eksperci wyrazili w tej części ankiety swój pogląd, co do zasadności zamy
kania kopal11 i sposobów realizacji ich likwidacji. Drugi panel zagadnień odnosił się do oceny 
węgla kamiennego jako źródła energii, a także do perspektyw górnictwa węgla kamiennego w Pol
sce w kontekście wymagaJ] Unii Europejskiej oraz ograniczeń środowiskowych. 
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Tabela 2. Odpowiedzi ekspertów w dwóch turach kwestionariusza na temat: 
Ocena możliwości funkcjonowania kopali\ węgla kamiennego w Polsce 

Table 2 . Experts' answers in two rounds o f the qucstionnairc 
regarding thc asscssment o f business potential for coal mines in Poland 

Udział odpowiedzi 

Pytania kwestionariusza 
[%) 

Kwestionariusz 

I [[ 

l. Większość kopalń węgla kamiennego w Polsce, w okresie restrukturyzacji 
górnictwa, została zlikwidowana z przyczyn innych niż wyczerpanie zaso-
bów. Czy uważa Pan, że główną przyczyną likwidacji kopalń by! o: 

- złajakość węgla, 2 o 
- wysokie koszty eksploatacji . 46 52 

- decyzj a polityczna, 45 45 

- inne. 8 2 

2. Czy Pana zdaniem likwidacja kopalni posiadającej zasoby powinna przebie-
gać poprzez: 

- całkowite zamknięcie i odcięcie od zasobów, 4 o 
- uśpienie kopalni z możliwością powrotu do eksploatacji 77 85 

- nie można likwidować kopalni posiadającej zasoby, 16 13 

- inne. 4 3 

3. Czy Pana zdaniem likwidacja kopalń powinna być finansowana przy wyko-
rzystaniu pieniędzy budżetowych? 

- zdecydowanie tak, 40 32 

- raczej tak, 44 59 

- nie, 15 5 

- zdecydowanie nie. 2 3 

4. Czy Pana zdaniem likwidacja kopall1 powinna być finansowana tylko przy 
wykorzystaniu funduszu likwidacyjnego tworzonego w zakładach górniczych 
(środki własne kopalni)? 

- zdecydowanie tak, 11 11 

- raczej tak, 26 21 

-nie, 54 66 

- zdecydowanie nie. 9 3 

5. Czy uważa Pan za zasadne, aby wykorzystać likwidowane kopalnie do in-
nych celów, np. jako magazynowanie surowców, składowanie odpadów, czy 
też zaadaptować je do celów turystycznych czy funkcji muzealnych? 

- zdecydowanie tak, 43 51 

- raczej tak, 43 43 

- nie, 15 5 

- zdecydowanie nie. o o 
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Udział odpowiedzi 

Pytania kwestionariusza l '*-l 
K weslionariusz 

I II 
6. Czy Pana zdaniem likwidacja kopalni wygla kamiennego powinna być rca-

lizowana poprzez: 

- wyspecjalizowaną firmę zewnytrzną. 13 3 

- własna grupy wywodzącą sic,: z pracowników kopalni, 35 47 

- wyspecjalizowaną firmy działającą w ramach spółki, do której należy kopalnia. 53 50 

7. W jakie Pana zdaniem formy organizacyjne/własnościowe powinny przeksz-
Lalcać sic,: kopalnie węgla kamiennego: 

- powinny zostać sprywatyzowane, 19 5 

-powinny się łączyć w większe podmioty w celu wykorzystania "efektu skali " 
(tj. uzyskać oszczędności dzięki zwiększeniu rozmiarów produkcji i zreduko- 13 18 
waniu kosztów ogólnych), 

- powinny integrować się pionowo i łączyć się z wytwórcami energii, w przy-
padku \·•c,:gla energetycznego lub koksowniami, a nawet hutami stali w przy- 67 77 
paJku węgla koksowego, 

- powinno się zachować obecną slruklurc,: organizacyjną. 2 o 
8. Czy Pana zdaniem utrzymująca s ię światowa koniunktura na węgiel kamien-

ny może przyczynić sic,: do: 

- zaniechania procesu likwidacji kopali\ . 25 10 

- zwiększenia nowych inwestycji w istniejących kopalniach, 43 73 

- budowy nowych zakładów górniczych, 5 2 

- nic wpłyn i e zasadniczo na odstępstwa od programów reformy górnictwa. 27 15 

9. Czy węgiel kamienny może stać sic,: paliwem spełniającym wymagania zrów-
noważonego rozwoju, i nastąpi to z uwagi na: 

- dostc,:pność i powszechność występowania zasobów, 24 13 

- wdrożenie wytwarzania energii z wykorzystaniem technologii czystego węgla, 73 87 

- nigdy nic będzie takim paliwem, 2 o 
- inne. 2 o 
10. Kiedy (podać rok) inne technologie (np. : technologie czyslego węgla, uty-

lizacja i pozyskiwanie metanu z pokładów węgla, podziemne zgazowanie wę-
gla, chemiczne przetwarzanie węgla na paliwa syntetyczne i gaz) mogą wy-
przeć tradycyjne wykorzystanie węgla? 

................. rok 2022 2021 

11. Czy podziemne zgazowanie węgla jest szansą poszerzenia energetycznej ba-
zy surowcowej poprzez zgazowanie pokładów cienkich, pokładów zanicczysz-
czonych przerostami lub resztek pokładów niedostępnych dla eksploatacji 
metodami klasycznymi? 

- tak, 28 16 

- raczej tak, 45 63 

- nie , 26 21 

- zdecydowanie nic. o o 
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Udzi a ł odpowiedzi 

Pytania kwestionariusza 
[%] 

Kwestionariusz 

I II 

l 2. Czy w kontekście zdecydowanie odmiennej struktury zużycia podstawo-
wych nośników energii pierwotnej w Polsce w stosunku do krajów Unii 
Europejskiej (tabela) uważa Pan. że proporcje te muszą ulec zmianie po-
przez ograniczanic potencjału produkcyjnego paliwa węglowego kosztem 
importu innych paliw (głównie ropy i gazu)? 

- tak, o 3 

- raczej tak. l l 8 

- nic, 61 72 

- zdecydowanie nic. 28 17 

13. W stosunku do których surowców uważa Pan, że węgiel kamienny może 
być konkurencyjnym nośnikiem energii? 

- węgla brunatnego, 8 2 

- ropy naftowej , 36 48 

- gazu ziemnego, 33 31 

- energii jądrowej, 15 13 

- odnawialnych źródeł energii. 8 6 

14. Czy szansą dla polskiego górnictwa węgl a kami ennego jest: 

- drastyczny wzrost popytu na węgiel kamienny w krajach azjatyckich , dzięki 
4 2 

czemu zmniejszy się podaż na rynku europejskim z krajów trzecich. 

- bezpieczct1stwo energetyczne Polski i krajów UE opatte na węglu kamiennym, 42 67 

- niepewność podaży ropy naftowej z uwagi na sytuację polityczną w krajach 
19 12 

Bliskiego Wschodu, 

- wzros t cen ropy naftowej i gazu ziemnego. 35 19 

15. Jakie czynniki mogą powodować utrzymanie znaczenia węgla kamiennego 
w bilansie energetycznym Polski? 

- wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną (Polityka energetyczna do 
38 48 

2025), 

- spadek kosztów produkcji, 22 17 

- wzrost znaczenia technologii czystego węgla TCW. 37 33 

- inne. 4 2 

16. Jakie czynniki mogą powodować spadek znaczenia węgla kamiennego w bi-
Jansic energetycznym Polski? 

- wymagania ekologiczne Unii, 41 60 

- konkurencyjność innych nośników energii, 24 35 

- jakość węgla, 17 5 

- inne. 17 o 
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Udział odpowiedzi 

Pytan ia kwes tionariusza 
[%] 

Kwestionariusz 
I II 

17. Czy według założeń Polityki energetycznej Polski do 2025 roku polskie 
górnictwo jest w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości i jakości węgla dla 
odbiorców. w tym energetyki? 

-tak, 61 73 

- raczej tak, 39 24 

-nie, o 3 

- zdecydowanie nie. o o 
18. Czy Pana zdaniem, do dalszego podwyższania efektywności produkcji w ko-

palniach mogą prowadzić : 

- redukcja zatrudnienia, 8 5 

- zwiększenie nakładów inwestycyjnych, 36 6 1 

- upraszczanie modelu kopalni , "1"7 ! l "' ' 
- zwiększenie efektywności zarządzania, 27 23 

- inne. 2 o 
19. Czy eksport węglajest opłacalną opcją dla polskiego górnictwa? 

- tak, 31 42 

- raczej tak, 62 53 

- nie, 7 6 

- zdecydowanie nie. o o 
20. Czy warunkiem utrzymania eksportu węgla kamiennego jest: 

- poprawajakości produktu, 17 !O 
- obniżenie kosztów wydobycia, 36 25 

- negocjacje polityczne z UE w celu uznania polskich złóż za gwarancję bez-
46 65 

pieczeństwa energetycznego krajów Unii, 

- inne. I o 
21. Czy Pana zdaniem ograniczanie wydobycia węgla kamiennego w przyszło-

ści może być stymulowane poprzez: 

- politykę państwa w stosunku do sektora górnictwa węgla kamiennego, 27 54 

- presję UE na ograniczanie produkcj i, 21 22 

- surowe ustawodawstwo w zakresie ochrony środowiska, 16 5 

- pogorszenie warunków bezpi eczeństwa pracy, 9 3 

- obawy społeczne, o o 
- spadek zużycia węgla kamiennego w krajach UE, 12 3 

- alternatywę innych nośników energii (gaz ziemny, ropa naftowa), 4 8 

- wręcz przeciwnie- musi nastąpić wzrost wydobycia. li 5 
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Udział odpowiedzi 

Pytania kwestionariusza 
[%] 

Kwestionariusz 

l ll 

22. Jakie regulacje środowiskowe są według Pana najistotniejsze dla funkcjo-
nawania rynku węgla kamiennego? 

- Protokół z Kioto, 31 57 

- Dyrektyv. a 200 1/80/EC dla dużych źródeł spalania paliw, 29 27 

- Dyrektywa 200 1177/EC w sprawie promocji energii elektrycznej produko-
lO 3 

wancj w źródłach odnawialnych, 

- Dyrektywa 2003/87/EC ustanawiająca system handlu zby\>.alnymi uprawnic-
23 l l 

niami do emisji gazów cieplarnianych, 

- inne. 8 3 

23. Czy regulacje środowiskowe UE odnoszące się do sektora energetycznego 
wpłyną na rynek węgla kamiennego w Polscc? 

- nic wpłyną, 2 o 
- V•lpłyną, lecz V·l umiarkov·;anym zakresie, 65 86 

- istotnic wpłyną 27 14 

- są kluczowym elementem przyszłego funkcjonowania rynku węgla kamiennego. 5 o 
24. Czy proces liberalizacji rynku energii elektrycznej wpłynie w długim tenni-

nie na funkcjonowanie sektora węglowego? 

- nic wpłynie, 4 o 
- wpłynie, lecz w umiarkowanym zakresie, 53 78 

- istotnic wpłynie, 38 19 

- jest kluczowym elementem przyszłego funkcjonowania rynku węgla kamiennego. 5 3 
' Zrodlo: opracowame własne. 

W opinii ekspertów głównymi przyczynami likwidacji kopali'! w okresie systemowych 
przemian w gospodarce i restrukturyzacji górnictwa były wysokie koszty wydobycia węgla 
oraz decyzje polityczne. Struktura odpowiedzi w pierwszej turze była podobna: odpowiednio 
45% i 46% udzielonych odpowiedzi. W drugiej turze część ekspertów dołączyła do grupy uz
nającej zbyt duże koszty wydobycia za podstawową przyczynę zamykania kopalń i łącznie 
52% ekspertów opowiedziało się za tą przyczyną likwidacji. Należy zauważyć, że żaden z eks
pertów nie wskazał jakości węgla za przyczynę likwidacji. 

Zdecydowana większość ekspertów podważyła dotychczasowy sposób likwidacji kopalń 
polegający na całkowitym odcięciu od zasobów. Aż 77% respondentów w pierwszej turze 
twierdziło, że ostateczność w postaci decyzji o likwidacji kopalni posiadającej zasoby powinna 
przebiegać poprzez jej uśpienie, z możliwością powrotu do eksploatacji. W drugiej turze część 
ekspertów wycofala się z wybranych uprzednio sposobów likwidacji na rzecz uśpienia kopalni 
i aż 85% z nich uznało, że to najbardziej prawidłowy sposób zamknięcia kopalni o niewyczer
panych zasobach. Pojawiły się jednak opinie kwestionujące ten sposób, gdyż rozbudzenie uśpionej 
kopalni w polskich warunkach geologiczno-górniczych jest praktycznie nie do zrealizowania. 

Warto podkreślić, że początek głębokich przemian w polskim górnictwie, datowany na rok 
1990, dotyczył 71 kopalń węgla kamiennego. Aktualnie pozostało 34 kopal!'! czynnych (łącznie 
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z prywatną kopalnią SILTECH Sp. z o.o.) . Nie wszystkie kopalnie zlikwidowano całkowicie, 
część z nich połączono w nowe jednostki wydobywcze. Odnośnie do kopalń, które zlikwido
wano całkowicie, aż 95% ekspertów uważa, że likwidacja nie powinna zakończyć się na pro
cesie zamknięcia zakładu wydobywczego. Kopalnie te powinny być wykorzystane do innych 
celów, np. do magazynowania surowców, składowania odpadów, adaptacja do celów turysty
cznych, funkcje muzealne. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie szcze
gółowych zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu likwidacji zakładu górniczego (Dz. U. 
z dnia 17 lipca 2002 r.), od dnia l stycznia 2003 r. źródłem finansowania likwidacji kopalni jest 
fundusz likwidacji kopalń oraz uzupełniająco środki budżetu państwa , natomiast od dnia l sty
cznia 2006 r. likwidacja kopalni będzie finansowania wyłącznie z funduszu likwidacyjnego. 
Fundusz ten gromadzony jest przez daną kopalnię, która przekazuje 3% do 10% środków po
chodzących z odpisów amortyzacyjnych. 

Zdaniem większości ekspertów (w I turze 63%, w II 69%) jedyne źródło finansowania 
likwidacji kopalni z wykorzystaniem środków własnych jest niewystarczające. Aż 91% eks
pertów uważa, że likwidacja kopalń musi być wspomagana pieniędzmi budżetowymi. Kom
pleksowa likwidacja kopalni powinna być przeprowadzona przez pracowników danej ko
palni lub wyspecjalizowaną firmę działającą w ramach spółki, do której należy kopalnia . 
Za tym wariantem opowiedziało się 88% ekspertów w pierwszym kwestionariuszu i 97% 
w drugim. 

Od kilku lat toczy się dyskusja nad prywatyzacją górnictwa węgla kamiennego. Obecna 
koniunktura na węgiel pozwala optymistycznie patrzeć na bieżącą sytuacje kopah1, ale bez za
strzyku gotówki z giełdy lub inwestora strategicznego kopalnie nie będą miały środków na roz
wój . W polowie bieżącego roku pierwsza z firm górniczych- Jastrzębska Spółka Węglowa SA 
miała trafić na giełdę. Jednak decyzja Ministerstwa Gospodarki jest jednoznaczna: w roku 2006 
na pewno nie będzie prywatyzacji górnictwa (wypowiedź wiceministra gospodarki Tomasza 
WiJczaka w Katowicach 20.01.2006 r.) . Oznacza to duże kłopoty dla Jastrzębskiej S.W. S.A., 
gdyż utrzymanie wydobycia na obecnym poziomie (11 mln Mg) wymaga udostępnienia dwóch 
nowych złóż. Obliczono, że będzie to kosztować około 3,5 mld zł i sama spółka bez zastrzyku 
pieniędzy z prywatyzacji nie jest w stanie zrealizować tego projektu. Podobnie Katowicki Hol
ding Węglowy i Kompania Węglowa potrzebują inwestora, który sfinansuje olbrzymie wydatki 
na udostępnienie nowych poziomów wydobywczych w istniejących kopalniach. 

Co na temat prywatyzacji twierdzą eksperci? W kwestionariuszu I co piąty ekspert twier
dził, że kopalnie węgla kamiennego powinny zostać sprywatyzowane, ale już w II turze jedy
nie 5% ekspertów utrzymało tę odpowiedź. Zdecydowana większość (67% w I i 77% w drugiej 
turze) twierdzi, że kopalnie powinny integrować się pionowo i łączyć - z wytwórcami energii 
w przypadku węgla energetycznego, a w przypadku węgla koksowego z koksowniami, a nawet 
hutami stali. Wszyscy eksperci odrzucili utrzymanie obecnej struktury organizacyjnej. 

Druga część kwestionariusza dotyczyła oceny szans i wskazania ograniczeń dla funkcjo
nowania górnictwa węgla kamiennego. 

Zapytano ekspertów o konsekwencje utrzymującej się od roku 2003 światowej koniunktury 
na węgiel kamienny. W I kwestionariuszu 43% ekspertów wskazało, że przyczyni się to do 
zwiększenia inwestycji w istniejących kopalniach, a 27C:O uznało, że koniunktura wstrzyma 
proces ich likwidacji. W drugiej turze kwestionariusza eksperci uznali , że przy tak dużym po
pycie na węgiel dalsze ograniczanie zdolności wydobywczych kopalń poprzez ich likwidację 
jest niezasadne i zdecydowanie, w ilości 77%, opowiedzieli się za tym, że koniunktura powin
na zaktywizować udostępnianie nowych poziomów wydobywczych w kopalniach . 
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W kolejnym pytaniu poproszono ekspertów o zajęcie stanowiska, co do pozycji węgla ka
miennego w zrównoważonym rozwoju energetycznym. Aż 87% respondentów uznało, że wę
giel może spełnić wymagania zrównoważonego rozwoju pod warunkiem wdrożenia wytwarza
nia energii z wykorzystaniem technologii czystego węgla (Clean Coal Teclznology). Oznacza 
to jednak opracowanie nowych technologii pozyskiwania i użytkowania węgla, które pozwolą 
na utrzymanie ostrych norm (limitów) emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 

W amerykańskim programie Clean Coal Technology szczególny nacisk położono na opra-
cowanie nowych lub udoskonalenie znanych technologii w całym cyklu użytkowania węgla [3]. 

Cykl ten obejmuje: 
oczyszczenie węgla przed spaleniem wraz z przygotowaniem mieszanek węglowych o ja
kości gwarantującej utrzymanie limitów emisji (Precombustion); 
eliminację szkodliwych domieszek w trakcie spalania (Advanced combustion); 

- oczyszczanie spalin (Advanced postcombustion); 
nowe konwersje węgla- zgazowanie, upłynnianie, piroliza ( Conversion). 
Autorzy tego programu uważają, że żadnemu z wymienionych powyżej kierunków działa

nia nie można przypisać decydującej roli. Problem należy rozwiązać kompleksowo, wykorzy
stując wszystkie możliwości tych kierunków. 

Program technologii produkcji czystych \vęgli zaczęto \Vpro\vadzać \V Polsce z dużym opóź

nieniem w stosunku do krajów zachodnich. Zdaniem ekspertów technologie czystego węgla, 
jak i inne, w tym: utylizacja i pozyskiwanie metanu z pokładów węgla, podziemne zgazowanie 
węgla, chemiczne przetwarzanie węgla na paliwa syntetyczne i gaz, mogą wyprzeć tradycyjne 
wykorzystanie węgla dopiero po roku 2021. Rozkład odpowiedzi i rozproszenie poszczegól
nych opinii wokół mediany wskazuje, że 75% ekspertów uważa, że wdrożenie nowych techno
logii może nastąpić jeszcze przed rokiem 2020 (trzeci kwarty! górny Q3), a 25% uważa, że bę
dzie to możliwe nawet przed rokiem 2015 (pierwszy kwarty! dolny Q1). 

Tempo rozwoju nowych technologii energetycznych zależeć będzie od szeregu czynników, 
z których -obok rosnącego zapotrzebowania na energię- najważniejszymi są szybko rosnące 
wymagania ochrony środowiska, dotyczące ograniczenia emisji NO" SOx, pyłu oraz C02, 

wynikające z protokołu z Kioto. Na mocy postanowień protokołu kraje, które zdecydowały się 
na jego ratyfikację, zobowiązały się do redukcji do 2012 roku własnych emisji o 5,2% dwu
tlenku węgla, metanu, tlenku azotu, HFC i PFC - gazów powodujących efekt cieplarniany. To 
właśnie postanowienia protokołu z Kioto większość ekspertów uznało za najistotniejszą regu
lację środowiskową dla funkcjonowania rynku węgla kamiennego. Prawie jednomyślnie (87%) 
eksperci uznali, że dostosowanie do standardów emisji zanieczyszczeń powietrza Unii Euro
pejskiej, narzucone m.in. przez dyrektywę Large Combustion Plant Directive (LCPD), wpły
nie, lecz w umiarkowanym zakresie, na funkcjonowanie sektora węglowego . 

Struktura zużycia energii pierwotnej w Polsce odbiega od struktury zapotrzebowania na 
energię pierwotną w wysoko rozwiniętych krajach europejskich. Zapotrzebowanie na energię 
w tych krajach jedynie w 16% pokrywane jest przez węgiel kamienny i brunatny, a głównym 
źródłem energii pierwotnej jest ropa naftowa (41 %) i gaz ziemny (22%). Należy jednak za
znaczyć, że w przypadku krajów posiadających zasoby węgla kamiennego udział węgla w pro
dukcji energii elektrycznej utrzymuje się od lat na podobnym, wysokim poziomie (RPA -
92%, Australia- 77%, Chiny- 78%, USA- 52%, Indie- 70%, Czechy- 62%). Zmniejszenie 
udziału węgla w produkcji energii elektrycznej występuje w zasadzie tylko w krajach nie po
siadających własnych zasobów (np. Dania -zmniejszenie udziału z 88% w 1993 r. do 55% 
w 2003 r.) lub ograniczających własne wydobycie węgla (np. Niemcy z 58% w 1993 r. do 52% 
w 2003 r.). Zdaniem ekspertów zarówno istniejące, jak i perspektywiczne możliwości pozys-
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kiwania energii pierwotnej z krajowych źródeł, praktycznie wykluczają radykalne zmiany 
w strukturze udziału nośników tejże energii. Prawie 90t;ó ekspertów uważa, że proporcje struk
tury zużycia podstawowych nośników energii pierwotnej w Polsce nie ulegną zmianie. Opty
mizm co do przyszłości węgla kamiennego potwierdza także stanowisko ekspertów na temat 
szans polskiego górnictwa. Aż 67% ekspertów w drugiej turze kwestionariusza uznało, że bez
pieczeństwo energetyczne Polski i krajów UE oparte będzie na węglu kamiennym. Jedno
cześnie prawie jednomyślnie eksperci wypowiedzieli się, że polskie górnictwo jest w stanie do
starczyć odpowiedniej ilości i jakości węgla dla odbiorców na poziomie założeń zawartych 
w Polityce energetycznej Polski do 2025 roku. 

Ponad 90% ekspertów uważa, że eksport węgla jest opłacalną opcją dla polskiego górnic
twa. Utrzymanie eksportu nie leży jednak w gestii branży górniczej, uważa 65% ekspertów. 
Niezbędne są negocjacje polityczne z UE w celu uznania polskich złóż za gwarancję bez
pieczeństwa energetycznego krajów Unii. Jednocześnie panuje zgodna opinia wśród eksper
tów, i powtarza się to w większości odpowiedzi dotyczących konkurencyjności węgla ka
miennego zarówno na rynku krajowym, jak i w eksporcie, jest konsekwentne obniżanie kosz
tów pozyskania węgla. 

4. Podsun1owanie 

W artykule przedstawiono zastosowanie metody prognozowania gospodarczego, wzorowa
nej na metodzie delfickiej. Grupa ekspertów dwa razy odpowiadała na kwestionariusz doty
czący oceny możliwości funkcjonowania kopali'! węgla kamiennego w Polsce. Kwestionariusz 
składał się z 24 pytań zamkniętych, a eksperci odpowiadali anonimowo w formie korespon
dencyjnej. Wyniki badań potwierdzają zaletę wybranej metody. W pierwszej turze odpowiedzi 
wyróżniono 5 grup ekspertów, co świadczy o dosyć dużej rozbieżności poglądów. W każdej 
z wydzielonych grup eksperci wybierali podobne odpowiedzi. W drugiej turze liczba grup 
zmniejszyła się do 3. Oznacza to, że odpowiedzi II kwestionariusza są mniej zróżnicowane. 
W związku z tym można stwierdzić, że osiągnięto efekt zgodności odpowiedzi ekspertów, co 
jest warunkiem stosowania metody. 

Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły w głównej mierze dwóch nurtów badawczych. Eks
perci ocenili zasadność zamykania kopalń i sposoby realizacji ich likwidacji oraz odnieśli się 
do oceny węgla kamiennego jako źródła energii, a także do perspektyw górnictwa węgla ka
miennego w Polsce w kontekście wymagań Unii Europejskiej oraz ograniczeń środowiskowych. 

Poniżej przedstawiamy kilka wybranych odpowiedzi, w których panuje duża jednomyślność 
ekspertów: 
l. podstawową przyczyną likwidacji kopalń w okresie restrukturyzacji górnictwa były wyso

kie koszty eksploatacji; 
2. uśpienie to najbardziej prawidłowy sposób zamknięcia kopalni o niewyczerpanych zasobach; 
3. likwidacja kopalni powinna być przeprowadzona przez pracowników danej kopalni lub wy

specjalizowaną firmę działającą w ramach spółki, do której należy kopalnia; 
4. finansowanie likwidacji kopalni z wykorzystaniem wyłącznie środków własnych (fundusz 

likwidacyjny) jest niewystarczające; 
5. kopalnie powinny integrować się pionowo i łączyć - z wytwórcami energii w przypadku 

węgla energetycznego, a w przypadku węgla koksowego z koksowniami, a nawet hutami 
stali; 

6. nie należy ograniczać wydobycia węgla i eksportu, a utrzymująca się koniunktura powinna 
zwiększyć nowe inwestycje w kopalniach; 
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7. węgiel kamienny pozostanie głównym źródłem energii pierwotnej, a dla umocnienia jego 
pozycji niezbędne jest wdrożenie programu technologii czystego węgla (CCT); 

8. szansą dla przyszłości polskiego górnictwa węgla kamiennego jest uznanie przez Unię Eu
ropejską polskich złóż za gwarancję bezpieczeństwa energetycznego krajów Unii. 
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Potential of the Coal Mining Industry 
on the Brink of the 21st Century - Expert Estimate 

Abstra et 

The paper presents expert opinions on the future of the coal mining industry and i ts role for 
the Polish economy. The exercise was carried out using the economic forecast method called 
"technological foresight". The method, using a multi-round questionnaire system, was based on 
the Deiphi method. The experts invited to participate in the study were selected from among 
those participants of the School of Underground Mining who in the recent years expressed their 
opinions on the subject either at the School's forumor in professionaJ publications. 

The experts expressed their views on the progress of the industry's restructuring process, 
especially regarding reducing its production capacity by closing mines. It this part of the ques
tionnaire the experts expressed their opinions on the rationale behind the mine closures and the 
ways of carrying them out. Replying to the second set of issues they assessed the role and 
importance of coal as an energy source and the prospects for the Polish coal mining industry's 
operation in the context of the EU requirements and restrictions related to the environmental 
protection. 

Recenzellt: dr inż. Krzysztof Galo s 
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Wpływ restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego 
w latach 1990-2004 na kondycję sektora i na podstawowe mierniki 
technicznej modernizacji kopalń 

Słowa kluczowe 

gómictwo węgla kamiennego- restrukturyzacja- modernizacja- gospodarka zasobami 

Streszczenie 

Nawiązując do wcześniejszej publikacji ['9], w referacie przedstawiono wyniki ilościowej 
analizy wplywu restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego - organizowanej przez 
WŁAŚCICIELA tego górnictwa w latach 1990-2005 - na kondycję i stan modernizacji kopalń . 
Analiza wykazała, że restrukturyzacja znamienna likwidacją kopall'l tzw. tnvale nierentownych 
oraz kopalń tworzących tzw. nadmierny potencja{ wydobywczy sektora - nie była sprawczą 
przyczyną technicznej modernizacji kopah'l osiągniętej w latach 1990-2005. Na podstawie wy
ników przeprowadzonej analizy sformułowano postulat "wycofania" prowadzonej dotychczas 
restrukturyzacji sektora. Wskazano kierunki działail dostosowujących polskie górnictwo węgla 
kamiennego do wyzwań dalszego funkcjonowania w Unii Europejskiej. 

l. Wprowadzenie 

W grudniowym zeszycie Przeglądu Górniczego z 2005 roku została opublikowana [9] kry
tyczna analiza programów i niektórych realizacyjnych aspektów restrukturyzacji organizowa
nej w latach 1990-2004 przez WŁAŚCICIELA górnictwa węgla kamiennego. Analiza była 
próbą "rozplątania związków występujących między procesem restrukturyzacji a procesem 
modernizacji kopalń - w obszarze techniki i zarządzania. 

Analiza potwierdziła, że modernizacja kopali'! nie była, w programach restrukturyzacji 
górnictwa węgla kamiennego, przyjmowana jako wykonawczy cel i środek działania na drodze 
do rentowności sektora - deklarowanej jako podstawowy cel restrukturyzacji. Stwierdzono 
również, że w aspekcie wykonawczym ·· sednem koncepcji restrukturyzacji realizowanej przez 
WŁAŚCICIELA było likwidowanie kopali'! tzw. trwale nierentownych, a w późniejszej fazie: 
likwidowanie kopalt'l uznanych za zbę(l!ze. 

Tę niewątpliwie najistotniejszą cechę restrukturyzacji realizowanej według koncepcji WŁAŚ
CICIELA - przyjęto za punkt wyjścia do ilościowej analizy wpływu tak ukierunkowanych 
makrodziałań likwidacyjnych na kondycję sektora i na podstawowe mierniki technicznej mo
dernizacji kopah'l . Założono, że wyniki ilościowej analizy mogą okazać się przydatne właśnie 
teraz, gdy wyraźna zmiana cen na światowym rynku węgla otworzyła szansę na zmianę zarów-
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no paliwowo-energetycznej polityki państwa jak też na "wycofanie" realizowanej dotychczas 
restrukturyzacji sektora węgla kamiennego. 

Ostatni kwartał 2003 roku oraz rok 2004 i 2005 przyniosły istotne zmiany na światowym 
i polskim rynku węgla. Ceny standardowego węgla energetycznego (6000 kcal/ kg netto) na 
bazie CIF w portach ARA, wzrosły z poziomu 35-40 USD/t do poziomu 70-78 USD/t [11]. 
Wprawdzie w letnich miesiącach 2005 roku spadły do poziomu 55-60 USD/t - umocniło się 

jednak przekonanie - lansowane w ostatnich latach m.in. przez Światową Radę Energetyczną 
(World Energy Counsil- WEC [l])- że węgiel "wraca do łask". 

Ze względu na wyczerpywanie się tanich w eksploatacji złóż ropy i gazu, ogromne zasoby 
względnie taniego węgla, dość równomiernie rozłożone na wszystkich kontynentach oraz po
stęp osiągany w technologiach ograniczania szkodliwej emisji gazów ze spalania węgla- moż

na przyjmować z "prawdopodobiei'Jstwem graniczącym z pewnością" , ze węgiel będzie odgry
wa! coraz większą rolę w zaspokajaniu potrzeb energetycznych świata i także Unii Europejskiej. 

Taka perspektywa potwierdza nieodzowność rewizji zarówno dotychczasowej polityki pali
wowo-energetycznej pa!lstwa [8] jak też kierunku i sposobu restrukturyzacji górnictwa węgla 
kamiennego przez WŁAŚCICIELA. Intencją prezentacji wyników ilościowej analizy związ
ków (współzależności) między prowadzoną dotychczas restrukturyzacją sektora a osiągniętym 
postępem w zakresie technicznej modernizacji kopalń- jest przekonanie oponentów do- jak
że potrzebnego spojrzenia "od nowa" na przeszłość i przyszłość polskiego górnictwa węgla 
kamiennego. 

Analizą nie objęto niestety modernizacji instrumentów zarządzania - głównie skompu
teryzowanych systemów analityki ekonomicznej efektywności wnętrza kopalń oraz systemów 
planowania ich inwestycyjno-produkcyjnej działalności . Problem ten wymaga odrębnej fakto
graficznej analizy. 

2. Zastosowana metoda analizy -przyjęte mierniki i wskaźniki oceny 

Zastosowany zabieg analityczny, który miał doprowadzić do rozpoznania ilościowych związ
ków między restrukturyzacją sektora organizowaną przez WŁAŚCICIELA a procesem mo
dernizacji realizowanej w kopalniach - jest bardo prosty. Wymagał wprawdzie wykonania 
trudnej pracy obliczeniowej na ogromnych zbiorach danych ze statystyki kopalń - uznano 
jednak, że warto podjąć ten wysiłek, aby lepiej wyjaśnić rzeczywistą rolę restrukturyzacji rea
lizowanej w latach 1990-2004 - w modernizacyjnym rozwoju naszego górnictwa węgla ka
miennego. 

Otóż wszystkie kopalnie funkcjonujące w tych latach - objęte procesem restrukturyzacji -
zostały podzielone na trzy grupy w różnym stopniu poddane "makrodziałaniom" likwidacyj
nym, które (powtórzmy to za publikacją [9]) były znamienną cechą prowadzonej restrukturyzacji. 

Grupy wyróżniono następująco: 
G l - kopalnie likwidowane, które zostały przez WŁAŚCICIELA wyeliminowane z gos
podarki jako "przeszkoda" na drodze do osiągania rentowności sektora- tj. deklarowanego 
celu restrukturyzacji. 
G2 - kopalnie łączone , to znaczy te, które zostały zakwalifikowane do zlikwidowania oraz 
te, którym powierzono do wykonania to zadanie w czasie bliżej nie określonym; jest to 
więc grupa kopalń, o charakterystyce pośredniej między Grupą G l i G3. 
G3 - kopalnie pozostałe, które funkcjonowały w warunkach określonych restrukturyzacją 
realizowaną przez WŁAŚCICIELA, ale poza jej głównym "likwidacyjnym" nurtem. 
Sumę grup (G l+ G2+G3) rozpatrywano jako sektor węgla kamiennego (GS). 
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Czas dołączania kopali'! do wyróżnionych grup (Gl, 02, 03) -był różny. Poglądy na ich 
"kwalifikację" do poszczególnych grup ulegały zmianom- czego przykładem może być kopal
nia "Bogdanka" rozpatrywana w roku 1990 jako "kandydatka" do grupy kopalń likwidowa
nych. W przeprowadzonej analizie brano pod uwagę jedynie datę znalezienia się kopalni w ok
reślonej grupie bez względu na to, kiedy decyzja została podjęta oraz jakie przesłanki i argu
menty doprowadziły do tej decyzji. 

Zestawienie kopalll w podziale na wyróżnione grupy zawiera tablica l. Aby zapewnić 
przejrzystość tablicy liczne zmiany nazw i ewidencyjnych numerów niektórych kopalll - po
dano odpowiednio w odnośnikach. W tym miejscu natomiastjest potrzebne następujące wyjaśnienie. 

W tablicy l do kopali'! likwidowanych (G l) zostały zaliczone dwie kopalnie, mianowicie 
"Jaworzno" i "Janina", które zostały przekazane do energetyki odpowiednio w roku 1999 i 2004. 
W prezentowanej analizie kopalnie te zostały potraktowane w sposób wyjątkowy. W podsta
wowym zakres ie oceny kondycji i modernizacji kopalń rozpatrywano je w grupie kopali'! likwi
dowanych, ponieważ faktycznie zabrakło ich w sektorze w jego aktualnym ksztalcie. Jednak 
dla potrzeb oceny gospodarki zasobami podejście zmieniono. Kopalnie te zostały wyłączone 
z grupy kopalń likwidowanych (liczba uwzględnionych kopalń zmniejszyła się do 21) - po
zostawiono je natomiast w grupie GS obejmującej wszystkie kopalnie. Na pewną nieścisłość 
tkwiącą w przyjętej naz'vvie kopalń grupy Gl - zgodzono się, aby uniknąć skomplikowanego 
nazewnictwa. 

Lp. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Q) 8 
c 

9 "' 
l~ 10 

~ 11 
Q) 12 ·c: 

13 -;;; 
c. 
o 14 .:.:: 
l 15 

5 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Nr kop. 

1702 
1703 
1335 
1217 
1218 
1615 
1219 
1701 
1617 
1216 
1220 
1201 
1222 
1524 
1203 
1336 
1705 
1215 
1514 
1202 
1513 
1329 
1205 

Tablica J. Restrukturyzacja górnicLwa wcegla kamiennego w latach 1990-2004 
Tablc J. Rc-structuring o f the Polish co al mining industry in thc years 1990-2004 

Nazwa kopalni 
Lata 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Vicloria11 X X X 03 
Thorez11 X X X 03 

Barbara Chorzów X X X 11 
Paryż X X X X X 06 

Salurn21 X X X X X 12 
(ZMP) Żory X X X X X X 10 
Sosnowiec31 X X X X X X X 12 
Wałbrzych 11 X X X 03 X X 09 X 03 

Morc1nek X X X X X X X X 10 
Grodziec'' X X X X X X X X 12 

Porąbka·Kiirnonlów X X X X X X X X 12 
Jaworzno51 X X X X X X X X X 02 

Niwka·Modrzejów'l X X X X X X X X X 04 
Gliwice X X X X X X X X X 09 
Siersza X X X X X X X X X 10 

Siemianowice'' X X X X X X X X X 09 
Nowa Ruda X X X X X X X X X X 03 

Jowisz'l X X X X X X X X X X 04 
Pslrowski'l X X X X X X X X X X 06 
Jan Kanly X X X X X X X X X X 07 
Dębieńska X X X X X X X X X X 10 

Powsłańców Sl. 101 X X X X X X X X 07 02 X 06 

Janina"' X X X X X X X X X X X X 

Suma G·1 -stan w roku'l 23(21) 23(21) 23(21) 20(20) 20(18) 20(18) 18(16) 17(15) 16(14) 12(10) 7(6) 2(1) 
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Tablica l cd. 
Table l cont ' d 

Lata 
Lp Nr kop, Nazwa kopalni 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

24 1328 Szombierki x x x x 
I-:2-:-5-I--:1-:-32::-:6:-+---C~e-ntrum 11 1 X X X X X X 

26 1605 Rymer X X X X X 06 

27 1606 Chwalowice X X X X X X 

28 1530 Wawel X X X X X 06 

29 1531 Pokój X X X X X X X 

30 1324 Polska X X X X X 09 

31 1532 Nowy Wirek (Polska-Wirek) X X X X X X X X X X X X X X X 
~~3~2+-1~6~1~1-r~~~M~o~sz~c~ze~n~ic~a~~~t-~x~~x~t-~x~~x~t-~x~~o=g-+~~r-~t-~-r~-t~-r~t-~r--t-2~ 

2- 33 1610 Jastrzęb1e 13i (Jas-Mos) x x x x x x 

-~ 34 1609 1 Maja X X X X X X 

ll 35 1604 Marcel X X X X X X X 

06 ~ 36 1315 Katowice X X X X X X 
l 
~ 37 1319 Kleofas 141 (Katowice-Kieolas) x x x x x x 

38 1330 MiechaWICe X X X X X X 

39 1331 Bobrek rsr (ZG Bytom !!!) X 

40 1214 Czeczot! X X X X X X 06 

41 1212 Piast X X X X X X X X X X X 

42 1334 Andatuzja151 X X X X X X X X 12 

43 1332 Julian 161 (ZG Piekary) X X X X X X X X X X X 

44 1602 Anna X X X X X X x xxxx02 

45 1601 Rydultowy (Rydultowy-Anna) X X X X X X X X X X X X 

Suma G-2- stan w roku 22 22 22 22 21 21 16 14 14 14 14 13 13 12 12 

46 1333 Rozbark171 (Bytom li) X X X X X X X X X X X X X X X 

47 1206 Brzeszcze X X X X X X X X X X X X X X X 

48 1208 Silesia X X X X X X X X X X X X X X X 

49 1213 ZiemowiJ X X X X X X X X X X X X X X X 

50 1311 Mysiowice X X X X X X X X X X X X X X X 

51 1312 Wieczorek X X X X X X X X X X X X X X X 

52 1313 Wujek X X X X X X X X X X X X X X X 

53 1321 Wesola X X X X X X X X X X X X X X X 

54 1323 Murcki X X X X X X X X X X X X X X X 

., 55 1325 Staszic X X X X X X X X X X X X X X X 

l§ 56 1221 Kazimierz-JuJiUSZ181 X X X X X X X X X X X X X X X 
~r.=+-~~r---~~~~~=-----t-~,r~-t~~~~t-~-r~-t~~r-~t-~-r~-t~-r~t-~r--t-2~ 
:;j 57 1521 BieiSZOWICe X X X X X X X X X X X X X X X 

:; 58 1522 Sośnica X X X X X X X X X X X X X X X 

~ 59 1523 Makoszowy X X X X X X X X X X X X X X X 

! 60 1526 Knurów X X X X X X X X X X X X X X X 

.!, 61 1527 Szczyglowice X X X X X X X X X X X X X X X 
0 62 1533 Halemba X X X X X X X X X X X X X X X 

63 1534 Śląsk X X X X X X X X X X X X X X X 

64 1535 Budryk X X X X X X X X X X 

65 1607 Jankowice X X X X X X X X X X X X X X X 

66 1612 Zoliówka X X X X X X X X X X X X X X X 

67 1613 Borynia X X X X X X X X X X X X X X X 

68 1614 Pniówek X X X X X X X X X X X X X X X 

69 1616 Krupiński X X X X X X X X X X X X X X X 

70 1618 Boleslaw Śmiały X X X X X X X X X X X X X X X 

71 1223 Bogdanka191 X X X X X X X X bd bd bd bd bd bd bd 

Suma G-3- stan w roku 26 26 26 26 26 26 

Suma G1 + G2 + G-3- stan w roku 52 47 41 40 39 39 

•J W naw1asach liczba kopaln bez kopaln "Jaworzno" i "Jamna'. 
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Odnośniki do tablicy l: 
"W 1993 r. kopalnie ,.Walbrzych", .. Victoria" i "Thorez" zostaly połączone i otrzymaly nową nazw.,: 
Walbrzyskie KWK. W roku 1997 zaczęła działać ZWP Antracyt nr 1762, która "przejo;la'' Wałbrzyskie 
KWK. 
21 Kopalnia "Saturn" ( 1994 r.) otrzymała status s pól ki akcyjnej (S.A.) i numer 1115. 
3'W 1996 r. kopalnia otrzymała nazwę "Sosnowiec" S.A. i nr 1114. 
41W !996 r. kopalnia otrzymała nr 1112. 
5 'W lutym 1999 r. kopalnia zostala przekazana do energetyki jako "Sobieski -Jaworzno'' nr 1831. 
6-'W 1995 r. kopalnia otrzymała nr 1117. 
71 W 1997 r. kopalnia otrzymala nazw.,: "Rozalia'' nr 1337. 
81 W 1996 r. kopalnia otrzymała nr 1113 a w roku 1998 nową nazwc; ZG .,Wojkowice" i nr 1441. 
91 W 1996 r. kopalnia otrzymała nazwę ZWSM "Jad wiga" nr 1556. 
10JW 1998 r. kopalnia otrzymała nazwę "Powstańców Śl." Sp. z o .o. nr III O, a w 1999 r. nazwc; "Bytom I" 
inrl141. 
1 \)W kwietniu 2004 r. kopalnia została przekazana do energetyki- ZGE "Jan ina" nr 1833. 
1210 d 1994 "Centrum-Szombierki"; 01-06. 1999 "Centrum-Szombierki" Sp. z o.o. nr I 107; od 07,1999 
ZG "Centrum" Sp. z o.o. nr 1144. 
131Kopalnia "Jastrzębie" po włączeniu kopalni "Moszczenica", od 10.1995 r. otrzymała nazwę "Jas-Mos" 
inr l610. 
141Kopalnia ,.Katowice". po połączeniu z kopalnią "Kleofas" otrzymała od lipca ! 997 r. nazwę ,.Katowi 
ce-Kleofas" i nr 1317. Kopalnia formalnie zakończyła wydobycie 09 .2004 r. ale funkcjonowała do ko1ica 
roku. 
151Kopalnie "Bobrek'' i "Miechowice" po połączeniu utwoJ-zyly kopalnię "Bobrek-Miechowice" (nr 1411 ). 
W okresie 05-08.1999 r. była to spółka nr 1104 a od 09.1999 r., ZG "Bytom IIJ" nr 1146. 
161 KWK ,Julian" i KWK "Andaluzja", zmieniały swe nazwy, ale funkcjonowały równocześnie. Dopiero 
od 01.2003 r. zostały połączone pod nazwą ZG "Piekary" nr 1149. Kopalnia "Julian'' w miesiącach 02-
-06.1999 była sp. z o.o. nr l J 08 a od lipca aż do połączenia z ,.Andal uzją" w sierpniu 1998 r. była sp. 
z o.o. nr l J 09; od lutego 1999 r. - ZG "Brzeziny" nr 1142 i pod tą nazwą została połączona z ZG 
.. Piekary". 
17JKopalnia "Rozbark" w okresie 05-08.1999 r. była sp. z o.o. nr li 02 a od września zaczc;la funkcjon o
wać jako "Bytom II" nr 1145. Oficjalnie zakol1czyla wydobycie w sierpniu 2004 r. ale funkcjonowała do 
końca roku. 
181W !996 r. kopalnia uzyska! a status spółki i nr 1116. 
191Mimo braku danych o kosztach za lata 1998-2004- kopalnie; "Bogdanka" uwzględnia się w liczbie 
czynnych kopah1 jak również w obliczcniach w zakresie danych techniczno-produkcyjnych. 

Dla tak wyróżnionych grup kopalt'l - sięgając do ich dostępnej statystyki - szukano mier
ników (M), co do których istniała szansa przydatności w podjętej analizie. Na podstawie wstęp
nego rozpoznania, wyselekcjonowano 28 mierników (M;), które uznano za najbardziej przeko
nujące, "cząstkowe" charakterystyki bądź kondycji rozpatrywanych grup kopalń bądź osiągnię
tej skali ich modernizacji - w latach 1990-2004. Wyselekcjonowanym miernikom (spośród 
ponad siedemdziesięciu) nadano symbole od M 1 do M28 i wraz z nazwami podano w kolum
nach l i 2 tablicy 2. Każdy z nich określa odmienny odcinek "całościowej" charakterystyki ko
palń. Dla potrzeb analizy, uporządkowano je od bardziej ogólnych, opisującym głównie wyniki 
produkcyjne i organizacyjne kopalń, do bardziej szczegółowych opisujących w różnych aspek
tach poziom ich modernizacji. Zasoby kopalń - jako miernik gospodarki złożem - umiesz
czono na kot'lcu listy prezentowanej w tablicy 2. 

Do ilościowej oceny każdego z mierników zestawionych w tablicy 2- bez względu na jego 
merytoryczną charakterystykę - zastosowano trzy wskaźniki. Wartość tych wskaźników obli
czono jako wartości średnie w latach 1990-2004, dla każdej z trzech grup kopalr1 wprowa-
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dzonych do analizy (G l, G2, G3) oraz dla ich sumy (GS), czyli dla całego sektora węgla ka
miennego. Trzeba pamiętać, że w prezentowanej analizie, termin "wskaźniki" jest stoso
wany do ilościowego opisu kształtowania się "mierników" - te zaś opisują kopalnianą 
rzeczywistość. 

Oto zastosowane wskaźniki: 
l) Miśr - średnia wartość miernika (Mi) w rozpatrywanym okresie piętnastu lat prowadzonej 

restrukturyzacji sektora (miano miernika Mi). 
2) SZi - wskaźnik skali zmian zachodzących w wielkości miernika (Mi) - między rokiem 

1990 a 2004 (miano miernika Mi)-
3) sziw- względny wskaźnik skali zmian(%). 

Merytoryczny sens i sposób obliczania wskaźnika Miśr- nie wymaga objaśnień. Bierze się 
pod uwagę wartości średnie, z zachowaniem zasad obowiązujących w statystyce kopalnianej, 
a więc odpowiednio średnie arytmetyczne, harmoniczne, ważone i in. 

Tablica 2. Wartość wskaźników kondycji (Mt) i skali zmian (SZi, SZt) obliczonych dla mierników (Mi) 
-zastosowanych do analizy trzech wyróżnionych grup kopalń objętych 

restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego. organizowaną przez WLAŚCICIELA 
Tablc 2. Values of conditiun (Mś') and scopc uf changc (SZ. SZw) parametcrs calculated 

for rcfercnce sitcs (Mi) used for the analysis- threc selcctcd groups o f mincs covered 
by the restructuring proccss of thc coal mining industry ordcrcd by thc O W NER 

G I - likwidowane G2-lączone G3- pozos~rle GI +G2+G3= GS 

Symb. Miemik(M) Jednostka 

M i:.:r sz.' SZ,"' M{~ .. sz.' sz,~ M,:.:r sz.' sz,·~ M t'" SZ,' SZ,'"" 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 lO II 12 13 14 15 

M, 
Wydobycie całkowite 

mln Vrok 15,01 -15.52 57,Y<- 36,13 -7,63 28,2% 69,21 -3,94 14.5',o 120,35 -27,09 -22.5% 
(węgiel handlO\V}') 

M, 
Srcdnia dobowa prod. 

tys. Vd 63 -58 63.3 % 144 -26 28,lCJ(J 27-+ -8 8.6\· 478 -91 l -19.l<;"o 
(wępiel handlowy) 

M, 
SprLCdaż na kmj 

mln Vrok 12,98 -1:!,11 49,6'"'o 2(1,51 -5,17 21,2% 51,91 -7,14 '29,2% 91,39 -24.42 -26.7% 
(w9gicll•rndlowy) 

M, 
SprLedaż na eksport 

mln Vrok 1,62 -3,04 67.4·~.(J 8,62 -2,64 58.Y"o 14,3 1 1.17 -25,9'.ó 24.55 --Ul -1 8.4% 
(węgjel handlo-..y) 

M s 
Zatrudnienie w kopalni 

tys. osób 45,6 -59,7 4-+,0% 70.7 -31,9 :!3.5% 116.5 -44,2 32,5% 232,8 -135,8 -58.4% 
zasadniczej 

M,, ?.auudnienic na dole tys. osób 30,1 -38,4 46,6% 47,5 -18,2 22,1% 78,5 -25,8 31,3% 156,1 -82,4 -52,8% 

M, 
Z1trudnienic 

tys. osób 15,5 -21,4 40,0'~ 23,2 -13,7 25.6~(. 37,9 -18,4 34,4% 76.6 -53,5 -69,8% 
na powierzchni 

M, 
Pro.~.cocłllonność ogólna 

dnllOOO t 59-U -223,3 146.1% 398,5 -111,3 72,8% 345,1 -114,9 75,2% 392.2 -15:!.8 -39,0% 
(węgiel handlowy) 

M, 
Pracochłonność na dole 

dn/1000 l 409,7 -105,3 77,7% 272.3 -59,1 43,6% 234,2 -41,2 30,4% 267.5 -135,5 -5o,n 
(węgiel handlowy) 

M w 
n .. cochlonność na 

dn/1000 t 184,5 -117,9 144,4% 126,2 -52.1 63.8% 110,9 -73,7 90,2% 124,7 -81.7 -65,5% 
powiwch. (węg. l<mdL) 

M11 
Srcdni postęp 

mld 4,56 2,37 139,7% 6,33 1.05 61,6'!1.• 7,23 1.37 80,5% 6,37 1,70 26,7% 
chodników (W + Kw) 

MI! 
Sredni postęp 

mld 1,82 0,62 247,9% 2,06 0,07 28,2'0 :!,24 0.25 98,9% 2,09 0,251 12.0% chodników (K) 

Mu 
N atę?.cnie robót 

mllOOO Vd 6,69 -2,69 145.9% 5.21 -2.06 111 ,8% 4,85 -1,10 59,4% 5,19 -1,85 -35,6% l przygotowawczych 

Mt4 
Liczba chodników 

l/1000 Vd 1.73 -1,47 198,0% 0,99 -0,68 92,1% 0,82 -0.43 58,5% 0,98 -0,7-+ -75,3% 
na l 000 t dobow. prod. 

M ts Srednia długość ścian m 162 35 87,6% 190 37 94,4% 201 35 88.2% 190 40 20.8% 
Mtr. Srcdnia wysokość ścian Ol 2.42 0,21 149,8% 2,40 0,16 113.3% 2,36 0,09 62.2% 2,38 0,14 5.8~~1 

M" Srcdni postęp ści:m m' d 1,88 1,26 110,8% 2.47 0,95 83,5'ó 3,00 1,23 108,1 % 2,58 1,14 44,0'.o 

46 



l 

M,. 

Mt'J 

M,, 

M" 

M,_, 

M" 

Mu 

M os 
M", 
M n 
M". 

School of Underground Mining l Szkol a Eksploatacji Podziemnej 2006 

2 3 4 
KoncenU<~cja wydobycia 

!Id 774 
w ścianach 
Udzja] wydobycia 

% 73.22 
zzawalem 
Udzial wydobycia 

% 16.31 
z podsadzką hydmul. 
ZatrudJlit!nic w kopalni osób/ 

760 
zasadniczej na l ścianę /ściany 

Zauudnienie na dole osób/ 
494 

na jedną ścianę /ściany 

Koszt jednostkowy 
zVt 207.05 

(zwaloryzowany) 
Srednia cena zbytu zl/t 161,17 
węgla (zwal01yzowany) 
Zasoby przemysiowo mln t 1366 
Zasoby nieprzemvslowe m1nt 1105 
Zasoby j'l(l_zabikmsowe A mln t 1160 
Zasoby pozabilansowe B mln t 1852 

5 

902 

14,14 

-9.79 

323 

216 

-56,30 

27,36 

-1354 
-696 
-205 
473 

Tablica 2 cd. 
Table 2 cont'd 

6 7 8 

90.2% 141 1 938 

179,8\h 78,91 12,96 

185,7% 12, 11 -9,83 

130,3% 757 264 

117.7% 495 199 

162,8% 182,98 -30,73 

ll2,4'/J 178,21 9,14 

:!5,8L7'o 2168 -1568 
35.9% 26ł3 212 
-41 ,1% 1391 197 
22,9% 2007 250 

9 lO li 12 13 

93,8'0 1809 1052 105,2r;(, 1454 

16ł.7% 87,95 1,97 25.]')1. 83,40 

186,30::0 4.56 -0.75 14,2')1. 8.29 

106.4% 857 251 l01,2% 889 

108.5% 563 187 101.9'i· 597 

88,8% 172,26 -23.07 66,7% 180,16 

37.5•;1, 167,14 28.97 119.0% 170,78 

29.8% 6068 -2125 40.4% 10759 
-10,9% 6704 -1217 62.7"~ 10971 
39.5% 4292 717 143.6% 6928 
12,1<:;. 4985 1633 79,1 '.'b 8941 

14 15 

1000 68,8'J· 

7,87 9,4% 

-5.27 -63.6% 

248 27.9•;;. 

184 30.8% 

-34.58 -19.2% 

24,35 14.3% 

-5257 -48,9% 
-1940 -17,7% 
499 7,'2\f, 
2064 23,1% ... .. Uwaga: w grupie kopal n hkwJdm. anych (G l) nu eJ lllkl M25, M26, M27 1 M28 zostaly obhczone bez kopal n ,.Jaworzno 1 ,.Jamna . 

Wskaźnik skali Zlllian SZ zdecydowano się obliczać na podstawie wzoru (1): 

IMi-L · M 0 . . . 
SZi = , m1ano m1crmka M; 

L 
(l) 

gdzie: 
IM; - arytmetyczna suma wartości miernika w poszczególnych latach (przeważnie za ok
res 15 lat), 
Mo- wartość miernika w roku odniesienia; w prowadzonej analizie był to z reguły rok 1990, 
L- liczba lat objętych analizą; przeważnie 15 lat między rokiem 1990 a 2004. 

Jak wynika z wzoru (l) skalę zmian określono (mówiąc obrazowo) wieikością pola pod 
krzywą wyznaczającą kształtowanie się rozpatrywanego miernika w latach 1990-2004, pom
niejszoną o pole wyznaczone dla tego okresu wartością zaewidencjonowaną w roku 1990, jako 
roku odniesienia. Tak obliczona różnica pól zostaje "przeliczona" na jeden rok. Obliczony 
wskaźnik określa - w odniesieniu do sytuacji w roku 1990 - bądź osiągnięty ubytek bądź 
przyrost miernika M; - w całym okresie między rokiem 1990 i 2004. W przypadku, gdy roz
patrywany miernik w kolejnych latach zwiększał swą wartość - wskaźnik SZ; jest dodatni; 
w sytuacji odwrotnej -jest ujemny- co każdorazowo wymaga interpretacji odniesionej do me
rytorycznej istoty badanego miernika. 

Wskaźnik skali zmian (SZ;) jest wyrażony w jednostkach odnośnego miernika- jako war
tość rzeczywista obliczona na podstawie wzoru (l)- lub w% jako wielkość względna (szn. 

Każdy z trzech zastosowanych wskaźników -jako "instrument" oceny mierników opisu
jących wyróżnione grupy kopalń (01, 02, G3) oraz cały sektor górnictwa węgla kamiennego 
(GS)- wymaga odrębnej interpretacji. 

Wartość wskaźnika Mt (podana w tablicy 2 w kolumnach 4, 7, 10 i 13) określa w sposób 
syntetyczny średnią "kondycję" kopalń w zakresie reprezentowanym przez miernik (M;) -
w piętnastoletnim okresie restrukturyzacji. Ponieważ porównanie tak określonych wartości śred
nich umożliwia jedynie ogólną ocenę współzależności występujących między wyróżnionymi 
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grupami kopalr1 oraz całym sektorem - rozszerzono ocenę sporządzając .,schodkowe" wykresy 
kształtowania się omawianego wskaźnika CMh w kolejnych latach piętnastolecia, od roku 
1990 do 2004. 

Wartość wskaźnika (SZi) określającego w sposób syntetyczny skalę zmian, którym uległ 
odnośny miernik w analizowanym okresie- została podana w kolumnach 5, 8, l l i 14 tablicy 2. 
Bezpośrednie porównanie wartość tego wskaźnika - obliczonego dla poszczególnych mierni
ków (Mi) w wyróżnionych grupach kopali'! (G l, G2, G3) oraz w całym sektorze (GS)- rzuca 
"sporo światła" na związek między restrukturyzacją sektora a modernizacją kopali'!. Instruk
tywność takiego porównania -jest jednak ograniczona utrudnionym odniesieniem skali ::.mian 
poszczególnych grup kopalń do skali ::mian całego sektora. 

Mankament ten usunięto obliczając względną wartość wskaźnika skali zmian (SZw, 'in) 
dla poszczególnych mierników charakteryzujących zarówno wyróżnione grupy kopali'! jak sek
tor (G1, G2, G3, GS)- odniesioną do wskaźnika SZ charakteryzującego cały sektor (kolumna 14). 
Taka konstrukcja wskaźnika, któremu nadano symbol sziws - ułatwia ocenę udziału, który 
w restrukturyzacji sektora, realizowanej przez WŁAŚCICIELA - można przypisywać wyróż
nionym grupom kopalń (Gl, G2, 03). Wartość wskaźnika sziws- podana w tablicy 2, w ko
lumnach 6, 9 i 12 - określa w %, jaki był współudział każdej z wyróżnionych grup kopalń 
w całości przeksztalcel'l dokonanych w sektorze w latach 1990-2004. 

W kolumnie 15 podano względną wartość wskaźnika skali zmian (SZt"') odniesioną do 
średniej wartości (Miśr) rozpatrywanych mierników. Kolumna 15 charakteryzuje, więc w tym 
ujęciu, cały sektor. 

Obszerny materiał faktograficzny przygotowany w toku analizy wstępnej i w swej głównej 
części, przedstawiony w tablicach l i 2 - umożliwił podjęcie próby "rozplątania'' związków, 
które wystąpiły między restrukturyzacją sektora organizowaną przez WŁAŚCICIELA a tech
niczną modernizacją realizowaną przez kopalnie. 

3. Kondycja, którą w 1990 roku wykazywały kopalnie zlikwidowane i przewidziane 
do likwidacji w procesie restrukturyzacji, w latach 1990-2004 

Podstawową analizę podjętych badaJ'! - prezentowaną w następnym rozdziale - warto po
przedzić "spojrzeniem" na kondycję wykazywaną w roku 1990 przez te kopalnie, które w pro
cesie restruktwyzacji górnictwa węgla kamiennego zostały bądź zlikwidowane bądź skiero
wane do likwidacji, (poprzez łączenie)- pod hasłem doprowadzania sektora do rentowności . 

Otóż w roku 1990, gdy restrukturyzacja sektora dopiero się rozpoczynała, jej wiodącym 
hasłem było utworzenie układu ,,samodzielnych" kopalń, w którym - konkurując między sobą 

-kopalnie "lepsze" mialy eliminować "gorsze" [10] i tym sposobem zapewniać sektorowi ren
towność . Wówczas nie bylo jeszcze konkretnych programów likwidacji kopali'! uznanych za 
"tJwale nierentowne" ani późniejszych programów likwidacji kopalń tworzących "nadmierne 
moce produkcyjne". Eliminacja miała być "naturalnym", rynkowym procesem. 

Dziś wiemy już, które kopalnie zostały wyeliminowane - choć nie odbyło się to w "na
turalnym" procesie rynkowym. Możemy, więc spytać, jaka była kondycja tych kopalń w roku 
1990, na starcie restrukturyzacji uruchamianej przez WŁAŚCICIELA. Ponieważ określenie 
osiągniętego stadium likwidacji niektórych spośród 11 kopalń likwidowanych w grupie G2 
wymagałoby przeprowadzenia ich szczegółowego rozpoznania - kopalnie likwidowane w gru
pach G l i G2 zostały rozpatrzone odrębnie. 

Otóż, w 1990 roku, 21 kopalń zlikwidowanych w grupie G l (bez kopali'! ,,Jaworzno" i ,,Janina") 
wyprodukowało 24,4 mln ton węgla handlowego, co stanowiło 16,6% całkowitego wydobycia 
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70 czynnych wówczas kopalń. W grupie G2, 11 kopalń "skierowanych" do likwidacji wypro
dukowało w 1990 r. 17,5 mln ton, tj. 11 ,9% całkowitego wydobycia sektora. Łącznie- 32 roz
patrywane kopalnie produkowały w roku 1990 około 41,9 mln ton węgla, co stanowiło około 
28,4% całkowitej ówczesnej produkcji . 

W kopalniach tych pracowało wówczas odpowiednio 91,63 i 48,68 tys . osób, co w całym 
zatrudnieniu "w kopalni wła.fciwej" sektora stanowiło 24,8 i 13,2% (razem 38,0%). Zatrud
nienie na l mln ton węgla handlowego w kopalniach likwidowanych wynosiło odpowiednio 
3746 i 2771 osób, (średnio 3348) podczas gdy w pozostałych 39 kopalniach zatrudnienie to 
wynosiło 2165 osób/mln ton; w kopalniach likwidowanych było więc wyższe o 54%. 

Równocześnie, uśredniony koszt produkcji - wyrażony w niezwaloryzowanych złotówkach 
-wynosił dla kopah'l grupy Gl - 24,37 zł/tonę. dla 11 kopalń likwidowanych w grupie G2-
21,03 zł/tonę natomiast dla pozostałych 39 kopali'! wynosił 16,38 zł/tonę. Średnio w kopalniach 
likwidowanych wynosił 22,98 zlltonę i był wyższy od średniego kosztu 39 pozostałych kopalń 
o40%. 

Tak więc grupa 32 kopalr1, które nie "przetrwały" restrukturyzacji organizowanej przez 
WŁAŚCICIELA, charakteryzowała się w roku 1990, kondycją rzeczywiście gorszą od kopalń 
pozostałych. Przyczyn było prawdopodobnie wiele - a wśród nich - ewidentnie trudniejsze 
warunki geologiczno-górnicze i niekorzystne warunki techniczno-górnicze, zwłaszcza w ko
palniach dolnośląskich i w kopalni "Gliwice". Trudno jednak uznać, że ich kondycja w roku 
1990 - wyrażona zatrudnieniem (osób/mln t) i kosztem (zllt) wyższym odpowiednio o 54 
i 40%, uzasadniał a "skreślone" tych kopalr1 z listy funkcjonujących. Tej skali "zaniżenie" kon
dycji na ogół kwalifikuje kopalnie do modernizacji bądź rekonstrukcji a nie likwidacji . 

Na potrzebę likwidacji nie wskazywały również zasoby ewidencjonowane w rozpatrywa
nych kopalniach. Zasoby przemysłowe 21 zlikwidowanych kopali'! grupy Gl (bez kopal!'! "Ja
worzno" i "Janina")- w 1990 roku wynosiły 2719,5 mln ton a zasoby nieprzemysłowe 1801 ,5 
mln ton (razem 4521,0 mln ton). Średnio na jedną kopalnię przypadało więc 129,5 mln ton 
zasobów przemysłowych . Oznacza to, że przy współczynniku 0,5 wykorzystania tych zasobów 
i przy średnim rocznym wydobyciujednej kopal ni w grupie Gl- 1,1 mln ton- wystarczalność 

zasobów przekraczała 58 lat. Dla jedenastu kopali'! likwidowanych w grupie G2 o zasobach 
przemysłowych 1599,4 mln ton - przy średniej rocznej produkcji tych kopalń na poziomie l ,6 
mln ton i nieco lepszym wykorzystaniu zasobów przemysłowych (0,55 ze względu na lepsze 
warunki złożowe)- wystarczalność zasobów wynosiła 50 lat. 

Tak więc przyczyny, które w okresie 15 latach restrukturyzacji doprowadziły do likwidacji 
21 kopali'! grupy G l i w praktyce również dalszych 11 kopalr1 grupy G2 - są nie jasne, a zasa
dność podjętych decyzji -w stosunku do wielu kopalń- jest co najmniej wątpliwa. Zwłaszcza 
"wycze1panie zasobów" -jako koronny argument towarzyszący zwykle decyzjom o likwidacji 
kopalń- wydaje się dla wielu kopalr1 mało prawdopodobny, wymagający weryfikacji. 

4. Próba ilościowej oceny wpływu restrukturyzacji prowadzonej w latach 1990-2004 
na osiągniętą w tym czasie kondycję sektora i poziom modernizacji kopalń 

Podział kopal!'! na trzy grupy (Gl, G2, G3), które w latach 1990-2004 zostały w różnym 
stopniu objęte restruktwyzacją organizowaną przez WŁAŚCICIELA - miał umożliwić iloś
ciową ocenę wpływu restrukturyzacji (zwłaszcza jej makrodziałal'l likwidacyjnych) - na osiąg
niętą kondycję sektora i poziom technicznej modernizacji kopalr1 . Mierniki i wskaźniki zesta
wione w tablicy 2- obliczone dla poszczególnych grup i łącznie dla sektora jako wartości 
średnie dla całego okresu restrukturyzacji realizowanej w latach 1990-2004 - miały ure-
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alniać tę możliwość . Omawiając w tym rozdziale poszczególne mierniki (M;) zestawione w do 
tablicy 2 - wskazuje się jedynie numer kolumny, bez przypominania, że jest to kolumna w ta
blicy 2. Ponieważ przy omawianiu wskaźników skali zmian (SZ; i SZ;w) mówi się o ich zmniej
szeniu bądź zwiększeniu- przywołując w tekście wartości liczbowe z tablicy 2, pomija się po
dany tam znak (+, -). Analiza danych tablicy oraz prezentowanych wykresów- ilustrujących 

kształtowanie się rozpatrywanych mierników w funkcji czasu- została ujęta w trzech podroz
działach. 

4.1. Ogólna ocena kondycji wyróżnionych grup kopalń i udział tych grup 
w kształtowaniu kondycji sektora; (mierniki od M 1 do M 10) 

Wskaźnik średniego rocznego wydobycia sektora w latach 1990-:-2004 (M/') wynosił około 
120 mln ton węgla handlowego (kol. 13) w tym kopalnie grupy G1, G2 i G3 partycypowały 
odpowiednio wydobyciem 15,01 , 36,12 i 69,21 mln ton. 

Skala zmian wielkości produkcji mierzona wskaźnikiem SZ; (wzór 1), wyniosła w całym 
sektorze 27 mln ton (kol. 14) co stanowiło 22,5% średniej wielkości wydobycia sektora (kol. 15) . 
Skala zmian (SZ1) w kopalniach grupy G l przekroczyła 15 mln ton (kol. 5) , co stanowiło 57% 
(kol. 6) całkowitej zmiany produkcji sektora. Kopalnie grupy G2 i G3 partycypowały w ob
niżeniu wydobycia całego sektora wskaźnikiem odpowiednio 28,2 i 14,5%. Wykres ilustrujący 
kształtowanie się w poszczególnych latach średniej produkcji rozpatrywanych grup kopalń -
przedstawia rysunek l . 

Średnia dobowa produkcja węgla handlowego (M2ś') sektora i wyróżnionych grup kopalń -
kształtowała się analogicznie do produkcji rocznej. Jednak wpływ kopalń grupy G1 na skalę v11ian 
-D· ubytek dobowej produkcji (SZ2) sektora - był większy niż omówionej wyżej produkcji rocznej 
(M1 ś'). Wyniósł 63,3% (kol. 6) całkowitego ubytku dobowej produkcji sektora. Analogiczne wskaź
niki dla kopalń grupy G2 i G3 wynosiły odpowiednio 28,1 i 8,6%. Oznacza to, że kopalniom grupy 
(G1) wydobycie dobowe było szybciej "ograniczane" niż pozostałym grupom -zwłaszcza kopal
niom grupy G3, które znajdowały się poza głównym nurtem restrukturyzacji. 

W sprzedaży węgla na kraj (M3ś') występują między wyróżnionymi grupami kopah'l w za
sadzie te same współzależności, które wykazało wydobycie całkowite (M 1 ś '). W szczególności 
w grupie kopalń G3, względny wskaźnik skali zmian (SZ3ws) jest nieco mniejszy (49,6%, kol. 6) 
niż dla wydobycia całkowitego cszlws), gdzie wynosił 57,3%, co wiąże się najprawdopodob
niej z wyraźnym ograniczaniem eksportu (M4) w tej grupie kopah1. Duża skala zmniejszenia 
eksportu wystąpiła również w kopalniach grupy G2 (58,5%)- rósł natomiast eksport w grupie 
kopalń pozostałych (G3). Trudną do zinterpretowania zmienność skali eksportu w rozpatrywa
nych grupach kopalń ilustruje wykres rysunku 2. 

W kopalni zasadniczej , średnie zatrudnienie (M5ś') było największe w 26 kopalniach nie 
objętych działalnością likwidacyjną (G3); wynosiło 116,5 tys. osób. W grupach kopalń G2 i G1 
wynosiło odpowiednio: 70,7 i 45,6 tys. osób. Skala zmian natomiast mierzona wskaźnikiem 
SZ5 była największa w grupie kopalń likwidowanych- co jest zrozumiale. Wynosiła 59,7 tys. 
osób (kol. 5); stanowiło to 44% ogółu zmian w sektorze (kol. 6). Warto jednak podkreślić, że 
następną pozycję z wartością SZ5 równą 44,2 tys . osób (kol. 11) zajmuje grupa G3, w której 
kopalnie nie były likwidowane - co oznacza, że znaczący ubytek zatrudnienia był osiągany 
również działalnością modernizacyjną. W grupie G2, skupiającej również kopalnie likwido
wane- skala zmian (SZ5 -31,9 tys. osób, kol. 8) była mniejsza niż w grupie G3. Kształtowanie 
się średniego zatrudnienia (Mśr) w rozpatrywanych grupach kopalń, w poszczególnych latach 
ilustruje rysunek 3. Skala zmian całego sektora (kol. 14) wyniosła 135,8 tys . osób, co stanowi 
58,4% wartości średniego w sektorze zatrudnienia w kopalni zasadniczej (kol. 15) . 
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Średnie zatrudnienie na dole CMl) i na powierzchni kopalń (M/) - w stosunku do cał
kowitego zatrudnienia w kopalni zasadniczej (M,ś') - kształtowało się w rozpatrywanych gru
pach kopalń bardzo podobnie. Załoga dołowa stanowiła we wszystkich grupach około 65 % 
całkowitego zatrudnienia, a załoga powierzchni 35%. Zwraca uwagę różnica miedzy względną 
skalą zmian załogi dołu i powierzchni kopalni w grupie G l w porównaniu z grupą G3 . W ko
palniach grupy Gl względna skala zmian załogi dołowej (kol. 6) jest większa (46,6%) niż 
załogi powierzchni (40,0%) natomiast w grupie (G3) pozbawionej kopalń likwidowanych sy
tuacja jest odwrotna (odpowiednio 31,3 i 34,4%). Fotwierdza to znaną prawidłowość w myśl, 
której zagospodarowanie załogi dolowej kopalń likwidowanych sprawiało mniejsze trudności 
niż załogi powierzchniowej. 

Mierniki pracochłonności całkowitej (M8) dołowej (M9) i pracochłonności na powierzchni 
kopalń (M 10) - określają ogólną kondycję kopalń, podobnie jak wielkość zatrudnienia - ale 
mogą też być rozpatrywane jako syntetyczne miary stanu ich modernizacji. Mała i przy tym 
malejąca pracochłonność wskazuje na zaawansowanie modernizacji procesów produkcyjnych, 
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natomiast pracochłonność duża- utrzymująca się na tym poziomie przez szereg lat- może być 
"odczytywana" jako oznaka "modernizacyjnego zacofania". 

Otóż wskaźniki średniej pracochłonności całkowitej (M8ś') dołowej (M9ś') i na powierzchni 
(Mf~)- obliczone dla lat 1990-2004 odpowiednio dla grupy G1 kopali) likwidowanych (594,2, 
409,7 i 184,5) oraz grupy G2 kopalń łączonych (398,5, 272,3 i 126,2) - są jednoznacznie 
gorsze niż dla grupy G3 kopalń pozostałych (345,1, 234,2 i 110,9). Ilustruje to wykres rysunku 
4, wybrany jako przykładowy dla omawianych mierników. 
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Tak ukształtowane wzajemne relacje wykorzystania zatrudnionych pracowników - w roz
patrywanych grupach kopalń - były już wskazywane w rozdziale 3 na podstawie danych za
ewidencjonowanych w roku 1990, na "starcie" restrukturyzacji. Teraz zostały potwierdzone 
wartościami średnimi, obliczonymi dla całego okresu restrukturyzacji 1990-2004. 

Wskaźniki natomiast określające rzeczywistą (SZ) i względną (SZw) skalę zmian osiągnię
tych w poszczególnych grupach kopalń - prezentują całkiem inne relacje. W całym sektorze 
(GS), pracochłonność całkowita (M8ś'), dołowa (M9ś') i na powierzchni (M/~) została obniżona 
odpowiednio o 152,8, 135,5 i 81,7 dn/1000 t (kol. 14) co stanowiło odpowiednio 39,0, 50,7 

i 65,5% (kol. 15) wartości średnich sektora za okres 1990-2004 (kol. 13). 
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Największy wpływ na to zmniejszenie pracochłonności (ogólnej, dołowej i powierzchni) 
całego sektora górnictwa węgla kamiennego miały jednak nie pozostałe kopalnie grupy G3 
(wartość szws w kol. 12 odpowiednio: 75,2, 30,4 i 90,2%) a kopalnie likwidowane Gl (war
tości szws w kol. 6 odpowiednio: 146,1, 77,7 i 144,4%). Tym sposobem kopalnie te wykazały, 
że były zdolne do osiągania istotnego postępu modernizacyjnego (wyrażanego obniżaniem 
pracochłonności) - mimo, że warunki w których ten postęp był realizowany były skrajnie nie
korzystne. Były to warunki znamienne "wyrokiem skazującym" te kopalnie na likwidację. 

4.2. Ilościowa charakterystyka modernizacji osiągniętej 
w wyróżnionych grupach kopalń - G l, G2, G3 

Modernizację kopalń -podobnie jak ich ogólną kondycję (podrozdział 4.1) -określano 
średnią wartością (M;5

') czternastu mierników wprowadzonych do analizy (i = 11-24) oraz 
wartością odnośnych wskaźników skali zmian (SZ; i szn- obliczonych jako wartości średnie 
dla okresu restrukturyzacji 1990-2004. Rozpatrzono je w trzech wyróżnionych zakresach dzia
łalności modernizacyjnej, obejmującej roboty przygotowawcze, eksploatacyjne i pozostały 
obszar infrastruktury kopalni. 

4.2.1. Modernizacja robót przygotowawczych 

Przyjęto, że na modernizację kopalń w zakresie robót przygotowawczych składa się głów
nie zwiększenie tempa drążenia chodników oraz zmniejszenie zakresu (ilości) robót przygo
towawczych wykonywanych dla uzyskania określonej produkcji. 
Zwiększenie średniego tempa drążenia chodników węglowych i kamienno-węglowych (M~;) 
w poszczególnych grupach kopalń i w całym sektorze ilustruje wykres rysunku 5. Wynika z nie
go, że w roku 1990, grupa kopal!'! likwidowanych (G1) osiągała w tych chodnikach postęp is
totnie mniejszy niż obydwie pozostałe grupy. Jedynie w latach 2000-2004, kiedy funkcjono
wala w niej już tylko kopalnia Janina, (przekazana następnie do energetyki) postęp chodników 
był większy niż w pozostałych grupach i sięgał 9-10 mld. 

Skala zmian natomiast- osiągnięta w latach 1990-2004- była największa właśnie w gru
pie kopalń likwidowanych. Wskaźnik SZ1

1
1 osiągnął wartość 2,37 mld (kol. 5). Grupa ta miała 

też największy wpływ na zwiększenie postępu osiągniętego przez cały sektor. Względny wskaź
nik skali zmian szwm - wyniósł w całym sektorze 26,7% (kol. 15), przy czym "udział" kopalń 
likwidowanych (G1) w tym postępie (139,7% - kol. 6) był znacznie większy niż grup pozo
stałych (kolumny 9 i 12). 

Fostępy osiągane w drążeniu chodników kamiennych (M 12) były trzykrotnie mniejsze niż 
w chodnikach węglowych i kamienno-węglowych (W + Kw). Udział natomiast poszczególnych 
grup kopalń w tym postępie- był analogiczny jak dla chodników węglowych i kamienno-węg
lowych. 

Proces modernizacji robót przygotowawczych, mierzony ich natężeniem - tj. długością 
drążonych chodników na 1000 ton dobowej produkcji (M 13) - przebiegał korzystnie. W skali 
sektora, natężenie robót przygotowawczych zmniejszyło się w latach 1990-2004 średnio 
o 1,85 ml1000 t dobowej produkcji (kol. 14), co stanowiło 35 ,6% średniej wartości tego mier
nika (kol. 15). W grupie kopalń likwidowanych (Gl) wartość średnia tego miernika była 
najwyższa - czyli najmniej korzystna (M:~ = 6,69) -jednak skala zmian poprawiających tą 
sytuację - mierzona wskaźnikiem SZ13 - była znów największa właśnie w tej grupie kopalń. 
Wyniosła 2,69 ml1000 t dobowej produkcji (kol. 4) podczas gdy w grupach G2 i G3 wyniosła 
odpowiednio 2,06 i 1,10 ml1000 t (kol. 8 i 11). 
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Kształtowanie się miernika liczby przodków chodnikowych prowadzonych na 1000 ton dobo
wej produkcji (Mf~) ilustruje rysunek 6. Odnośne dane tablicy 2 wykazują, że również ten 
miernik był w kopalniach grupy G l i G2 (kol. 4 i 7) - bardziej niekorzystny niż w grupie G3 
(kol. 10). Jednak jak poprzednio- zmniejszenie liczby chodników (mierzone wskaźnikiem szl4) 
postępowało najszybciej w kopalniach likwidowanych i łączonych (kol. 5 i 8). 
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4.2.2. Modernizacja robót eksploatacyjnych 

Już od lat 1970- "monopolistą" w naszym górnictwie węgla kamiennego jest system ścia
nowy. Zgodnie z powszechnie uznawanym doświadczeniem - w poniższej ocenie przyjmuje 
się, że miarą modernizacji przodków ścianowych jest zwiększanie ich długości, wysokości 
i postępu. Sprzyja to uzyskiwaniu w nich zwiększonej koncentracji produkcji (t/dobę) jako 
"syntetycznego" miernika postępu w robotach eksploatacyjnych. 
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Pomocniczo do oceny wprowadzono udział eksploatacj i z zawałem i podsadzką hydrauli
czną. Przyjęto przy tym, że miarą modernizacyjnego postępu jest zwiększanie udziału wydo
bycia z podsadzką hydrauliczną, która jest najskuteczniejszym i najtańszym sposobem zmniej
szania zagrożeń górniczych, ochrony powierzchni przed szkodami górniczymi, ochrony nad
ległych pokładów przed niszczeniem, ochrony krajobrazu przed degradacją składowaniem ko
palnianych odpadów itd. [2]. Ograniczanie eksploatacji z podsadzką hydrauliczną - co jest 
równoznaczne ze zwiększaniem udziału dewastacyjnej eksploatacji zawałowej - interpretuje 
się jako regres w dzi ałalności modernizacyjnej. 

Kształtowanie s ię średniej długości (Mf;), wysokości (Mf~) i postępu (Mf~) ścian ilustrują 
odpowiednio wykresy rysunków 7, 8 i 9. Prawidłowości widoczne na wykresach są skwanty
fikowane w tabl icy 2. Rezygnując z ich omawiania - warto podkreślić, że w całym sektorze 
m~większy wzrost modernizacyjny wystąpił w dobowym postępie (M17) i długości (M 15) ścian 

(odpowiednio 44,0 i 20,8%, kol. 15), przy czym udział w uzyskaniu tego postępu był dość 
równo rozłożony między trzy rozpatrywane grupy kopalń (wskaźniki szws odpowiednio w ko
lumnach 6, 9 i 12). 

Średnia wysokość ścian ( Mf~) wzrosła w skali sektora o 14 cm (SZ~6 , kol. 14) ale naj
większy udział w tym wzroście wystąpił w kopalniach likwidowanych (21 cm, kol. 5). Nieco 
mniejszy był w kopalniach łączonych (16 cm), a najmniejszy w grupie kopali'! pozostałych 
(9 cm). Może to oznaczać, że w kopalniach zagrożonych likwidacją sięgano po grube pokłady 
najbardziej "bezceremonialnie" aby przedłużyć swe funkcjonowanie. 

Koncentracja produkcji w przodkach ścianowych (t/dobę) - mierzona wartością średnią 
osiąganą w latach 1990-2004 CMf~) - była wyraźnie zróżnicowana. Dla kopalń likwidowanych 
(G l) łączonych (02) i pozostałych (03)- wynosiła odpowiednio 774, 1411 i 1809 t/dobę (ko
lumny 4, 7 i 10). Warto jednak podkreślić , że zróżnicowanie to występowało już w roku 1990, 
na "starcie procesu restrukturyzacji" i wynosiło wówczas odpowiednio 555, 832 i 1015 t/dobę . 

W następnych latach modernizacja przodków ścianowych postępowała we wszystkich 
grupach kopalń, co ilustruje wykres rysunku 10. Osiągnięta skala zmian- mierzona wskaźni
kiem SZf8 - wynosiła dla grupy G l i 02 odpowiednie 902 i 938 t/dobę (kol. 5 i 8)- była więc 
znacząca i nie wiele mniejsza niż dla grupy 03 (1052 t/dobę- kol. 11). Nie wystarczyła jednak 
na zniwelowanie wskazanego wyżej zróżnicowania występującego na "starcie" restrukturyzacji. 
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Stwierdzony fakt, że skala zmian modernizacyjnych - określana tak istotnym miernikiem 
jak koncentracja produkcji w przodkach ścianowych była w grupie kopalń likwidowanych 
(G l) porównywalna z osiągnięciami kopa h'! nie objętych działalnością likwidacyjną (G3)- jest 
znamienny. Wskazuje, że zaangażowanie kopalń w procesie modernizacji przodków ścia
nowych było powszechne. Proces ten najsprawniej przebiegał w kopalniach (G3), które pozo
stawały poza głównym nurtem restrukturyzacji, ale w kopalniach likwidowanych (G l) skala 
::.mian mierzona wskaźnikiem SZ18, była mniejsza tylko o około 14%; (stosunek wartości z ko
lumn 5 i 11). 

Uznając, że duży udział wydobycia z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej jest miarą 
postępu modernizacyjnego (zwłaszcza w warunkach Górnośląskiego Zaglębia Węglowego) -
warto zwrócić uwagę na wykres rysunku 11. Wynika z niego, że proces eliminacji podsadzki 
hydraulicznej - zapoczątkowany w naszym górnictwie węgla kamiennego w pierwszej połowie 
lat 1970 przez nicsławnej pamięci ministra Kulpińskiego- był w Jatach 1990- 2004 najinten
sywniej kontynuowany w kopalniach likwidowanych (G l) i łączonych (G2). W kopalniach po
zostałych (G3) utrzymywał się przez cały okres restrukturyzacji na poziomie około 5o/, .. War
tość średnia wyniosła 4,56% a zmniejszenie udziału 0,75% (kol. 10 i 11). Udział dewastacyjnej 
eksploatacji zawałowej osiągnął w wydobyciu naszych kopalń, w roku 2004, około 89%. 

4.2.3. Modernizacja w pozostałym obszarze infrastruktury wyróżnionych grup kopalt'l 

Po rozpatrzeniu robót przygotowawczych i eksploatacyjnych - pozostaje olbrzymi obszar 
wnętrza kopalń - najtrudniejszy do opisu i oceny w aspekcie osiągniętej kondycji i postępu 
modernizacyjnego. W prezentowanej analizie zastosowano 4 mierniki. Dwa z nich to całko
wite zatrudnienie w kopalni zasadniczej (M21 ) oraz zatrudnienie na dole (M 22) -przypadające 

na jeden czynny przodek ścianowy. Trzeci miernik (M23) to całkowity koszt produkcji węgla 
kamiennego, a czwarty to cena zbytu produkowanego węgla (M24). 

Zatrudnienie w kopalni przypadające na jeden czynny przodek ścianowy zostało zapropo
nowane w pracy [2] jako ogólny miernik "dekoncentracji organizacyjno-teclu!icznej" (DOT). 
Miernik ten umożliwia zintegrowaną ocenę działań modernizacyjnych podejmowanych przez 
kopalnie w zakresie upraszczania struktury kopalń (z którą w sposób bezpośredni wiąże się za
trudnienie zarówno całej kopalni jak i jej dołu) oraz równocześnie działań zmierzających do 
zwiększenia koncentracji produkcji w przodkach ścianowych (co zmniejsza ich liczbę). Zwięk
szenie bądź zmniejszenie tego miernika w kolejnych Jatach rozpatrywanego okresu- wskazuje, 
które działania byty bardziej skuteczne (bądź bardziej zaniedbywane): upraszczanie struktury 
kopalń czy zwiększanie koncentracji w przodkach. 

Rysunek 12 - ilustrujący kształtowanie się liczby zatrudnionych w kopalni zasadniczej, 
przypadających na jedną czynną ścianę (M2ś 1 ') - wykazuje, że we wszystkich grupach kopalń 
wartość tego wskaźnika wzrastała. Oznacza to, że wzrostowi koncentracji w przodkach- zilus
trowanemu wykresem rysunku 10- nie towarzyszyły niestety adekwatne osiągnięcia w mo
dernizacyjnym upraszczaniu kopalń. Dopiero, gdy po roku 2000, koncentracja w ścianach 
przestała się wyraźnie zwiększać - ustał również widoczny na wykresie rysunku 12, wzrost 
rozpatrywanego wskaźnika (M2ś 1 '). 

Średnia wartość wskaźnika M2ś 1 '- obliczona dla kopalni zasadniczej rozpatrywanych grup 
G l, G2 i G3 - wynosiła odpowiednio: 760, 757 i 857 osób na jedną czynną ścianę . Oznacza to, 
że zróżnicowanie liczby zatrudnionych było niewielkie- i przy tym najkorzystniejsze (niemal 
identyczne) w kopalniach łączonych i likwidowanych. Skala zmian określana wskaźnikami 
sz21 i sz;;s była zróżnicowana nieco wyraźniej, przy czym najkorzystniejsze (najmniejsze) 
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wartości wystąpiły w grupie kopalń likwidowanych. Względna skala zmian SZz~s była o 30,3% 
wyższa niż w całym sektorze (kol. 5 odniesiona do 14). 
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Rys. 12. M2ś 1' - Zatrudnienie w kopalni zasadniczej na jedną ścianę 
Fig. 12. M2

5
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Średnia wartość wskaźnika M 2
5
2'- obliczona dla dołu rozpatrywanyc h grup kopa l ń- wyno

siła odpowiednio 494, 495 i 563 zatrudnionych na jedną ścianę. Wzajemne relacje rozpatry
wanych grup kopalń były więc bardzo zbliżone do relacji omówionego wyżej miernika Mzt· 
Stwierdzenie to dotyczy również skali zmian charakteryzowanych wskaźnikam i SZ22 i SZ{l, 
w odnośnych kolumnach tablicy 2 . 
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Rozpatrując łączn ie kształtowanie się mierników M21 i M22 - dochodzi się do jednoznacz
nego wniosku, że wysiłek modernizacyjny był w analizowanych grupach kopalń bardzo po
dobny i że był znaczący. Mówiąc inaczej , restrukturyzacja sektora- ze swym programem lik
widacji kopalń - nie zablokowała modernizacji realizowanej w kopalniach; (przynajmniej 
w zakresie, który w tej analizie identyfikowano liczbą zatrudnionych, przypadających na jed ną 
czynną śc i anę w kopalni zasadniczej oraz na dole kopalń). Warto podkreśl i ć , że są to mierniki 
oceny zintegrowanej -bardzo istotne w aspekcie dzi ałalności modernizacyjnej . 

Koszt jednostkowy produkcji (M23, zł/t) -jest w tej analizie rozpatrywany nie jako pod
stawowy parametr oceny zyskowności produkcji a jako najbardziej ogólny miernik działal

ności modernizacyjnej . Podobnie, cena zbytu (M24, zł/t) jest rozpatrywana jako przybliżony 
miernik oceny jakości węgl a produkowanego w wyróżnionych grupach kopalń. Rozpoznanie 
jakości real izowanej produkcji -jest w takim sensie powiązane z problemem modernizacji 
kopalń- że "p ierwszeństwo" działalności modernizacyjnej mają z reguły te pola górnicze i te 
kopalnie, które produkują węgiel o najkorzystniejszych parametrach jakości , a więc również 
o najwyższej cenie. Pokusę wykorzystania kosztu produkcji i ceny węgla do oceny zyskowno
śc i rozpatrywanych grup kopalń -odrzucono ze względu na znaną możl iwość manipulowania 
zyskownością poszczególnych kopalr'l przez grupujące je przedsiębiorstwa. 

Wykresy rysunków 13 i 14 ilustrują kształtowanie się średnich niezwaloryzowanych war
tości: jednostkowego kosztu M2ś3 r i ceny węgla M2'/. Niezwaloryzowany koszt i cenę obser
wowaliśmy w całym okresie restrukturyzacji, przyjęto więc , że ich wizualizacja w wersji nie
zwaloryzowanej jest bardziej celowa. Otóż niezwaloryzowany koszt produkcji (M2ś3', zł/t) rósł 
wyraźnie (rys. 13) we wszystkich wyróżnionych grupach. Był najwyższy w grupie kopalr'l Iik
widow<mych- co jest zrozumiale. Cena zbytu (M2ś/) również rosła, w przybliżeniu jednakowo 
we wszystkich grupach kopalń (rys. 14) -co wskazuje, że w aspekcie poprawy jakości węgla 
kopalnie likwidowane (Gl) i łączone (G2) nie były w skali sektora wyraźnie "gorsze". Wyraź
nie niższa cena w latach 2000-2004 w grupie kopalń likwidowanych - spowodowana wystę
powaniem w niej kopalni Janina- nie zmienia ogólnej oceny omawianego miernika w tej gru
pie kopalń . 

Obliczając natomiast w tablicy 2 syntetyczne wskaźniki oceny - zarówno jednostkowego 
kosztu produkcji CMi~) jak ceny zbytu (M~)- zastosowano waloryzację tych mierników. 

Średni w latach 1990-2004- zwaloryzowany kosztjednostkowy (M2' 3') dla grup Gl, G2, 
G3 wynosił odpowiednio 207,05, 182,98 i 172,26 zł/t- był więc najwyższy w kopalniach lik
widowanych. Równocześnie, właśnie w kopalniach likwidowanych nastąpiło najwyraźniejsze 
obniżenie kosztów: sz23 = 56,3 zł/t (kol. 5) wynoszące 162,8% (kol. 6) całkowi tego obniżenia 

jednostkowego kosztu produkcj i - osiągniętego w skali sektora. Warto podkreślić, że średnie 
obniżenie jednostkowego kosztu produkcji w sektorze (GS)- w latach 1990-2004- wyniosło 

34,58 zł/t (SZ23 - kol. 14), co stanowiło 19,20% kosztu średniego w rozpatrywanym okresie 
restrukturyzacji (kol. 15). 

Średnia cena zbytu (M~ -kol. 4) była w kopalniach likwidowanych (G l) o 6 zł/t niższa niż 
w kopalniach pozostałych (G3) ale skala zmian mierzona wartością wskaźnika SZ24 była nie
mal jednakowa (odpowiednio 27,36 i 28,97 zł/t- kol. 5 i 11). 

Analiza wykresów rysunków 13 i 14 i także analiza zwaloryzowanych syntetycznych wskaźni
ków zestawionych w tablicy 2- nie wykazała żadnego pozytywnego wpływu makrodzi ałar'l likwi
dacyjnych realizowanych w programach restrukturyzacji sektora - na najbardziej ogólne mierniki 
modernizacji, jakimi są jednostkowy koszt produkcji i cena zbytu produkowanego węgla. Wartość 
względnych wskaźników skali zmian mierników M23 i M24 - jest w kopalniach grupy G l (SZ"'' 
odpowiednio 162,8 i 112,4- kol. 6)- nawet korzystniejsza niż w grupach G2 i G3 (kol. 9 i 12). 
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S. Ilościowa charakterystyka gospodarki zasobami w latach 1990-2004 
w wyróżnionych grupach kopalń (G l, G2, G3) 

Lata 

O wpływie restrukturyzacji prowadzonej w latach 1990-2004 - na kondycję i postęp mo
dernizacyjny naszego górnictwa węgla kamiennego - nie da się mówić rzeczowo nie biorąc 
pod uwagę gospodarki zasobami. Kopalnie i określony sektor górnictwa, mogą funkcjonować 
tylko wówczas, gdy dysponują zasobami - a te są nieodnawialnym darem przyrody. Źle -
marnotrawnie - gospodarując zasobami i posiadanym potencjałem wydobywczym skazujemy 
górnictwo na nieuchronne skrócenie okresu jego funkcjonowania i równocześnie na ogromne 
nakłady inwestycyjne na ewentualne odtwarzanie utraconych zdolności produkcyjnych. 
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Charakteryzując gospodarkę zasobami w wyróżnionych grupach kopa h'! G l (bez kopa! I1 
"Jaworzno" i "Janina") G2 i G3 - wzięto pod uwagę dane ewidencyjne kopalń - uzyskane 
z krakowskiego Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, PAN. Rozpatrzono 
odrębnie zasoby przemysłowe i nie przemysłowe - tworzące łącznie zasoby bilansowe - oraz 
zasoby pozabilansowe grupy A i B. Do ich wstępnej oceny zastosowano te same wykresy i wskaź
niki, które stosowano do wszystkich mierników- rozpatrywanych wcześniej . 

Zasoby przemysłowe (M25) i zasoby uznane w danym czasie za nie przemysiowe (M26) - są 

oczywiście najistotniejsze. Ich ilościową charakterystykę w latach 1990-2004 - ilustrują wy
kresy rysunków 15 i 16. 

Wskaźniki średnie dla tego okresu, zestawione w tablicy 2, wykazują, że zasoby przemys
Iowe (M2

5
5r) były największe w kopalniach grupy G3 (około 6,06 mld t- kol. lO) i odpowie

dnio mniejsze w kopalniach łączonych (2,16 mld t- kol. 7) i najmniejsze w kopalniach likwi
dowanych (Gl/21 - 1,36 mld t- kol. 4. Także średni ubytek zasobów przemysłowych, okreś
lony wskaźnikiem SZ26 , był największy w grupie kopah1 G3 - wynosił 2,12 mld t. Jest zna
mienne, że gwałtowne "topnienie" zasobów przemysłowych występowało we wszystkich wy
różnionych grupach kopalń - co dobrze ilustruje wielkość tych zasobów w roku 1990 i 2004, 
podana niżej w tablicy 3. 
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Skala ::.mian (ubytek) w zasobach n ieprzemysłowych (M26) - zależala główn i e od decyzji , 
którymi rezygnowano z wybierania "niedogodnych" zasobów przemysłowych . Najwyższa ska
la zmian wystąpiła w grupie kopalń pozostałych (03 - 1,21 mld t) , a następną z kolei była 
grupa kopah'l likwidowanych (G l - 0,69 mld t) . W grupie kopalń łączonych zasoby nieprze
mysłowe wzrosły o 0,21 mld t. 

Odnośnie zasobów pozabilansowych A i B (rys. 17 i 18) warto podkreślić , że w pierwszej 
dekadzie restrukturyzacji sektora - zasoby tych klas wyraźnie się zwiększały we wszystkich 
rozpatrywanych grupach kopalń. Był to wynik głównie przeklasyfikowywania zasobów wcześ
niej uznanych za bilansowe. Dopiero pod koniec lat 1990 i w latach 2000 - ilość zasobów 
omawianej klasy zaczęła się znacząco zmniejszać, co "odwróciło" znak wskaźników skali zmian 
w sektorze: SZ/7 i SZ2' 8 i nadało im wartość dodatnią. Wyjątek stanowił wskaźnik SZ2\ za
sobów pozabilansowych A, w grupie kopal ń likwidowanych (Gl , kol. 5), który zachował war
tość ujemną (oznaczającą zmniejszenie zasobów). 

~ 

c: 
E 
,.:; 
.o 
o 
gj 

N 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 19981999 2000 2001 2002 2003 2004 

- G1 -likwidowane G2 · lączone - G3 • pozostale o GS - sektor 

14000 

12000 

10000 

8000 

6000 

4000 

2000 

o 

o 

Rys. 17. M2ś/- Zasoby pozabi lansowe A 
Fig. 17. M2

5
/- MeasUI-cd resources A 

l ! 

l o 
u 

o 
o l o 

o 
o 

u 

o ,,...._ -" ---- -."_-
1=r~ ~~ -l ..... ., ' i -- ~ - l l -- - !· .... 

; l l 

o 

-

Lata 

l 

o o 
l --. 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

- G1 - likv.1dowane =· G2- łączone - G3- pozostałe o GS - sektor 

Rys. 18. M2ś8r- Zasoby pozabilansowe B 
Fig. 18. M2ś8r - Measurcd resources B 

62 

Lata 



School o f Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2006 

Uzupełniając powyższą charakterystykę - w tablicy 3 podano stan zasobów przemysło
wych w roku 1990- rozpoczynającym restruktwyzację sektora- oraz w roku 2004 kończącym 
rozpatrywany okres . Na tej podstawie określono ubytek zasobów, który wystąpił w latach 1990-
-2003 i obliczono stosunek ubytku zasobów do produkcji uzyskanej w wyróżnionych grupach 
kopa!t'l (G1, G2, 03). 

Z tablicy 3 wynika, że gospodarka zasobami - oceniana ilością ubywających zasobów prze
mysłowych, odniesioną do jednej tony wydobytego węgla handlowego - była w grupie kopalń 
likwidowanych (G1) najbardziej marnotrawna (rabunkowa). Ubytek ponad 17 ton zasobów prze
mysłowych na każdą wydobytą tonę- jest "porażający"! 

Lp .. 

l. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

Tablica 3. Zmiany w stanie zasobów przemysłowych w wyróżnionych grupach kopalt1 
Table 3. Changes in thc proved reserves of the sclected groups o f mines 

Określenie Jednostka GI (21) G2 G3 GS 

l 2 3 4 5 6 
Zasoby 1990 mln ton 2719,50 3.735,83 8.192,24 16015,57 
Zasoby 2004 mln ton 0,00 1.138,26 4.389,69 6.925,37 
Zmiana stanu zasobó\v mln ton 771 o <;() 2.597,57 3.802,55 8.744.73 ..._, 1../,._łV 

Wydobycie węgla handlowego mln ton 146,27 498.18 965 ,00 l 657.76 w latach 1991-2004 
Ubytek zasobów (3-4) mln ton 2573,23 2 099 ,39 2 837,55 7 086,97 
Ubytek zasobów na l tonę 

tonitonę 17,59 4,21 2,94 4.28 wydobytego węgla handlowego 

W grupie kopalń łączonych (G2) ubytek zasobów był ponad czterokrotnie korzystniejszy 
niż w likwidowanych, ale także o około 43% wyższy - bardziej marnotrawny - niż w kopal
niach grupy G3, pozostających poza głównym nurtem restruktUJyzacji organizowanej przez 
WŁAŚCICIELA. 

Wyniki analizy i wnioski 

Ilościowa analiza parametrów trzech grup kopah'l węgla kamiennego (G l, G2, G3) -
objętych w różnym stopniu makrodziałaniami likwidacyjnymi realizowanymi w procesie res
trukturyzacji sektora- umożliwiła znaczące wyjaśnienie "faktografii" lat 1990-2004. 

Okazało się mianowicie, że w zbiorze kopalń zlikwidowanych (G l) i przekazanych (w gru
pie G2) do likwidacji znalazły się rzeczywiście kopalnie, które w roku 1990 miały słabszą kon
dycję - średnio o około 54% w zakresie zatrudnienia na l mln ton produkcji i około 40% 
w zakresie kosztów- w stosunku do kopalń pozostałych, nie objętych makrodziałaniami likwi
dacyjnymi. 

Jednak równocześnie właśnie w grupach kopalń likwidowanych (G l) i łączonych (G2) -
wystąpiła największa skala zmian mierników określających postęp modernizacyjny kopalń. 
Fotwierdza to - zwłaszcza dla grupy kopalń likwidowanych - względna wartość wskaźnika 

skali zmian SZ~s -obliczona w tablicy 2, dla mierników M 11 do M24. Zwykłe sumy tych wskaź
ników obliczone dla kolumn 6, 9 i 12 -określają w przybliżeniu udział poszczególnych grup 
kopalń w postępie modernizacyjnym całego sektora -można, więc na tej podstawie obliczyć, 
że procentowy udział poszczególnych grup w osiągniętym postępie modernizacyjnym wynosił: 
GI- 45,5%, G2- 30,4% i G3- 24,1 %. Najwyższy udział kopah'llikwidowanych Gl w osiąg-
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niętym postępie można objaśnić chyba jedynie determinacją kadry broniącej egzystencji swych 
kopalt'l i także tym że kopalnie te sięgały najbardziej "bezceremonialnie" po najkorzystniejsze 
parcele zasobów i tak "spisywanych na straty". 

O tym, że w latach 1990-2004, koszt produkcji węgla (M2ś3 ') - zwaloryzowany na rok 
2004- został obniżony w skali sektora (GS- kol. 15) średnio o około 19,2%, oraz o tym, że 
w tym okresie znaczącej poprawie uległ poziom modernizacyjny kopalń- w tym zwłaszcza: 
- parametry postępu, długości i wysokości ścian (M/', M5ś', M6ś') wzrosły odpowiednio o 44,0, 

20,8 i 5,8%, 
- koncentracja produkcji przodków ścianowych (M/8') zwiększyła się o 68,8%, 
- postęp chodników węglowych i kamienno-węglowych (M 1 ś 1 ') zwiększył się o 26,7%, 

zakres robót chodnikowych (M 1 ś3 ', M 1 ś4') został ograniczony o około 35,6 i 75,3 % 
zdecydował wysiłek modernizacyjny kopalń a nie restrukturyzacja prowadzona według 
koncepcji WŁAŚCICIELA. 

Analiza wykazała, więc jednoznacznie, że restrukturyzacja sektora węgla kamiennego -
ukierunkowana na makrodziałania likwidacyjne - nie była sprawczą przyczyną poprawy 
poziomu modernizacji kopalń. Sprawczą przyczyną była modernizacja realizowana we 
wszystkich kopalniach - i przy tym głównie ich własnym wysiłkiem - w bardzo trudnych 
warunkach towarzyszących restrukturyzacji ukierunkowanej na inne cele. 

Restruktwyzacja realizowana w latach 1990-2004 okazała się skuteczna tylko w dwóch za
kresach : 
- w ograniczeniu zdolności produkcyjnej sektora (M 1, M 2) -co uzyskano likwidując 21 

kopalń , które w roku 1990 wydobyły 24,4 mln ton węgla handlowego i kierując do lik
widacji 11 dalszych kopah1 o produkcji 17,5 mln ton (w roku 1990); łączny ubytek blisko 
40 mln t/rok; 
w "implementowaniu" marnotrawnej gospodarki zasobami (M25.;-M28) nie opartej na 
choćby elementarnym, wiarygodnym rachunku ekonomicznym- co doprowadziło do utraty 
w 21 zlikwidowanych kopalniach (Gl) dostępu do ponad 2,7 mld ton zasobów przemy
siowych i 1,8 mld zasobów nieprzemyslowych; w pozostałych kopalniach (G2, G3) ubyło 
odpowiednio około 2,5 i 3,8 mld ton zasobów przemysłowych i ponad 2 mld zasobów 
nieprzemysłowych; łącznie w okresie restrukturyzacji ubyło - około 9 mld ton zasobów 
przemysłowych i około 4 mld ton zasobów nieprzemysłowych, co stanowi odpowiednio 
ponad 50% i ponad 30% stanu zasobów w roku 1990. 
Wyniki przeprowadzonej analizy prowadzą do następujących wniosków: 

l. RestruktUJyzacja górnictwa węgla kamiennego - realizowana już od 15 lat według koncep
cji WŁAŚCICIELA zdominowanej makrodziałaniami likwidacyjnymi -powinna być bez
względnie wycofana. Szkody nią wywołane powinny być badane i dokumentowane jako 
bolesne doświadczenie i przestroga dla przyszłości naszego górnictwa. 

2. Dotychczasową restruktwyzację sektora - wywodzącą się z "doktryny" samodzielnych ko
palń konkurujących ze sobą (na wzór straganów z przysłowiową pietruszką lub kiosków 
z piwem) i tym sposobem eliminujących jednostki najsłabsze [10] - trzeba zastąpić rac
jonuhlą polityką surowcowo-przetwórczą państwa i WŁAŚCICIELA - z zadaniem budo
wy silnego polskiego górnictwa węgla kamiennego: 
- górnictwa, które na rynku UE i w globalnym otoczeniu dąży do umacniania swej kon

kurencyjności- zarówno dziś jak w perspektywie dziesięcioleci -jedyną skuteczną dro
gą: modernizacji kopalń, osiąganej ekonomicznie efektywnym, skomputeryzowa
nym zarządzaniem oraz powiązaniem swego rozwoju z wszechstronnym przetwór
stwem pozyskiwanego węgla; 
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- górnictwa zintegrowanego nie tylko sektorowo, ale powiązanego również kapitałowo i de
cyzyjnie z energetyką, z koksochemią, przetwórstwem na paliwa płynne, na paliwa eko
logiczne dla indywidualnego ciepłownictwa itd.; 
górnictwa chroniącego istniejący potencjał produkcyjny i konsekwentnie budującego no
wą generację kopalń- maksymalnie "uproszczonych", bezpieczniejszych i z mniej
szym zatrudnieniem- ale również tworzącego w swym otoczeniu nowe miejsca pracy, 
włączając się m.in. w program "Rekultywacji Śląska"; 
górnictwa racjonalnie gospodarującego posiadanymi zasobami z wykorzystaniem metod 
opartych na fundamencie konsekwentnie rozwijanego rachunku ekonomicznego w ko
palniach funkcjonujących oraz na skomputeryzowanych, symulacyjnych systemach 
obiektywizujących prognostyczną oceną opłacalności wybierania zasobów [4). 

3. Górnictwo węgla kamiennego, które obok węgla brunatnego stanowi i będzie stanowiło fun
dament bezpieczeństwa energetycznego państwa - powinno odzyskać należną mu pozycję 
w gospodarce kraju [8]. Istotnym warunkiem jest w tym zakresie modernizacja instrumen
tów zarządzania wnętrzem kopal!l [7, 3] i w konsekwencji również instrumentów skompu
teryzowanego "wmścicielskiego zarządzania" całym sektorem. "Właścicielskie zarządza
nie" może być realizowane z pełną ekonomiczną efektywnością zarówno przez właściciela 
prywatnego jak publicznego (państwa lub samorządu). Niezbędnym warunkiem osiągnięcia 
sprawności i konkurencyjności jest jednak niezależność- na wzór NBP- publicznych pod
miotów gospodarczych jako "prywatnej własności Skarbu Państwa" [5]. 

4. Aby zmniejszyć ryzyko popełniania strategicznych błędów w zarządzaniu tak istotnym sek
torem jak górnictwo węgla kamiennego- trzeba zwiększyć nakłady na rozwiązywanie je
go węzłowych problemów. Dotychczasowy stan "ha!lbiąco" niskich własnych nakładów 
na programy badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe (B+R+W) górnictwa- w tym zwłaszcza 
na badania nad "ekonomizacją" górnictwa [6] - należy zmienić możliwie najszybciej. Jest 
to warunek niezbędny, aby zająć w Unii Europejskiej pozycję liczącego się partnera w nie
uchronnym rozwoju zaniedbywanych dotychczas przemysłów surowcowych - w szczegól
ności wydobywczych- i osiągać na tej drodze znaczące korzyści. 
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The Influence of Restructuring of the Polish Coal Mining lndustry 
in the Y ears 1990-2004 on i ts Condition and the Basic Indicators 
of Technical Modernization of Mines 

Abstra et 

With reference to the ear!ier publication [9], the paper presents the results of a quantitative 
analysis of the influence the restructuring of the Polish coal mining industry carried out by the 
order of the OWNER in the years 1990-2005 had on the condition and modernization of the 
mines. The analysis showed that the restructuring understood as closing of pemwnently unpro
fitable mines and the min es creating so-called surplus production capacity oj t he sector was not 
a direct reason for the technical modernization of the industry achieved in the years 1990-2005. 
The results served as a basis for putting forward a propasał to "cali back" the restructuring. 
New ways of adapting the Polish coal mining industry to operate in the challenging European 
Union conditions were indicated. 
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Energochemiczne przetwórstwo węgla- szansa dla górnictwa węglowego? 

Słowa kluczowe 

węgiel- zgazowanie- paliwa 

Streszczenie 

Podstawowymi procesami energochemicznego przetwórstwa węgla są: odgazowanie, uwo
dornienie i zgazowanie. Odgazowanie węgla kamiennego jest obecnie najbardziej rozpowsze
chnionym procesem wiążącym produkcję koksu głównie dla metalurgii, gazu koksowniczego 
oraz półproduktów dla chemii w rodzaju smoły i benzolu. W nowo rozwijanych koncepcjach 
technologicznych leżących u podstaw współczesnego energochemicznego przetwórstwa węgla 
są zawansowane technologie zgazowania, które obecnie stosowane są dość powszechnie w che
mii dla utylizacji pozostałości po destylacji ropy naftowej, ale ciągle demonstracyjnie w ener
getyce. Kierunki rozwoju systemów wytwarzających "czystą" energię wiążą się z wytwarza
niem energii elektrycznej oraz produktów chemicznych z węgla, głównie paliw płynnych silni
kowych, metanolu lub wodoru. W pracy scharakteryzowano i przeanalizowano pod względem 
zmian efektywności energetycznej i ekonomicznej jeden z wariantów technologicznych oparty 
o zgazowanie, w szczególności o zintegrowany układ gazowo-parowy i wytwarzanie czystej 
energii chemicznej w postaci metanolu. 

l. Główne kierunki użytkowania węgla 

W historycznym rozwoju użytkowania węgla, przede wszystkim jako suro\ 'ca energetycz
nego, ale również chemicznego, ukształtowalo się kilka podstawowych kierunków wykorzys
tujących najogólniej rzecz biorąc procesy: spalania, odgazowania, zgazowania i uwodornienia. 
W bardzo uproszczonej formie podział tych procesów i ich produktów obrazuje rysunek l. Należy 
nadmienić, że w pewnych rozwiązaniach technologicznych procesy te wzajemnie się przenika
ją np. znane są procesy uwodornienia ciekłych produktów odgazowania węgla, wkomponowa
nie procesu zgazowania węgla w cykl wytwarzania energii elektrycznej w zintegrowanych uk
ładach parowo-gazowych itd. 

Naji stotniejszym kierunkiem konwersji węgla jest niewątpliwie proces spalania. Istota tego 
procesu polega na całkowitym i zupełnym spalaniu węgla przy użyciu tlenu z powietrza tj. 
przemiany energii chemicznej paliwa na energię cieplną, która w dalszym etapie może być wy
korzystywana do wytwarzania energii elektrycznej. Produktami odpadowymi są: pozostalość 

po spalaniu (popiół lub żużel) oraz spaliny. 
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Drugim, co do praktycznego znaczenia kierunkiem użytkowania jest proces odgazowania 
(karbonizacji), czyli ogrzewania węgla bez dostępu tlenu, którego celem jest w praktyce uzys
kanie wysokouwęglonego karbonizatu. W zależności od temperatury odgazowania proces ten 
nosi nazwę wytlewania (500.;-700°C), a uzyskany karbonizat- pólkoksu lub koksowania (oko
ło 1000°C), którego głównym produktem jest koks. Karbonizaty te są wykorzystywane w róż
nych technologiach, przede wszystkim w hutnictwie gdzie pełnią funkcję reagentów chemicz
nych (reduktorów, nawęglaczy) oraz paliwa. Powstające w procesie odgazowania węgla produ
kty uboczne, gaz i produkty płynne, wykorzystywane sąjako paliwo lub surowiec chemiczny. 

W procesach zgazowania prowadzonych w zależności od zastosowanej technologii w tem
peraturach od 800 do 1600°C, czynnikami zgazowującymi węgiel mogą być : tlen (lub powie
trze) i para wodna, a w przypadku konwersji węgla do metanu (SNG) - wodór. Celem tego 
procesu jest przetworzenie węgla - paliwa stalego na gaz służący jako paliwo czy surowiec 
chemiczny. Produktem odpadowymjest popiół lub żużel. 

Proces bezpośredniego uwodornienia węgla lub jego ekstraktów czy też pochodnych w ro
dzaju smół czy prasmół z odgazowania węgla ma na celu przetworzenie tych surowców na 
substytuty ropy naftowej i jej przetworów. Podobny efekt uzyskania paliw płynnych można 
osiągnąć na drodze pośredniej tj. zgazowania węgla, a następnie katalitycznej syntezie uzys
kanych składników gazowych . 

Analiza aktualnej struktury światowego zużycia węgla kamiennego w wymienionych wyżej 
kierunkach użytkowania wskazuje na dominujący, bo 861'b udział procesów spalania, 13% udział 
odgazowania i znikomy, bo około l% udział procesu zgazowania. Można więc stwierdzić, że 
obecnie na drodze energochemicznego przetwórstwa przerabia się w skali globalnej zaledwie 
około 1/7 wydobywanego węgla kamiennego. 
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2. Zarys procesów energochemicznego przetwórstwa węgla 

2.1 . Proces odgazowania 

Aktualnie jedynym procesem energochemicznego przetwórstwa węgla kamiennego o zna
czącym udziale w globalnym zużyciu tego surowca pozostaje koksownictwo, którego poziom 
produkcji wyznacza w praktyce zapotrzebowanie hutnictwa żelaza, a konkretnie procesu wiel
kopiecowego. Fotwierdza to globalna struktura zużycia koksu, w której udział wielkich pieców 
stanowi około 85 %. Podstawowe produkty uboczne procesu koksowania: oczyszczony gaz ko
ksowniczy oraz produkty ciekłe : smoła i benzol surowy, których całkowity uzysk sięga 20%, 
są potencjalnie atrakcyjnymi surowcami chemicznymi. W rzeczywistości taką funkcję pełnią 
obecnie benzol i smoła. poddawane dalszej przeróbce, a jedynie sporadycznie jak to ma miej
sce w przypadku smoły są używane jako paliwo- substytut oleju opałowego. Oczyszczony gaz 
koksowniczy jest obecnie wykorzystywany wyłącznie jako paliwo gazowe - gaz średniokalo
ryczny o wartości opałowej rzędu 16-:-18 MJ/mN3

. 

Skład chemiczny tego gazu podany niżej (%obj.) predysponuje go tymczasem do roli su
rowca chemicznego (synteza, redukcja): 
- H2 - 53-:-60, 
- CH4 - 23-:-28, 
- CnHm -2-:-4, 
- co- 6-:-10, 
- C02 - 2-:-4, 
- N2 -3-:-8, 
- 0 2 - 0,2-:-0,8. 

Stąd też począwszy od Jat dwudziestych minionego stulecia wykorzystywano oczyszczony 
gaz koksowniczy w procesach syntezy. Jeszcze w Jatach siedemdziesiątych u głównych wów
czas producentów koksu, tzn. ZSRR i RFN, około 15% produkowanego gazu koksowniczego 
było zużywane w przemyśle chemicznym. Oczyszczony gaz koksowniczy był najczęściej źród
łem wodoru przeznaczonego do syntezy amoniaku, ale również metanolu, paliw silnikowych 
produkowanych metodą Fischera-Tropscha, czy też służył do uwodornienia: węgla, ciężkich 
olei, prasmół itd . Najbliższym nam przykładem był gaz koksowniczy z koksowni ,,Zdzieszo
wice", który w czasie wojny był wykorzystywany jako źródło wodoru w procesach uwodor
nienia węgla kamiennego i smoły koksowniczej do paliw płynnych w Blachowni, a po wojnie 
do roku 1990 do produkcji amoniaku w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie . Drugim kier
unkiem użytkowania gazu koksowniczego jako reagenta chemicznego jest redukcja rud metali, 
a w szczególności rud żelaza. Gaz koksowniczy zawierający około 65% takich składników jak 
H2 i CO może służyć jako reduktor w klasycznej technologii wielkopiecowej (tak dzieje się 
w Hucie "Katowice" dodającej część gazu koksowniczego kupowanego w koksowni ,,Przyjaźń" 
do dmuchu wielkopiecowego), ale przede wszystkim może być wykorzystany do produkcji że
laza w reaktorach redukcji bezpośredniej (DRI). 

Do wydzielenia wodoru z oczyszczonego gazu koksowniczego stosowano dotychczas kosz
towne metody kriogeniczne (niskotemperaturowego rozfrakcjonowania). Wysoka energochłon
ność tej technologii spowodowała poszukiwanie innych metod rozdziału, opartych na wyko
rzystywaniu procesów adsorpcji lub dyfuzji (metody PSA czy membranowa) . Niestety żadna 
z tych metod nie przeszła jak dotychczas weryfikacji w skali wielkoprzemysłowej. Polskie 
koksownictwo dysponuje obecnie ilością nadmiarowego gazu koksowniczego rzędu 1,5-:-1,8 
mld mN3/a (po odliczeniu potrzeb gazu na opalenie baterii koksowniczych). Obecnie jest on 
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wykorzystywany jako gaz opałowy, ale z uwagi na jego właściwości istnieje potrzeba prowa
dzenia analiz i badań nad wykorzystywaniem go jako surowca do syntez chemicznych oraz 
źródła wodoru np. dla ogniw paliwowych. 

2.2. Proces uwodornienia 

Celem tego procesu jest jak już wspomniano konwersja paliwa stalc~n - węgla na paliwo 
płynne. Wytyczne działań w tym kierunku daje porównanie: analizy elemc·!•tarnej węgla i ropy 
naftowej. W węglu stosunek atomowy H/C wynosi 0,770,8 a w ropie naftowej 1,7571,95, a po
nadto węgiel zawiera znaczną ilość heteroatomów O i N. Wielkości mas cząsteczkowych "ma
kromolekuły" węgla są rzędu 5 tys. jma, a produktów płynnych rzędu 1007250 jma. Jeżeli więc 
chce się przetworzyć węgiel na produkty płynne należy doprowadzić do jego destrukcji a rów
nocześnie zwiększyć w powstających produktach zawartość wodoru i usunąć z nich niepożą
dane atomy: tlenu, azotu i siarki . 

Zasada procesu uwodornienia polega na termicznej degradacji (temperatura około 4307480°C) 
zmielonego i zmieszanego z odpowiednim olejem węgla w obecności wodoru i katalizatorów, 
przy ciśnieniu od kilkunastu do kilkudziesięciu MPa. Możliwe jest również uzyskanie paliw 
ciekłych na drodze uwodornienia ekstraktów węglowych lub cieklych produktów odgazowania 
węgla (prasmół , smół). Schemat przedstawiający różne drogi uwodornienia węgla przedstawia 
rysunek 2. 

rl l Uwodornienie Pafiwo ciek/e 
Piroliza T l 1 smoly 

Pólkoks 

H Ekstrakcja Rozdział l Pafiwo stale 

Węgiel rozpu .;zczaJnikowa produktów l "l 
l Katalityczne 

l uwodornienie 

l Y Katalityczne Rozdział l Paliwo ciekłe 

uwodornienie produktów 

Rys. 2. Sposoby konwersji węgla na paliwa ciekłe metodą uwodornienia 
Fig. 2. Coal conversion options into liquid tlieis by hydrogenation 

Proces technologiczny uwodornienia składa się z szeregu operacji prowadzonych w apara
tach i w warunkach stanowiących poważne wyzwanie materiałowe i procesowe. Na efektyw
ność konwersji węgla tą drogą oddziaływają takie czynniki jak: rodzaj surowca, sposób prowa
dzenia procesu, ciśnienie, temperatura, rodzaj katalizatorów itd. Ten ostatni czynnik tj. rodzaj 
katalizatorów był przedmiotem bardzo wnikliwych i prowadzonych na olbrzymia skalę badań 
i wdrożeń, począwszy od pierwszych katalizatorów - tlenków żelaza, poprzez związki cyny i cyn
ku, miedzi, niklu, kobaltu, molibdenu i wolframu. 

Proces konwersji węgla kamiennego na drodze uwodornienia prowadzący do wyproduko-
wania l t benzyny wymaga wg danych niemieckich (Jtintgen): 

1250 kg węgla przy założeniu 80% przereagowania substancji organicznej ; 
1360 kg węgla na wyprodukowanie odpowiedniej ilości wodoru; 
1000 kg węgla na pokrycie potrzeb energetycznych procesu, 

czyli razem 3.610 kg węgla. 
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Burzliwy rozwój i wdrożenia przemysłowe uwodornienia węgla zachodziły w okresie od 
końca lat dwudziestych do polowy lata czterdziestych XX wieku w Niemczech. Pierwszy za
kład przemysłowy "Leuna" rozpoczął produkcję w 1927 roku, a pod koniec II wojny światowej 
w Niemczech pracowało 12 zakładów wykorzystujących technologię uwodornienia Bergiusa
Piera, i dostarczających na przełomie lat 1943/44 około 4 mln t paliw motorowych, czyli około 
połowy zużycia tych paliw przez Niemcy (tablica 1). 

Tablica l . Niemieckic instalacje produkcji paliw płynnych metodą uwodornienia węgla i pochodnych 
w latach 1943/44 

Tablc l. German plants for motor fuels production by hydrogenation in 194311944 

Rok 
Zakład Surowiec 

Ciśnienie Produkcja 
uruchomienia [bar] [tys. t/a] 

1927 "Leuna" w. brunatny, a 200 650 
1936 "Bohlen" a 300 250 
1936 "Magdeburg" a 300 220 
1936 "Scholven" w. kamienny 300 280 
1937 "Welheim" pak 700 130 
1939 "Gelsenberg" w. kamienny 700 400 
1939 .,Zeitz" w. brunatny 300 280 
1940 "Li.itzendorf' smoła, oleje 500 50 
1940 "Police" w. kamienny, oleje 700 700 
1941 "Wcsseling" w. brunatny 700 250 
1942 "Bri..ix" a 300 600 
1943 "Blachownia" w. kamienny, smoła 700 420 

a - prasmola z węgla brunatnego 

Zakłady te zostały zniszczone lub zaprzestały pracy po II wojnie światowej a do idei uzys
kiwania paliw ciekłych z węgla powrócono dopiero po pierwszym kryzysie naftowym, a więc 
w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych. Przodowali w tych działaniach Amerykanie i Niem
cy. Należy tutaj wymienić takie metody opracowane w USA (przy wykorzystaniu doświadczeń 
niemieckich) jak: H-Coal (instalacja pilotowa o przerobie 600 t węgla/dobę została urucho
miona w roku 1978) i Consol (ekstrakcja i uwodornienie) oraz niemiecką instalację w Bottrop. 
Ta ostatnia o przerobie 200 t węgla gazowo-płomiennego z Zagłębia Ruhry na dobę, pracowała 
przez siedem lat w okresie 1981.;-87. W roku 1987 została przestawiona (ze względów ekono
micznych) z węgla na uwodornienie pozostałości porafineryjnych oraz odpadów tworzyw sztucz
nych i tak pracowała do roku 2000, w którym została zdemontowana. Uzyskane wówczas doś
wiadczenia pozwoliły opracować projekt instalacji przemysłowej o przerobie 20 tys. t węgla/dobę 
i produkcji 3,5 mln t/a "olejów węglowych" o zakresie temperatur wrzenia od 80 do 330°C. 

2.3. Proces zgazowania 

Wykorzystanie procesu zgazowania węgla do produkcji paliw ciekłych w skali przemysło

wej ma swój początek w czasach drugiej wojny światowej w Niemczech. Stosując skojarzony 
proces zgazowania węgla w generatorach Lurgi i syntezy Fischera-Tropscha pod koniec wojny 
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produkowano tym sposobem około 0,6 mln t benzyny węglowej rocznie. Zasada procesu spro
wadza się do zgazowania węgla sortymentowego w generatorze Lurgi pracującym na zasadzie 
złoża stałego z podmuchem tlenowo-parowym. Odpowiednio oczyszczony i przygotowany gaz 
zawierający CO i H2 jest następnie kierowany do reaktorów, w których w obecności katali
zatora biegną silne egzotermiczne reakcje tworzenia się węglowodorów łańcuchowych: 

gdzie n wynosi 2m + 2 jeżeli produkt stanowią głównie węglowodory parafinowe/alkany lub 
2 m jeżeli produkt stanowią olefiny/alkeny. 

W warunkach przemysłowych stosuje się katalizator żelazowy, a reaktory syntezy muszą 
być tak skonstruowane, aby umożliwiały odbiór znacznych ilości ciepła powstającego podczas 
procesu. 

Na dużą skalę wdrożono tą technologię w Republice Fałudniowej Afryki począwszy od ro
ku 1955. Wybudowane tam instalacje Sasol zaprojektowano na przerób kilkunastu milionów 
ton węgla rocznie. Schemat instalacji Sasol przedstawia rysunek 3. 

,---------.....j Destylacja smoły 1---- --0
-+leje smolowe 

l Rozkładnia _)-
powietrza 

L....-...C.---' 

Węgiel 

l 
~ Przygotowanie 
n.___w-'ę.::..gla _ _.. 

Generatory Lurgi 

U Kotlownia-produkcja l Para wodna 
"l pary wodnej J 

r----~r~;~;;j::=:=~==Gw@ęglawadary c,-c, Synteza w reaktorach 
. J fluidalnych Keilaga Benzyna 

~ Konwersja metanu !--------, 

Oczyszcz.anie gazu /!----+l-/Synteza w reaktarzef-t-- Olej opalowy 
metodą Recktosol 1 ·lL=~Arig~e =~=====,;~ 

Olej napędowy 

Olej ciężki, 
parafina 

Rys . 3. Schemat blokowy syntezy Fischcra-Tropscha firmy Sasol 
Fig. 3. Flow diagram o f Fischcr-Tropsch synthcsis of Sasol plant 

Węgiel o uziarnieniu 10.;-50 mm jest zgazowany w generatorach Lurgi nadmuchem paro
wo-tlenowym pod ciśnieniem 2,5 MPa. Otrzymany gaz jest oczyszczany ze składników kwaś
nych (C02, H2S) metodą absorpcyjną Rectisol (absorpcja metanolem) i po konwersji zawartego 
w nim metanu, kierowany do reaktorów, w których jest prowadzony proces syntezy Fischera
Tropscha. Są to reaktory ze stałym złożem katalizatora typu Arge lub reaktory fluidalne Keila
ga z cyrkulującym strumieniem katalizatora. W warunkach surowcowych Sasol (słaba jakość 
węgli- zawartość popiołu do 28%) do uzyskania 2,5 mln t paliw płynnych należało zużyć 15,8 
mln t węgla, z czego: 10,9 mln t zgazowywano w generatorach Lurgi, a 4,9 mln t służyło do 
produkcji pary wodnej i tlenu. 
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Inna idea wykorzystania węgla. do produkcji paliw płynnych rodzi się na bazie skojarzenia 
znanego i wdrożonego w praktyce zintegrowanego układu gazowo-parowego IGCC z układem 
syntezy ciekłych paliw węglowodorowych (synteza metanolu, Fischera-Tropscha). Ponieważ 
wydaje się to być obiecujący kierunek kojarzenia procesów energetycznego i chemicznego wy
korzystania węgla zostanie nieco szerzej omówiona w następnym rozdziale. 

Jednym z wariantów zgazowania węgla jest tzw. hydrozgazowanie, czyli działanie na ziar
na węgla wodorem pod ciśnieniem rzędu 7-;-8 MPa. Głównym produktem procesu jest wów
czas metan, można więc powiedzieć, że funkcją celu procesu hydrozgazowania jest konwersja 
paliwa stałego - węgla na metan (uzyskany produkt nosi nazwę substytutu gazu ziemnego 
SNG). Technologia hydrozgazowania była wszechstronnie badana w USA i RFN w latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych , ale nie wyszła poza etap instalacji pilotowych (metody 
Hygas czy Hydrane). 

3. Wstępna analiza możliwości konwersji węgla na paliwo ciekłe w warunkach krajowych 

Analizując możliwości zastosowania węgla jako surowca do produkcji paliw ciekłych na
leży pamiętać , że w dotychczasowej historii przetwórstwa węgla, przemysłowe wdrożenie tej 
technologii na skalę wielkoprzemysłową miało praktycznie miejsce tylko w dwóch krajach 
zmuszonych do prowadzenia gospodarki autarkicznej w warunkach wojennego niedoboru pa
liw płynnych (Rzesza Niemiecka) lub embarga na ropę naftowa i jej przetwory wynikającego 
z prowadzenia polityki apartheidu (RPA) . Wdrożenie tych złożonych i kosztownych techno
logii w warunkach wolnego rynku, na którym węgiel miałby konkurować z paliwami węglo
wodorowymi przy znaczącej t1uktuacji ich cen, zawsze budziło obawy potencjalnych inwes
torów. W tym kontekście należy z daleka i dącą ostrożnością podejmować odpowiednie działa
nia wdrożeniowe opierając się na wnikliwej analizie techniczno-ekonomicznej takich przed
sięwzięć . Czynnikiem przemawiającym niewątpliwie za tymi działaniami są: bogate i w miarę 
równomiernie rozłożone zasoby węgla oraz strategia bezpieczel'!stwa energetycznego pal'1stw 
posiadających bogate zasoby węgli a uzależnionych od importu paliw węglowodorowych, częs
to z niepewnych politycznie kierunków. W takiej sytuacji znajduje się Unia Europejska, która 
aktualnie z własnych źródeł pokrywa zaledwie 19% zapotrzebowania na ropę naftową, 48% 
zapotrzebowania na gaz ziemny i 61% zapotrzebowania na węgiel. 

W naszych warunkach sensowną wydaje się więc strategia działal'! prowadzonych w opar
ciu o fundusze własne i Unii Europejskiej oraz firm- potencjalnych dostawców aparatury wy
korzystująca w miarę dojrzałe rozwiązania techniczno-technologiczne. Może to być np. zakład 
produkcyjno-doświadczalny prowadzący zintegrowane zgazowanie węgla z wytwarzaniem ener
gii elektrycznej i metanolu. Metanol, który obecnie w całości importujemy w ilości około 400 
tys. t rocznie jest uniwersalnym surowcem, który między innymi może służyć jako paliwo w sil
nikach Otto i Diesla (po odpowiednim przetworzeniu do eteru dimetylowego) czy w miarę roz
woju wykorzystania ogniw paliwowych jako bezpieczny "chemiczny akumulator wodoru". 

Wytwarzanie gazu dla wspomnianych już wcześniej zintegrowanych systemów gazowo-pa
rowych IGCC w energetyce oraz dla syntez chemicznych jest prowadzone w oparciu o identy
czne procesy. Można sądzić, że będą to generatory strumieniowe lub t1uidalne (przy niedos
tatku węgli sortymentowych) pracujące pod ciśnieniem rzędu 2-;-5 MPa w temperaturach po
wyżej l250°C, umożliwiających uzyskanie nieaktywnego chemicznie żużla (np. reaktory Texa
co, Shell czy wysokotemperaturowy Winkler). Gaz po oczyszczeniu byłby kierowany do reak
tora syntezy metanolu. W obecności katalizatora (najczęściej Cu-Zn-Al lub Cu-Zn-Cr) zacho
dzą wówczas silnie egzotermiczne reakcje: 
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CO + 2H2 = CH30H 
C02 + 3H2 = CH30H + H20 

W warunkach pracy reaktorów, reakcje syntezy nie prowadzą do całkowitego wyczerpania 
surowców i w związku z tym w praktyce stosuje się dwa sposoby prowadzenia procesu. Pierw
szy polega na szeregowym połączeniu kilku reaktorów natomiast drugi na cyrkulacji produ
któw. W tym ostatnim wariancie w układzie cyrkulacji jest prowadzona separacja otrzymanego 
produktu i zawracanie do reaktora gazu nieprzereagowanego. Stopie!l przereagowania gazu 
w eksploatowanych instalacjach syntezy wynosi około 96%, a gaz resztkowy ( nieprzereagowa
na pozostałość) , który zawiera również uboczne produkty syntezy jest wykorzystywany do zas
pakajania potrzeb energetycznych instalacji. Przy zastosowaniu pojedynczego reaktora syntezy 
bez układu cyrkulacji przereagowuje tylko około 1/3 gazu syntezowego. 

A 

B 

r- TLENO~~IA 
l 

~------- ------ -~ 

' : 
' ' 

Rys. 4. Schematy technologiczne ukladu zgazowania i wytwarzania metanolu 
z różnymi reaktorami syntezy metanolu 

En 2 

Fig. 4. Block diagramsof coal gasification integrated with different methanol synthesis reactors 

Za interesujące uznano orientacyjne porównanie wskaźników techniczno-ekonomicznych 
trzech wariantów procesu konwersji węgla (rys. 4): 
A) zintegrowany układ systemu gazowo-parowego IGCC produkcji energii elektrycznej; 
B) zintegrowany układ produkcji energii elektrycznej skojarzony z pojedynczym reaktorem syn

tezy (bez recyrkulacji); 
C) układ syntezy z reaktorem cyrkulacyjnym, opartym na gazie ze zgazowania węgla z energe

tycznym wykorzystaniem gazu resztkowego. 
Skojarzenie zintegrowanego układu generacji energii elektrycznej z węzlem syntezy wyma

ga wprowadzenie zespołu konwersji gazu surowego, pozwalającego na uzyskanie wymaganego 
stosunku H2/CO i usunięcie nadmiaru C02 a także zespołu syntezy z pojedynczym reaktorem 
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bez recyrkulacji w wersji B oraz z układem cyrkulacji w wersji C. W wersji B i C potrzebna 
jest także instalacja oczyszczania produktu syntezy. W wersji C cały gaz jest wykorzystywany 
na potrzeby syntezy. co w praktyce eliminuje możliwość eksploatacji turbiny gazowej . 

Analizę porównawcza przeprowadzono dla układów o jednostkowej mocy 1000 MW ch ok
reślonej jako ilośc i energii chemicznej zużywanego węgla. Oszacowano bilanse materi alowe 
i energetyczne analizowanych układów a obliczone wartości zestawiono w tabelach 2 i 3. 

Tabela 2. Wartości bilansowe anali zowanych układów generacji energii elektrycznej i syntezy 
Table 2. Results o f simulali on for power generation and metharJOl production systems 

Wielkość bilansowa Jedn. 
Układ generacji 

A B c 
Zużycie węgl a: 

- wilgotny tys. t/rok 1130 1130 1130 
- suchy tys. t/rok 1085 .6 1085,6 1085,6 
- energia w paliwie MW ch 1000 1000 1000 
Zużycie tlenu (94,5%) tys. t/rok 977.4 977,4 977,4 
Produkcia siarki t/rok 10500 10500 J{).C:::flf) 

lV.JVV 

Ilość gazu syntezowego t/godz. 125,6 125,6 112,5 
Produkcja metanolu tys. t/rok - 330 840 
Produkcja energii elektrycznej: 
- turbina gazowa MW. 258 ,6 160.8 -
- zespół parowy MW. 185,6 115.4 115,4 
- razem MWC 444,2 276.2 115,4 
Zużycie energii własne MW. 47,2 48 ,6 50,6 
Produkcja energii elektrycznej netto MW" 397,0 227.6 64.8 
Emisja C02 tys. t/rok 2648 2190 1490 
Koszty inwestycyjne $/kW ch 552 558 518 

Tabela 3. Sprawności energetyczne analizowanych układów generacji energii elekliycznej i syntezy chemicznej 
Table 3. Energy efficiency for power generation and methanol production systems 

Sprawność Jedn. 
Układ generacji 

A B c 
Sprawności cząstkowe: 

energia elektryczna - turbina gazowa % 25.87 16,08 -
energia elektryczna- zespół parowy % 18.56 11.54 11,54 
energia elektryczna- razem S(/ 44,43 27 ,62 11,54 
wytwarzania metanolu (energ. chem.) % - 22,79 57,68 

Charakterystyczny dla inwestycji energetycznych wskaźnik kosztów liczony w USD/kWe 
nie może zostać w tym przypadku bezpośrednio użyty ze wzgl ędu na akumulację energii w me
tanolu jako energii chemicznej i dlatego zastosowano porównawczy wskaźnik odniesiony do 
jednostki mocy dostarczonej w postaci energii chemicznej węgla. Jak wynika z tablicy 2 jest 
on porównywalny dla wariantów A i B i najniższy dla wariantu C. Ze zrozumiałych względów 
(akumulacja węgla w produkcie) produkcja metanolu obniża wskaźnik emisji C02. Wysokie 
ceny metanolu powodują, że całkowi ta wartość sprzedaży produkcji w wersji C jest wyższa niż 
w przypadku wariantu A, a jednocześnie okres zwrotu nakładów inwestycyjnych ulega skróceniu. 
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Podsumowanie 

Podstawowymi procesami energochemicznego przetwórstwa węgla są: odgazowanie, uwo
dornienie i zgazowanie. Odgazowanie węgla kamiennego jest obecnie najbardziej rozpowsze
chnionym procesem wiążącym produkcję paliwa i reduktora (koks, gaz koksowniczy) oraz 
pólproduktów dla chemii (smoła, benzol). W nowo rozwijanych koncepcjach technologicznych 
leżących u podstaw wspólczesnego energochemicznego przetwórstwa węgla są zawansowane 
technologie zgazowania, które obecnie są stosowane dość powszechnie w chemii dla utylizacji 
pozostałości po destylacji ropy naftowej, ale ciągle demonstracyjnie w energetyce. Rozważając 
kierunki rozwoju systemów wytwarzających "czystą" energię, wiąże się wytwarzanie energii 
elektrycznej oraz produktów chemicznych z węgla, głównie paliw płynnych silnikowych, me
tanolu lub wodoru. Wybór opcji technologicznej rozwoju uwarunkowany jest zarówno jakością 
węgli przeznaczonych do przerobu, ich dostępnością, ale także aktualnym zapotrzebowaniem 
rynku na określone produkty. Jednocześnie musi zostać dotrzymana: wysoka dyspozycyjność 
i niezawodność instalacji przy akceptowalnych kosztach inwestycyjnych i kosztach wytwarza
nia energii elektrycznej i produktów chemicznych. W każdym jednak przypadku niezbędne jest 
przeprowadzenie pogłębionej analizy techniczno-ekonomicznej. 

Energo-Chemical Coal Processing- a Challenge for Mining lndustry? 

Abstra et 

Basic processes of energo-chemical coal conversion are as follows: carbonisation, hydro
gennation and gasification. Carbonisation of hard coal constitutes the most widely spread tech
nology option binding generation of energy carriers and chemicals. Particularly it is applied to 
coke production and i ts by-products like coal tar and coke oven gas. Gasification is regarded as 
a basie process for advanced concepts of future coal conversion technologies. At present the 
process is widely used in chemical industry mainly for petrochemical by-products conversion 
but only occasionally for power generation as demonstration plants. Considering different op
tions for clean energy production the options are analysed, which combine power generation 
with chemieais production, namely methanol, liquid fuels or hydrogen. One of the main direc
tions of coal conversion technologies was characterised and analysed in respect of thermal effi
ciency and investment cost taking into account gasification combined with methanol produc
tion and power generation. 

Recenzent: dr hab. Maria/l Brożek 

Praca została przygotowana w ramach tematów statutowych AGH 11 .11 .21 O oraz IChPW 
nr 1.04/2005. 
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Słowa kluczowe 
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gómict1vo- węgiel kamienny- rynek surowców energetycznych- cel!y węgla 

Streszczenie 

Obecność krajowego węgla kamiennego na rynku paliw energetycznych jest w głównej 
mierze uwarunkowana następującymi czynnikami: 
l. Ceną węgla u użytkownika będącą wypadkową kosztów wydobycia i przeróbki tego węgla 

w kopalniach krajowych, zysku producenta, podatków, kosztów transportu, marży pośred
ników i innych. 

2. Ceną węgla na rynkach międzynarodowych. 
3. Jakością węgla i związanych z tym kosztów eksploatacji urządzeń energetycznych oraz 

eksploatacji podstawowych układów ochrony powietrza. 
4. Dostępnością do nowoczesnych, wysokosprawnych i niskoemisyjnych technik wytwarzania 

energii elektrycznej i ciepła (BAT). 
5. Międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie stosowania standardów emisji, między 

innymi wynikających z Dyrektywy Nr 2001/80/WE (LCP) &#8211; głównie w zakresie emi
sji C02, S02 i NO, a w przyszłości również i innych produktów spalania węgla. Przy opra
cowaniu niniejszego referatu korzystano z ogólnodostępnych danych zawartych w sprawoz
daniach Urzędu Regulacji Energetyki, publikacjach Agencji Rynku Energii S.A., Agencji 
Rozwoju Przemysłu, opracowaniach Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, 
sprawozdaniach KW S.A. i KI-IW S.A. oraz raportach International Coal Report, Coal Tra
der International, International Coal Markets Scorecard, Platts Energy Bulletin, PKP Cargo 
i PGNiGS.A. 

l. Wprowadzenie 

Obecność krajowego węgla kamiennego na rynku paliw energetycznych jest w głównej mie
rze uwarunkowana następującymi czynnikami: 
- Ceną węgla u użytkownika będącą wypadkową kosztów wydobycia i przeróbki tego węgla 

w kopalniach krajowych, zysku producenta, podatków, kosztów transportu, marży pośred
ników i innych. 

- Ceną węgla na rynkach międzynarodowych. 

77 



Gaj os S., Łój R., Kurczabińsk i L. : Katowicki Holding Węglowy S.A. wobec sytuacji na ... 

Jakością węgla i związanych z tym kosztów eksploatacji urządzel'l energetycznych oraz eks
ploatacji podstawowych układów ochrony powietrza. 
Dostępnością do nowoczesnych, wysokosprawnych i niskoemisyjnych technik wytwarza

nia energii elektrycznej i ciepła (BAT). 
Międzynarodowych zobowiązm1 Folski w zakresie stosowania standardów emisji, między 
innymi wynikających z Dyrektywy Nr 2001180/WE (LCP)- glównie w zakresie emisji C02, 
S02, NOx a w przyszłości również i innych produktów spalania węgla. 
Przy opracowaniu niniejszego referatu korzystano z ogólnodostępnych danych zawartych 

w sprawozdaniach Urzędu Regulacji Energetyki , publikacjach Agencji Rynku Energii S.A., 
Agencj i Rozwoju Przemysłu, opracowaniach Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Folityki Społe

cznej, sprawozdaniach KW S.A. i KHW S.A. oraz raportach International Coal Report, Coal 
Trader International, International Coal Markets Scorecard, Platts Energy Bulletin, PKP Cargo 
i PGNiGS.A. 

2. Struktura produkcji i kosztów wytwarzania energii elektrycznej 

Struktura produkcji energii elektrycznej w 2004 r. wynosila: 
E1ektro\vnie na węglu kainiennyni 42%. 
Elektrownie na węglu brunatnym 33,9%. 
Elektrocieplownie zawodowe 15,3%. 
Elektrownie i Elektrociepłownie niezależne 6,2%. 
Elektrownie wodne 2,3 %. 
Inne odnawialne źródła energii 0,3%. 

Natomiast udział poszczególnych paliw (w przeliczeniu na energię cieplną) w produkcji 
energii elektrycznej w Polsce bez uwzględnienia odnawialnych źródeł energii był następujący: 
- Węgiel kamienny 62,3%. 

Węgiel brunatny 34,7%. 
Gaz+ paliwa płynne 3%. 
Przedstawiona struktura produkcji energii elektrycznej nie będzie ulegała istotnym zmia

nom ze względu na maksymalne wykorzystanie mocy zainstalowanej na węglu brunatnym 
i wysokie koszty stosowania innych paliw czy też technologii odnawialnych. 

Jednostkowy łączny koszt wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach cieplnych 
ogółem wahał się w ostatnich 5 latach pomiędzy 110,71 a 144,25 zł/MW. 

W 2003 roku wynosił on 111,54 zł!MWh, w tym na węglu brunatnym był między 85 a 90 zl!MW 
a na węglu kamiennym rzędu 130-135 zł/MW. 

Struktura kosztów wytwarzania energii elektrycznej na przestrzeni lat jest w miarę stabilna. 
Dominują w niej koszty zmienne, których głównym składnikiem (80-90%) jest koszt paliwa, 
a ponadto wchodzą w nie koszty zakupu paliwa i koszty korzystania ze środowiska. 

Średni udział kosztów zmiennych w kosztach wytwarzania energii sprzedanej -ogólnie dla 
elektrowni cieplnych wynosił od 60-63%. 

W przypadku elektrowni na węglu brunatnym udział kosztów paliwa wynosił średnio od 
63-68% a w elektrowniach na węgiel kamienny 56-58S·(,. 

W elektrowniach opalanych gazem koszty paliwa dochodzą do 70Só kosztów wytwarzania 
energii elektrycznej . 

Warto zaznaczyć, że w omawianym roku ceny sprzedaży energii z elektrowni wodnych 
kształtowały się na poziomie 418 zł/MW, ze źródeł odnawialnych- 238 zł!MW (w tym ener
gia z wiatru ok. 300 zł/MWh) a średnie ceny dostawy paliw gazowych dla odbiorców prze-

78 



School of Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2006 

mysłowych wynosiły od 23 do 27,2 zł!GJ (sporadyczne, skrajne przypadki cen na poziomie 7 
i 41 zł/GJ). 

Oznacza to, że przy dzisiejszym udziale węgla kamiennego w kosztach wytworzenia l MWh 
energii elektrycznej - paliwa gazowe byłyby konkurencyjne (np. cykl mieszany gazowo-pa
rowy) pod warunkiem że ich cena byłaby o około polowę niższa niż obecnie (około 0,5 zł/m\ 

Oczywiście, obecnie dostępne są znacznie sprawniejsze technologie wytwarzania mediów 
energetycznych (elektrownie z układami skojarzonymi, cykl gazowo-parowy z dodatkowym 
odzyskiem ciepła i inne- tabela l) ale mogą mieć one zastosowanie zarówno przy paliwach 
gazowych jak i węglowych (np. IGCC - zgazowanie węgla + cykl mieszany + dodatkowy od
zysk ciepła). 

Tabela l. Przegląd dostępnych technologii wytwarzania energii elektrycznej wraz z kosztami 
inwestycyjnymi (wg. I. Lange: Energetyka wiatrowa- koszty i finansowanie. Czysta Energia 2/2002) 
Table l. An overview of available power-generation technologics and their capilal investment costs 

(after I. Lange: Energetyka wiatrowa- koszty i tinansowanic. Czysta Energia 2/2002) 
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gz- gaz ziemny, bg- biogaz, m- mazut, ropa naftowa, on- olej napędowy , coo© - ci<;żki olej opalowy (czysty). 
coo- ciężki olej opalowy, t- torf, d- drewno, w- węgiel, po- paliwo odpadowe, u -uran, gw-gaz z węgla. 

3. Węgiel kamienny w wytwarzaniu energii elektrycznej -
- ogólna analiza sektora elektroenergetycznego 

Elektroenergetyka zawodowajest największym odbiorcą węgla kamiennego w Polsce. 
Na koniec 2003 roku moc zainstalowana krajowych elektrowni i elektrociepłowni wynosiła 

34 804 MW w tym 20 843 MW na węglu kamiennym - w tym około lO 800-12 600 MW 
mocy było zainstalowanej w źródłach oddalonych kolejno od 100 do 150 km od rejonu Katowic. 

Średnioroczne zapotrzebowanie na moc w Polsce wyniosło natomiast 18 913 MW. 
W strukturze wytwarzania energii elektrycznej ogółem udział węgla kamiennego stanowił 

w 2003 roku 58,3% (87 827 GWh/rok) a jego zużycie w elektrowniach cieplnych zawodowych 
wynosiło około 42 mln ton, o średniej wartości opałowej 21 560 kJ/kg z tego około 34,4 mln 
ton zużyto na produkcję energii elektrycznej a pozostałą ilość na produkcję ciepła produko
wanego głównie w skojarzeniu- średnio po jednostkowym koszcie na poziomie 17,8 zl/GJ. 

Maksymalna sprawność wytwarzanie energii elektrycznej brutto wyniosła 39% i była o oko
lo 8% niższa niż średnia sprawność wytwarzania energii elektrycznej w krajach UE (rys. l) . 
Różnica ta wiąże się głównie z szerszym stosowaniem nowoczesnych technologii węglowych 
oraz sprawniejszych technologii opartych na gazie ziemnym i oleju opalowym (kotły flu idalne, 
gospodarka skojarzona, układy gazowo-parowe). 
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Rys. I. Sprawność wytwarzania energii elektrycznej brutto 
Fig. l. Efficiency o f the elcetri c power gcncration process 

Ma to istotny wpływ zarówno na koszty wytwarzania energii elektrycznej jak i na poziom 
emisji substancji toksycznych do powietrza. 

Przykładowo, w obecnych warunkach, wytworzeniu l MWh energii elektrycznej z węgla 
o typowych parametrach jakościowych (21/23) towarzyszy emisja około 1000-1050 kg C02. 

Przy sprawności wytwarzania na poziomie 44% netto emisja ta wynosi około 800-850 kg 
C02 a w przypadku technologii IGCC -około 600 kg C02. 

Emisja C02 i S02 nie idzie w parze z jakością węgla. Z punktu widzenia emisji C02 węgiel 

powinien mieć wysoką wartość opałową ale jednocześnie wysoką zawartość balastu. Emisja 
S02 to z kolei niska zawartość siarki i wysoka wartość opałowa . 

Idealnym byłby w tym przypadku węgiel o parametrach 24/35/02 - ale taki w przyrodzie 
niestety nie występuje. 

W omawianym przykładzie zwiększenie sprawności z 36% do 44% powoduje spadek kosz
tów wytwarzania energii elektrycznej o około 18%. 

Jak wspomniano, w 2003 roku jednostkowy łączny koszt wytwarzania energii elektrycznej 
w elektrowniach cieplnych ogółem wynosił 111,54 zł/MW przy kosztach zmiennych na po
ziomie 69,35 zł/MWh- w tym kosztach paliwa produkcyjnego: 58,22 zł/MWh (rys. 2). 
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Rys. 2. Jednostkowe koszty wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach 
i elektrociepłowniach zawodowych oraz oferowane ceny 
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and in electric power and beat plants and priccs oftered 

Średnia cena miału węglowego sprzedanego do energetyki zawodowej przez KHW S.A. 
wynosiła wówczas 141,14 zł/tonę to jest 6,56 zł/GJ. 
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Rys. 3. Ceny węgla dla energetyki zawodowej i średnie ceny energii elektrycznej sprzedanej 
Fig. 3. Coal prices paid by the powcr-generation industry and average prices of elcetricity 
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Po stronie sprzedaży, wytwórcy energii elektrycznej uzyskali w 2003 roku średnią cenę 145,09 
zł MWh (w 2002 r- 137,71 zł/MWh) z czego najwyższą cenę uzyskano ze sprzedaży energii 
do PSE S.A. w ramach kontraktów długoterminowych gdzie ulokowano około nawet do 701k
produkcji (udział ten ma tendencję malejącą). W części rynku podlegającemu mechanizmom 
konkurencji osiągnięta cena wynosiła 123,46 zł/MWh. Ceny te były dość zróżnicowane u po
szczególnych wytwórców i wynosiły od około 90 do 190 zł/MW. 

Przykłady zmian tych cen w niektórych elektrowniach w ostatnich latach w zestawieniu ze 
zmianami średniej ceny węgla dostarczanego do energetyki zawodowej przedstawiono na ry
sunku 3. 

Anal iza przychodów i kosztów działalności sektora elektroenergetycznego ogółem wyka
zuje, że sektor ten historycznie charakteryzował się zadawalającą sytuacją finansową a w roku 
2003 osiągnął zysk netto na poziomie 786,5 mln, który był ponad 2 krotnie wyższy niż w roku 
2002. 
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Rys. 4. Ceny energii elektrycznej w USD/GJ z podatkiem V AT 
Fig. 4. Biectricity prices in U$/GJ (V AT incl.) 

W opiniach na temat sektora elektroenergetycznego podkreśla się, że głównymi proble
mami, z którymi ten sektor się boryka i które mają wpływ na jego konkurencyjność na rynku 
UE są: 
- Konieczność modernizacji i przebudowy przestarzałych źródeł o łącznej mocy do około 12 

tys. MW. 
- Utrzymywanie niemal dwukrotnie wyższego poziomu mocy zainstalowanej w stosunku do 

średniorocznego zapotrzebowania na tę moc. 
- Niższa sprawność wytwarzania mediów energetycznych w stosunku do średniej sprawności 

pozostałych krajów UE, spalanie złych jakościowo węgli oraz problemy z dotrzymaniem 
w przyszłości norm emisji, (głównie S02, C02 ale sukcesywnie również innych związków) 
pomimo dużych inwestycji realizowanych w ramach kontraktów długoterminowych. 
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Restrukturyzacja zobowiązań związanych z KDT oraz stworzenie warunków dla rozwoju 
konkurencyjnego rynku energii elektrycznej. 
Monokultura węglowa (elektrownie cieplne) i związane z tym kosztowne inwestycje ekolo
giczne. 
Co najmniej dwukrotnie wyższe zatrudnienie (na 1000 MW mocy osiągalnej) niż w innych 
elektrowniach europejskich. 

- Nadmiar i konkurencyjność taniej energii w otoczeniu Polski. 
Warto na koniec zaznaczyć, że pomimo powyższych problemów ceny energii elektrycznej 

w Polsce u odbiorców finalnych należą do najtańszych w Europie. Przykładowo energia elek
tryczna dla gospodarstw domowych i dla przemysłu jest tańsza kolejno o około 36% i 20% 
w stosunku do średnich ważonych cen w krajach tzw. starej Unii Europejskiej (rys. 4). 

4. Ceny węgla kamiennego w świetle działań restrukturyzacyjnych 
sektora górniczego oraz uwarunkowań związanych ze wstąpieniem Polski do UE 

Prowadzona od początku lat 90. restrukturyzacja sektora górnictwa węgla kamiennego za
częla przynosić pod koniec tej dekady wymierne efekty ekonomiczne. 

Złożyły się na to takie czynniki jak: 
Niemal 3-krotna redukcja zatrudnienia. 

- Głęboka restrukturyzacja techniczno-organizacyjna powodująca 2-3 krotny wzrost wydaj
ności produkcji. 
Sukcesywne likwidowanie patologii w handlu węglem. 

a w ostatnich latach: 
Oddłużenie sektora ze znacznej części zobowiązań publicznych, narastających od początku 
lat 90., kiedy to sektor był objęty polityką regulowanych cen, hamujących inflację. 

- Wzrost cen węgla na rynkach międzynarodowych. 
Wyżej wymienione uwarunkowania miały wpływ na poziom kosztów sprzedanego węgla 

i cen zbytu. 
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Rys. 5. Średnia cena zbytu węgla i kosztjednostkowy sprzedanego węgla w cenach stałych 2003 roku 
Fig. 5. Average price and unit production cost of coal in fixcd ycar 2003 prices 
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Pokazano to na rysunku 5 gdzie jednostkowy koszt sprzedanego węgla i cena zbytu tego 
węgla liczone w cenach stałych roku 2003 mają stałą tendencję malejącą- w danym przypadku 
na przestrzeni lat 1993-2003. W stosunku do roku 1993 wartości te uległy redukcj i o około 22 r;G. 
Jednak aż do roku 2000 węgiel ten był sprzedawany poniżej kosztów produkcji, przy czym ce
ny węgla do energetyki zawodowej były przeciętnie niższe o około 21-25% od średnich cen 
zbytu dla pozostałych krajowych odbiorców. 

Na rysunku 6 przedstawiono koszt jednostkowy sprzedanego węgla oraz ceny zbytu węgla 
na poszczególnych rynkach w latach 2000-2004. 

Jak można zauważyć ceny węgla dla energetyki zawodowej wzrosły w tym okresie (5 lat) 
o około 11 % i były na poziomie lub też poniżej jednostkowych kosztów sprzedanego węgla . 

Koszty te szczególnie wzrosły w ostatnim roku w związku ze znacznym wzrostem cen stali 
i drewna (podstawowe, materiały obudowy górniczej). 
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Rys. 6. Koszt sprzedanego węgla i ceny zbytu węgla energetycznego 
Fig. 6. C os t o f sold co al and prices o f energetic co al 

Należy również zaznaczyć, że począwszy od 2003 roku górnictwo zaproponowało energe
tyce odejście od aprobowanego dotychczas wspólnie cennika liniowego (tzw. Cennika Blasch
ke'go) na rzecz cennika mieszanego to jest cennika liniowego w klasach o niskiej wartości 

opałowej oraz cennika jednoparametrowego w zakresie wartości opałowej (zł/OJ) dla węgli o ka
loryczności 21 MJ/KG i powyżej z ewentualną korektą ceny na zawartość siarki. Celem takie
go rozwiązania (przykład przedstawiono na rysunku 7) była promocja węgli o wyższej warto
ści opałowej , które dotychczas miały popyt u odbiorców poza Polską. Należy tu zaznaczyć , że 

przy określonej cenie l GJ energii cieplnej zawartej w węglu -cena tego węgla u odbiorcy fi
nalnego (po uwzględnieniu kosztów transportu) maleje ze wzrostem wartości opałowej węgla 
(rys. 7). Cennik ten, pomimo pewnych wad funkcjonuje do dzisiaj . 
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Rys. 7. Porównanie cennika liniowego i mieszanego 
Fig. 7. Comparison o f Iinear and mixed price-iist 

28 

Niski poziom cen węgla przeznaczonego do energetyki zawodowej oraz w eksporcie do 
roku 2004 (który traktowano głównie jako sposób na zdobycie części środków na utrzymanie 
nadmiernej mocy produkcyjnej) górnictwo rekompensowało sobie wysokimi cenami węgla do 
pozostałych odbiorców (rys . 6) . W efekcie na przestrzeni 10 lat rynek ten zredukował się nie
mal o 50% (o ok. 20 mln ton/rok). Oczywiście nałożyło się na to szereg innych czynników, ale 
cena miała tu niewątpliwie bardzo duży wpływ, gdyż zredukowała niemal do zera konkuren
cyjność węgla względem gazu ziemnego. 

Poziom cen węgla na rynku krajowym będzie coraz mocniej kreowany przez ceny węgla na 
rynkach międzynarodowych, a przede wszystkim należy się liczyć z ingerencją przepisów UE 
dotyczących zasad świadczenia pomocy państwa dla górnictwa w latach 2002-2010 (Rozpo
rządzenie Rady UE 1407/2002 z dnia 23.07.2002 r.). 

W przypadku kopalń rentownych minimalną ceną będą koszty pozyskania l tony węgla 
plus niezbędny zysk. Na przykład średni koszt pozyskania l tony węgla w sektorze górniczym 
(węgiel energetyczny) wynosi obecnie około 163 zł w przeliczeniu na miał o średniej wartości 
opałowej 22,5 MJ/kg (średnia ważona wartość opałowa miału węglowego produkowane przez 
krajowe kopalnie) co daje około 7,24 zł/GJ . 

Jeżeli kopalnia jest nierentowna wówczas albo zostanie jej udzielona pomoc albo będzie 
ona musiała być poddana likwidacji . 

Może to być między innymi pomoc: 
- Na redukcję działalności - udzielana nie później niż do roku 2007 pod warunkiem, że ko

palnia, która tą pomoc otrzyma objęta jest planem zamknięcia. 
- Na bieżącą produkcję, pod warunkiem, że wspomagana kopalnia mieści się w planie zabez

pieczenia dostępu do rezerw węgla , zaakceptowanym przez Komisję UE. 
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Należy jednak podkreślić, że pomoc ta musi zostać ograniczona dla węgl a w dostawach do : 
Krajowych lub unijnych elektrowni i elektrociepłowni. 

Krajowych lub unijnych koksowni. 
Krajowych lub unijnych hut w zakresie węgla PCI. 
W dostawach tych należy przestrzegać zasady, że cena węgla dostarczonego do odbiorcy 

(z kopalń objętych pomocą publiczną) będzie co najmniej równa cenie węgla o podobnej jako
ści importowanego i dostarczonego do odbiorców z krajów spoza Uni i Europejskiej . 

Należy więc wnioskować, że jeżel i górnictwo węgla kamiennego będzie korzystało z po
mocy publicznej to ceny węgla w kraju powinny ustali ć się na poziomie zbliżonym do cen pa
rytetu importowego a więc ich zmiany wynikać będą ze zmian cen na rynkach świ atowych. 

Skutki takich uwarunkowań przedstawiono w tabeli 2. Przy cenie węgl a w portach ARA na 
poziomie 67,39 USD/t (cena z 08.04.2005 r.)- jego cena franco wagon w porcie Świnoujście 
wyniesie 9,78 zł/GJ (9,91 zł/GJ w porcie Gdańskim) a po dostarczeniu go do odbiorców cena 
ta osiągnie poziom między 12 a 13,8 zł/GJ. 

Tabela 2. Parytet importowy (franco wagon w porcie polskim) oraz ceny węgla 
w wybranych elektrowniach i na stacji Katowice-Muchowiec w funkcji cen mialu węglowego 
o wartości opałowej 25 MJ/kg na bazie CIF w portach ARA- z uwzględnieniem kursu USD 

Table 2. Import parity (FOB raił car in a Polish sea port) and coal p1ices for selectcd powcr stations 
and FOB Katowice-Muchowiec rail way station versus CIF ARA ports prices o f fine rraction coal 

with caloritic value o f 25MJ/kg - U$ cxchange rate taken in to account 

Cena węgla CIF/ARA 
USD/l 
65,6 

Kurs USD 
Pl.N 

3,319 

Wartość opalowa mialu wę9la.vego 
MJ/kg 

25,121 

Fracht morski 
USD / t 

6 

Przeładunek w porcie+marża 
USD / t 

4 

Cena franco wagon w porcie Świnoujście 
PLN/t Pl.N / GJ 
250,9164 9,988313 

Cena franco wagon w porcie Gdańskim 
PLN l t PLN l GJ 
254.2354 10,12043 

Port Świnoujście· Bektrownia l EC - Ekwiwalentna cena na swt stacji Katowice Muchowiec 

Bektrownia l EC Transport z portu Cena - loco B./ EC Transport z kopalni Cena kopalni Stac· a Katowice M 
PLN/t km Pl.N/t PLN/GJ Pl.N / 1 km Pl.N/ t Pl.N/GJ 

Ostrolęka 83,17 666 334,0864 13,29009 57,18 421 276,9064 11,02291 
EC Warszawskie 76,2 597 327,1164 13,02183 42,43 284,6864 11,33261 
Kraków 86,92 696 337,8364 13,44837 19,02 79 318,8164 12,69123 
Wrocław 60,74 455 311,6564 12,40621 31,18 280,4764 11,16502 
Gdańsk 56,83 419 3J7,5464 12,2426 70,32 545 237,2264 9,44335 
Sędzin 80,05 834 330,9664 13,17469 11,42 

~ 
319,5464 12,72029 

Katowice 78,28 620 329,1964 13,10443 11,42 317,7764 12,64983 
Jaworzno 80,62 642 331 ,5334 13,19756 14,28 25 317,2564 12,62913 
Siersza 62,83 656 333,5464 13,27759 13,94 41 319,6064 12,72268 
Łagisza 62,38 656 333,2964 13,26764 11,42 2C 321,8764 12,813:)4 
Łaziska 81,37 648 332,2864 13,227M 15,99 28 316,2964 12,59002 
Skawina 87,00 701 337,9764 13.~ 19,5 87 318,4764 12,6m 
Opole 69,65 537 320,5664 12,76089 21,12 105 299,4464 11,92016 
Kozienice 91,02 737 341,9334 13,61158 44,52 321 297,4164 11,83935 
Stalowa Wola 99,41 811 350,3264 13,94556 42,57 3J1 307,7564 12,25al6 
t.óclż 71,35 553 322,2664 12,62657 35,5 238 286,7864 11 ,41541 
Polaniec 97,15 791 348,0664 13,65559 38,19 2M 311,8764 12,41497 
Grudziądz 56,00 415 3J7,0054 12,22111 58,52 435 248,4864 9,891581 
Mielec 102,44 836 353,3564 14,06618 34,155 225 319,2014 12,70656 
Kalisz 58,26 433 3J9,1764 12,30749 35,8 238 273,3764 10,86239 
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Aby więc osiągnąć ceny parytetu importowego -kopalnie, które korzystają z pomocy pu
blicznej powinny sprzedawać swój węgiel po cenach od 9,2 do 12,6 zł/GJ. 

Sytuacja taka byłaby niekorzystna zarówno dla górnictwa jak i energetyki gdyż zmniejszy
łaby się znacznie konkurencyjność węgla względem gazu ziemnego i niektórych technologii 
odnawialnych natomiast krajowi wytwórcy energii elektrycznej znaleźliby się w trudnej sytua
cji w kontekście otwarcia rynku energii. 

Oceniając górnictwo w podobny sposób jak energetykę należy przytoczyć następujące uwa
gi i opinie: 
- Górnictwo wymaga kontynuowania procesu restrukturyzacji a przede wszystkim pilnych 

inwestycji dla odtworzenia odpowiedniego stanu technicznego i udostępnienia nowych za
sobów węgla. Na kopalniach zaczyna się odczuwać brak wykwalifikowanej kadry. 
Pomimo bardzo dużych osiągnięć w zakresie restrukturyzacji, kopalnie polskie przy kosz
tach na poziomie 163 zł/t ( 40-51 USD/t - zależnie od kursu PLN/USD) nie osiągną po
ziomu kopalń australijskich, południowoafrykańskich czy południowoamerykańskich - w du
żej mierze płytko zalegających lub odkrywkowych - gdzie ~oszty są na poziomie 13-35 
USD/tonę a zatrudnienie na 1000 000 ton wydobytego węgla wynosi od 80 do 300 osób 
(w Polsce około 1200 osób). 

- Konkurencyjność polskiego węgla jest coraz silniej uzależniona od poziomu cen węgla 
(oraz od kursu USD/PLN) na rynkach międzynarodowych. Na dzień dzisiejszy, przy im
porcie węgla, jest to około 45-50 USD/t. Natomiast opłacalność eksportu drogą morską 
pojawia się przy cenach węgla w portach ARA powyżej 74 USD/tonę . Należy podkreślić, 

że idzie tu głównie o tzw. eksport wewnętrzny- do innych krajów UE. 
- Nieopłacalność eksportu w dłuższym przedziale czasu może spowodować albo wzrost ko

sztów poprzez utrzymywanie nadmiernych mocy produkcyjnych (częściowa rekompensata 
poprzez sprzedaż poniżej kosztów - o ile to będzie prawnie możliwe) albo konieczność 
likwidacji kolejnych 5-6 kopalń . 

5. Założenia polityki produkcyjnej KHW S.A. 

Biorąc pod uwagę wymienione w poprzednim rozdziale uwarunkowania, które z pewnością 
będą wpływały na rynek węgla Katowicki Holding Węglowy przyjął do realizacji długofalowy 
program zakładający między innymi: 
- Zwiększenie podaży węgla o zawartości siarki poniżej 0,6% poprzez ukierunkowanie fron

tu eksploatacyjnego na pokłady węgla o niskiej zawartości zanieczyszczeń. 
Stworzenie kompleksowej oferty skierowanej dla gospodarstw domowych oraz dla małych 
i średnich ciepłowni w tym promocję nowoczesnych, zautomatyzowanych i niskoemisyj
nych technologii wytwarzania ciepła o mocy od 15 KW do 7 MW oraz produkcję i sprawną 
dystrybucję kwalifikowanych paliw węglowych o nazwach handlowych EKORET® i EKO
-FINS® przeznaczonych do tego typu technologii wytwarzania ciepła. 
Poniżej omówiono uwarunkowania uzasadniające przyjęcie takiej polityki szczególnie w za

kresie występowania węgli o niskiej zawartości siarki w zasobach KHW S.A. oraz możliwości 
produkcyjnych paliw węglowych dla nowoczesnych kotłów. 

6. Charakterystyka złoża i zasoby węgla kamiennego w kopalniach KHW S.A. 
z uwzględnieniem węgli niskosiarkowych 

Sumaryczna powierzchnia obszarów górniczych kopalń KHW S.A. wynosi 181,38 km2
. 

Obszary górnicze znajdują się w obrębie gmin Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Tychy, Mi
kołów i Sosnowiec. 
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Kopalnie eksploatują węgiel energetyczny z warstw pokładów o następującej charakterystyce: 
- Warstwy Orzeskie (grupa 300) - kopalnie Murcki i Wesoła - węgiel energetyczny o sto

sunkowo niskich parametrach jakościowych. 
- Warstwy Rudzkie (grupa 400) - kopalnie Staszic, Wujek, Śląsk i Wesoła - węgiel ener

getyczny o średnich parametrach jakościowych. 
- Warstwy Siodłowe (grupa 500)- kopalnie Mysłowice, Wesoła, Wujek-Śląsk, Staszic, Wie

czorek- wysokiej jakości węgiel energetyczny. 
- Warstwy Porębskie (grupa 600)- kopalnia Wieczorek- wysokiej jakości węgiel gazowy i ga

zowo-koksowy. 
Aktualne zasoby węgla przedstawiają się następująco : 

Zasoby bilansowe- 2 534 mln ton . 
Zasoby przemysłowe- l 051 mln ton. 
Zasoby operatywne przewidywane do wydobycia- 709 mln ton. 
Zasoby operatywne udostępnione- 337,2 mln ton. 

W zasobach operatywnych węgiel z zawartością siarki < 0,6% to 491 mln ton, co stanowi 
69,2% całości zasobów operatywnych. 

7. Struktura produkcji i sprzedaży 

Eksploatacja węgla w pokładach występujących w różnych warstwach geologicznych o zróż
nicowanej charakterystyce oraz stosowane technologie przeróbki mechanicznej pozwalają ko
palniom KHW S.A. oferować do sprzedaży węgiel energetyczny o zróżnicowanych parame
trach jakościowych , w dostosowaniu do wymagań odbiorców (tabela 3). 

Tabela 3. Jakość węgla uzyskiwana w poszczególnych grupach smtymcntowych przez kopalnie KHW S.A. 
Table 3. Quality o f coal produccd by KHW S.A. mines per s i ze group 

Sortyment węgla Jakość 2000 r 2001 r 2002 r 2003 r 2004 r 
Qir 28 773 28 941 29 154 29 059 29 215 

Grube Ar 4,9 4,6 4,4 4,6 4,1 
Str 0,5 0,49 0,46 0,46 0,45 
Qir 28 591 28 795 29 483 29 623 29 531 

Średnie Ar 5,7 5,4 4,5 4,1 3,9 
Str 0,53 0,52 0,48 0,44 0,44 
Qir 22 371 22 448 22 623 22 482 22 545 

Miały Ar 19,9 19,8 19,6 19,9 19,7 
Str 0,71 0,72 0,68 0,68 0,67 
Qir 23 456 23 531 23,777 23 605 23 856 

Ogółem Ar 17,3 17,2 17 17,3 16,7 
Str 0,67 0,68 0,65 0,64 0,62 

I tak na przykład: 
- Sortymenty grube oferowane są w zakresie wartości opałowej od 24 do 30 MJ/kg oraz o za

wartości siarki na poziomie 0,45-0,5%. Odbiorcami są gospodarstwa domowe, rolne, małe 
lokalne kotłownie i drobny przemysł. Zużycie tych węgli ma stałą tendencję malejącą. Wią
że się to z wysokimi cenami tych węgli, spalania ich w przestarzałych technicznie i techno
logicznie paleniskach a tym samym z wysokimi kosztami wytwarzania ciepła (np. w sto-
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sunku do gazu ziemnego) oraz zanieczyszczaniem środowiska pomimo wysokich parame
trów jakościowych tych węgli . 

- Sortymenty średnie- w zakresie wartości opałowej od 23 do 30 MJ/kg i o zawartości siarki 
na poziomie 0,45%. Głównymi odbiorcami tych sortymentów jest przemysł, gospodarstwa 
domowe oraz małe i średnie ciepłownie. 
Na bazie sortymentów średnich Katowicki Holding Węglowy jako pierwszy uruchomi! pro

dukcję paliwa o nazwie handlowej EKORET® przeznaczonego do niskoemisyjnych kotlów 
nowej generacji z paleniskami retortowymi. Kotły te są przeznaczone do ogrzewania mieszkań, 
domów jedno i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, dużych obiektów komunalnych i prze
mysłowych (między innymi szkoły, szpitale, cegielnie i piekarnie), w ciepłowniach jako kotły 
podstawowe lub źródła lokalne o mocy do 8,0 MWt [2]. 

Możliwości produkcyjne zakładu przeróbczego należącego do "Katowickiego Węgla" Sp. 
z o.o. wynoszą aktualnie około 150 000 ton/rok EKORETU. Natomiast popyt na to paliwo 
szacuje się obecnie na okolo 250 000 ton/rok. Popyt ten z roku na rok dynamicznie rośnie. Sor
tymenty miałowe oferowane są w zakresie wartości opałowej od 19 do 30 MJ/kg i średniej za
wartości siarki do 0,75%. 

Głównymi odbiorcami tych węgli jest elektroenergetyka zawodowa, w tym: 
- 13 elektrowni zawodowych (m.in. PKE S.A., EL Kozienice, EL Połaniec, EL. Opole, El. Ostro

łęka, El. Stalowa Wola i inne); 
- 46 elektrociepłowni w tym EC Warszawskie S.A., ZEC Łódź, ZEC Poznań, Zespól Elek

trociepłowni EdF i inne; 
- oraz sektor ciepłowniczy i przemysł, obejmujący cementownie, chemię, cukrownie, hutnic

two itd . 
Węgle produkowane przez KHW S.A. poszukiwane są również przez odbiorców zagra

nicznych, głównie z krajów Europy południowej oraz południowo-wschodniej i zachodniej. Na 
kierunkach tych uzyskuje się coraz częściej ceny wyższe niż na rynku krajowym. 

Na bazie wysokojakościowych miałów i groszków węgli energetycznych (KWK "Staszic" 
i "Kazimierz-Juliusz") Holding uruchomił produkcję kolejnego paliwa węglowego o nazwie 
handlowej EKO-FINS® przeznaczonego do kotłów niskoemisyjnych z podajnikami tłokowymi 
i szufladowymi, promowanych do stosowania w gospodarstwach domowych, rolnych oraz do 
ogrzewania obiektów o powierzchni do 4000 m2

. 

Parametry jakościowe EKGRETU i EKO-FINU przedstawiono poniżej: 
Węgiel kamienny, energetyczny: typ 31 lub 32.1 typ 31 i 32: 

- Sortyment handlowy: ~EKORET® ~KO-FINS®, 
- Uziarnienie 5(8)- 25 mm O- 30 (35) mm, 
- Zawartość ziaren poniżej 0,5 mm- do 15%, 
- Wartość opałowa:> 26 MJ/kg > 26 MJ/kg, 
- Zawartość popiołu: 4-10%4-12%, 
- Zawartość siarki: < 0,6 % < 0,6 %, 
- Typ koksu wg metody Gray-Kinga A do D, 
- Spiekalność- RI: poniżej 10 poniżej 20, 
- Temperatura spiekania popiołu- t5, > 1l00°C > 1100°C, 
- Temperatura mięknienia popiołu- tA: > 12500C > l250°C, 
- Zawartość wilgoci: od 10% do 10%. 

Co się tyczy oferty KHW S.A. dotyczącej węgli o niskiej zawartości siarki(< 0,6%) należy 
stwierdzić, że w oparciu o rozpoznanie złoża oraz przewidywany harmonogram biegu eksploa-
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towanych ścian , podaż tych węgl i do roku 2021 będzie na poziomie ok. 8-10 mln ton/rok. 
Należy jednak podkreślić , że sortymenty mialowe będą stanowiły tylko około 60% całkowi tej 

produkcji. 
Prognozę produkcj i tego typu węgla przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4. Prognoza produkcji węgla z zawartością siarki do 0,6có w latach 2007-2021 
Table 4. Coal production prognosis with sulphur contents up to 0,6% in 2007-2021 period 

Qlf AI l Str 111a/1u ce ton 
MJ / , q % ~ % MI! mi xm JIIO :lJII :lJ12 :'013 
Jl- 11 Hl l '0.4 6471 70~ 15~2 1700 2797 2936 2155 
24-31 4- 18 l 0.4 -0,5 ~9191 41l95 1765 3198 3749 39~5 4319 
:'5-3! 4 .1] l 0.5 . 0,6 2fffl i 40) 5009 4274 3264 2374 1757 

R'JEM 84531 10030 1[097 9172 98ffi ) 9255 8241 
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The position of Polish coal in the energy minera! resoUI·ces market is mainly determined by 
the following factors : 
l. The end-user price, which is the composite of, among others, mining and preparation cost at 

the mine, the producer's profit, taxes, transport cost, dealer's profit margin. 
2. Coal price in the international market. 
3. Coal quality and the associated running costs of power generation installations and the ba

sie air treatment facilities. 
4. Availability of modern, highly efficient and low-emission electric power and heat genera

tion technologies. 
5. International obligations of Foland with respect to adherence to emission standards, stipu

lated among others by Directive No 2001180/WE (LCP) &#8211; currently mainly with res
pect to C02, S02 and NO, emissions, but in future also other products of coal combustion. 
The paper is based on the generally available information included in the reports of Urząd 

Regulacji Energetyki (the Energy Department) , the publications of Agencja Rynku Energii S.A. 
(the Energy Market Agency), Agencja Rozwoju Przemysłu (the Industry Development Agen
cy), Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Folityki Społecznej (the Ministry of Economy and Em
ployment), the reports of KW S.A., KWH S.A. (two major mining companies) and Internatio
nal Coal Report, Coal Trader International, International Coal Markets Scorecard, Platts Ener
gy Bulletin, PKP Cargo and PGNiG S.A. 
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na rynku europejskich wytwórców energii elektrycznej? 
Punkt widzenia PKE S.A. 

Słowa kluczowe 

energetyka - węgiel kamienny- Fałudniowy Koncern Energetyczny S.A. -europejski rynek 
energii- Unia Europejska 

Streszczenie 

Południowy Koncern Energetyczny S.A. to organizacja gospodarcza integrująca w układzi e 
koncernowym sześć elektrowni i dwie elektrociepłownie. 

Po sześciu latach od momentu powstania koncernu można z satysfakcją stwierd z ić, 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 
przykłaciem funkcjonowania organizacji energetycznej, mogącej odgrywać istotną rolę w gru
pie porównywalnych podmiotów w skali europejskiej. 

Przyszłość PKE S.A. w zasadniczym stopniu zależy od możliwości pozyskania \ l bezpo
średnim sąsiedztwie elektrowni odpowiednich ilości węgla o parametrach jakościowych w peł

ni odpowiadających uwarunkowaniom technologicznym wytwarzania energii e lektrycznej i ciepła. 
Proces pozyskiwania kolejnych podmiotó\' górniczych nie jest ostatecznie zakończony. Przy 

obecnym zużyciu \ '<(gia energetycznego przez elektrownie i elektrociepłownie Południowego 
Koncernu Energetycznego kopalnie z Grupy Kapitałowej PKE pm ·inny cłostarczyć 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 pokopainianych osadni
kach czy podejmowanych prób odzyskiwania węgla z hałd kopalnianych. 

Węgiel podstawowym nośnikiem energii 

Dzisiaj 25 krajów Unii Europejskiej wytwarza na bazie węgla kamiennego około 32c:c zu
żywanej przez siebie energii. 

Według opinii Światowej Rady Energetycznej (World Energy Council) jako paliwo węgiel jest: 
- dyspozycyjn y - pomimo wyczerpywania rezerw, pozostaną one olbrzymie w liczbach bez

względnych oraz w porównaniu cło rezerw ropy i gazu; 
- dostępny- przede wszystkim w postaci energii elektrycznej dla ros nącej liczby ludzi. Dzię

ki znaczącemu wzrostowi wydajności międzynarodowe ceny węgla pozostaną stabilne lub 
wzrosnąznacznic mniej niż ceny jego konkurentów; 

- bezpieczny politycznie- dostawy pochodzą z krajów stabilnych politycznie. 
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Uwzględniając te walory węgla jako nośnika energii wykorzystywanego w elektrowniach 
możliwe jes t osiągnięcie wszystkich celów polityki energetycznej , tzn . efektywności ekono
micznej, bezpieczeóstwa dostaw i kompatybilności ze środowiskiem naturalnym. 

Jednak spełnione muszą być dwa najbardziej istotne warunki : 
l. Energetyka zawodowa bazująca na paliwie węglowym musi dostosować swoje możliwości 

wytwórcze do sprostania oczekiwaniom odbiorców na swój produkt (czyli nie może produ
kować energii przy niskim stopniu sprawności jednostek), a jednocześnie musi uwzględnić 
zmienione warunki i ograniczenia ekologiczne (technologie niskoemisyjne, technologie ze
ro emisyjne). 

"' Górnictw o węgla kamiennego i brunatnego musi swoje zdolności wydobywcze w pełni 
skorelować z potrzebami odbiorców swojego produktu. 

Co z polskll energetyką? 

W 2000 roku w polskim systemie elektroenergetycznym, który stanqwią elektrownie za
wodowe i przemysłowe, zainstalowanych było łącznie 34,6 GW mocy. Moc osiągalna wyno
siła wówczas 33,4 GW. Różnica pomiędzy mocą osiągalną a szczytowym zapotrzebowaniem 
na energię elektryczną wyniosła w tym czasie nieco ponad 11 GW. Z tego prostego wyliczenia 
\ .·ynika zatem, że rezerwa mocy wyniosła około 30%. Taki poziom rezerwy mocy jest wielko
ścią najbardziej optymalną. Przy założeniu, że traktujemy ten układ jako model wyłącznie teo
retyczny. Praktyka natomiast w istotny sposób różni się od założeń teoretycznych. Z porówna
nia danych, np. z 200 l roku , wynika, że w tym czasie moc dyspozycyjna w polskich elektrow
niach i elektrociepłowniach była mniejsza niż 30 tys. MW e. Jednocześnie należy podkreślić, że 
w styczniu br. szczytowe obciążenie przekroczyło 26 tys. MWe. Zakładając, że sumaryczny 
ubytek mocy - spowodowany potrzebami własnymi elektrowni, awaryjnością i bieżącymi re
montami, remontami kapitalnymi i częścią mocy w trwałej rezerwie - wynosi około 25,8-29,8% 
- i to bez uwzględnienia strat przesyłowych szacowanych na 15-20cno, to faktyczna rezerwa 
mocy w polskim systemie wyniosła w tym czasie około 2,3-8%, czyli około 530-1830 MW e. 

Warto podkreślić, że zdecydowana większość mocy zainstalowanej w polskim systemie 
elektroenergetycznym pochodzi z lat 1960-:-1980. Wiek mocy zainstalowanych w krajowym 
systemie elek troenergetycznym prezentuje poniższy wykres. 

Wiek mocy zainstalowanych w KSE 
Lata Uruchomienia 
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Wiek mocy zainstalowanych w KSE, lata uruchomienia 

Rys. l. Wiek mocy zainstalowanych w krajowym systemie elektroenergetycznym 
Fig. l. The age o f the power-generating equipment of the domestic electro-energetic system 
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Dla zobrazowania stanu naszej energetyki warto posłużyć się przykładem Południowego 
Koncernu Energetycznego. Jest to największy polski producent energii elektrycznej z węgla 
kamiennego. W skład PKE S.A. wchodzi sześć elektrowni: Jaworzno III, Łaziska, Siersza, Ła
gisza, Halemba, Blachownia oraz dwie elektrociepłownie: Katowice i Bielsko-Biała, zlokali
zowanych w województwach: śląskim, małopolskim i opolskim. 

Historia elektrowni koncernu sięga 1898 roku, kiedy w Jaworznie uruchomiono pierwsze 
dwa agregaty prądu stałego o łącznej mocy 320 kW. Jaskółką bardzo nowoczesnej jak na tamte 
czasy energetyki stało się wybudowanie w 1917 roku najstarszej części obecnej Elektrowni Ła
ziska. Z upływem czasu jednostki najstarsze, o najniższej sprawności likwidowano, wprowa
dzając w ich miejsce obiekty nowocześniejsze. 

Ostatni etap modernizacji funkcjonującego dzisiaj potencjału wytwórczego nastąpił w koń
cu lat 90., kiedy głębokim procesom modernizacyjnym poddano wszystkie bloki 200 MW oraz 
część bloków mniejszych (120 MW). 

Temu etapowi, poza działaniami wpływającymi na wydłużenie żywotności oraz na zdecy
dowaną poprawę sprawności, wyrażającą się np. możliwością podniesienia mocy z 200 do na
wet 230 MW, przyświecał cel równie ważny: doposażenie modernizowanych bloków w bar
dziej sprawne instalacje o charakterze proekologicznym, z nowymi elektrofiltrami oraz najno
wocześniejszymi instalacjami do odsiarczania spalin i ograniczenie emisji innych związków, 
np. tienków azotu. 

Cechą charakterystyczną naszej energetyki jest znaczne rozproszenie jakościowe eksploa
towanych jednostek . Skalę problemów Z\ 'iązanych z zarządzaniem takim potencjałem najlepiej 
obrazuje poniższe zestawienie, pokazujące rozproszenie wielkości mocy pomiędzy 39 jednost
kami wytwórczymi zainstalowanymi w elektrowniach PKE S.A. Są to jednostki o mocy od 
25,6 MW do 230 MW. 
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Rys. 2. Moc zainstalov.ana urządzeń wytwórczych w PKE S.A. 
Fig. 2. The power capacity o f the PKE S.A. energy-generating equipment 

Wraz ze wzrostem PKB przewiduje się w następnych dekadach znaczny wzrost zapotrze
bowania na energię elektryczną w naszym kraju. Zakładając potrzebę dywersyfikacji źródeł 
energii celem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w procesie prognozowania brane 
pod uwagę są warianty wykorzystania w różnym stopniu węgla, gazu ziemnego, odnawialnych 
źródeł energii oraz energetyki jądrowej. 
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ległości około l ,5 km Kopalni "Bolesław Śmiały". Wykorzystanie możliwości zastąpienia ko
lejowych przewozów węgla w tym układzie taśmociągiem pozwoliło obniżyć kosz transportu 
l tony o około 7 zł. 

Konsolidacja energetyki z górnictwem 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w1ąze się zlikwidowaniem barier ograniczają
cych wejścia na nasz krajowy rynek producentów i produktów z pozostałych krajów unijnych. 
W takiej sytuacji funkcjonowanie przedsiębiorstw, których ceny sprzedaży przewyższają ceny 
towarów importowanych, jest praktycznie niemożliwe. 

Poszerzenie kompleksu górniczo-energetycznego o element dystrybucji pozwala lepiej do
pasować ofertę producenta do zapotrzebowania na ten produkt u jego finalnego odbiorcy. Po
zytywnie wpływa również na funkcjonowanie kompleksu paliwowo-energetycznego, nie wy
kluczając również poszerzenia zakresu świadczonych usług o inne elementy, na które klient 
zgłasza zapotrzebowanie. 

Pozytywne doświadczenie dużych podmiotów multienergctycznych funkcjonujących w Eu
ropie i na świecie oraz własne doświadczenia po kilkuletnim funkcjonowaniu PKE S.A. z pod
miotami górniczymi w swoich strukturach w pełni to potwierdzają. 

Na rynku wytwórców energii liczą się tylko jednostki gospodarcze silne, funkcjonujące w ra
mach dużych grup, stwOI7.onych pi7.ez podmioty ze sfery paliwowej, produkcyjnej i dystrybucyjnej. 

PKE SA na tle wybranych europejskich firm mergetycznych ~~ mocy zainstalowanej [MW] 
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Rys. 3. PKE S.A. na tle wybranych europejskich firm energetycznych wg mocy zainstalowanej [MW] 
Fig. 3. The PKE S.A. among the selected European energy producers according to the power capacity [MW l 

Doświadczenia konsolidacyjne Porudniowego Koncernu Energetycznego 

Na trzy lata przed powstaniem Południowego Koncernu Energetycznego samodzielna wte
dy Elektrownia Jaworzno III S.A., na bazie likwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego "Jawo
rzno", wspólnie z jej ówczesnym właścicielem Nadwiślańską Spółką Węglową S.A. w Tychach, 
powołała do życia Zakład Górniczo-Energetyczny "Sobieski Jaworzno li!". Po upływie kilku 
lat od jego powolania możemy bezdyskusyjnie stwierdzić, że ten akt stworzył dla środowiska 
jaworzniekiego całkowicie nową sytuację. Dla elektrowni była to gwarancja bezproq!emowych 
dostaw, z bardzo bliskiej odległości, taniego i w pełni odpowiadającego wymogom technolo-
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gicznym paliwa produkcyjnego, zaś dla zakładu górniczego to gwarantowany zbyt prawie ca
łości wydobycia, regularne wpływy należności za swój produkt, a co z tym jest bezpośrednio 
związane , możliwość planowego, racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami, od
twarzania potencjału technicznego, bieżącego prowadzenia robót przygotowawczych, gwanm
tujących zachowanie ciągłości wydobycia. 

Najwięcej zyskała na tym górniczo-energetycznym mariażu społeczność jaworznicka, bo
wiem w czasach trudnej kondycji górnictwa, kiedy kolejne kopalnic kwalifikowały się z róż
nych przyczyn do likwidacji , gdy ubywało kolejnych miej sc pracy, powstał praktycznie nowy 
podmiot gospodarczy, gwarantujący miejsce pracy dla 2800 ludzi. 

20 grudnia 2003 roku w Katowicach została podpisana umowa spółki Zakład Górniczo
Energetyczny "Janina". Zgodnie z jej zapisem nowa firma przejęła produkcyjną część majątku 
Kopalni Węgla Kamiennego "Janina" w Libiążu i zos tała dokapitalizowywana przez Południo
wy Konce rn Energetyczny S.A. 

Udziałowcami ZGE "Janina" były: Kompania Węglowa S.A., Południowy Koncern Ener
getyczny S .A. i ZGE "Sobieski Jaworzno III". 

Powstanie Południowego Koncernu Węglowego S.A. 

l lipca 2005 roku , powołany do życia kilka miesięcy wcześniej, Południowy Koncern Wę
glowy S.A. przejął obydwa zakłady górniczo-energetyczne. Oddzielne funkcjonowanie zakła
dów nie pozwalało na pełne wykorzystanie ich potencjału techniczno-organizacyjnego. ZGE 
"Sobieski'', mający kilkuletnie doświadczenia w działalności na trudnym i niepewnym rynku 
węglowym, stał się spółką generującą zyski. W ZGE "Janina" , z uwagi na krótki , bo zaledwie 
roczny, okres inwestycyjno-rozwojowy, nie było możliwości wypracowania zadawalających 
właścicieli wyników techniczno-ekonomicznych. 

Natomiast funkcjono~ •anie "Janiny" w strukturach PKW S.A. pozwoliło j ej na przetrwanie 
najtrudniejszego okresu i zwiększenie oraz ustabilizowanie wydobycia na zakładanym poziomie. 

Integracja obydwu kopalń w ramach jednej struktury przynosi wymierne korzyści im 
samym, ale także i właścicielom. Jest to zresztą ten sam kierunek, w jakim zmierza całe polskie 
górnictwo, osiągając na tej drodze ewidentne korzyści. 

Główny odbiorca węgla - Południowy Koncern Energetyczny, dzięki dostawo m z PKW, 
bardziej uniezależnił się od wahań koniunktury. Kopalnie zapewniają stałe dostawy paliw po 
konkurencyjnych cenach. W efekcie energetycy będą mogli łatwiej prowadzić konkurencyjną 
grę na europejskim rynku energii. 

Utworzenie koncernu węglowego pozwoliło zoptymalizować gospodarkę środkami produk
cji. W sposób bezproblemm 'Y obydwa zakłady mogą się uzupełniać w zakresie wykorzystania 
maszyn i urządze11, części zamiennych itp. 

Obecny koncernowy system funkcjonowania pozwolił na bardziej efektywne wykorzysta
nie zasobów ludzkich. Brygady i zespoły specjalistyczne będą wykorzystane zamiennie w oby
dwu kopalniach np . do zbrojenia i likwidacji ścian, robót chodnikowych, zabudowy maszyn 
i urządzeń . 

W gestii PKW S.A. jest prowadzenie wspólnej polityki inwestycyjnej . Możliwe stanie s ię 

okresowe kumulowanie procesu inwestycyjnego w skali jednego zakładu , poprzez dostosowa
nie posiadanych środków do aktualnych potrzeb danej kopalni. Tego typu rozwiązania nie były 
możliwe do zastosowania w poprzednim systemie, nawet w warunkach, kiedy obydwa zakłady 
funkcjonowały w ramach tej samej Grupy Kapitałowej PKE S.A. 

W ramach Koncernu Węglowego prO\\ adzi się także wspólnąpolitykę remontową. 
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Zarząd Południowcgo Koncernu Węglowego przewiduje, że w wyniku realizacji zaplano
wanych przedsięwziQć techniczno-organizacyjnych wzrośnie wydajność na jednego zatrudnio
nego z około 930 ton do ponad II 00 ton. Zakłada się także stały wzrost wskaźnika wydajności 
pracy (określany jako przychody ogółem na jednego zatrudnionego) przy utrzymaniu stałego 
poziomu zatrudnienia na poziomie około 5,5 tys. osób. 

Razem czy osobno? 

Dla przyszłości energetyki poludniowej Polski i części kopalń nie ma innej alternatywy 
aniże li dążenie do jak najbardziej pełnej symbiozy. Pozytywne doświadczenia. jakie w czasie 
swojej pięcioletniej historii zanotował Zakład Górniczo-Energetyczny "Sobieski" w Jaworznie, 
oraz wyniki ekonomiczne Południowego Koncernu Węglowego S.A. w pełni to potwierdzają. 

Polish Energy Producers Separately or Together with Mining Companies 
on European Markets of Energy Producers? 
Point of View of PKE S.A. 

Abstract 

Południowy Koncern Energetyczny S.A. is an enterprise combining six power plants and 
two heat-and-power generating plantsin a structure of one concern. 

Six years after its founding it can stated with satisfaction that the predictions regarding the 
rol e and place of the company in the Polish and European markets of 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 Buropean companies. The 
futUI·e of PKE S.A. depends to a large extent on the potential of neighbouring mines to provide 
adequate ąuantities of coal of ąuality satisfactory for the technological reąuirements of power 
and heat generating. The process of acąuisition of new mining enterprises i s stil! under way. At 
the current demand level the mines of Grupa Kapitałowa PKE should supply 6-7 mln tonsof 
steam coal to the power and heat generating plants belonging to Poludniowy Koncern Energe
tyczny S.A. Thc remaining 3-4 mln tons will come from other mines and also from utilization 
of coal recovered from rnud deposited in mine settlers and rnine dumps . 
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Wielokierunkowa koncepcja rozbudowy JSW S.A. KWK "Zofiówka" 

Słowa kluczowe 

eksploatacja podziemna- rynek węgla- analiza teclzniczno-ekonomicma- efektywność 
produkcji 

Streszczenie 

Artykuł przedstawia realizowany obecnie kierunek działań w KWK ,,Zofiówka", który umoż
liwi znaczące wydłużenie żywotności kopalni przy utrzymaniu efektywności i rentowności pro
dukcji. Podjęte wielopłaszczyznowe działania ukierunkowane są na rozbudowę KWK ,,Zofiów
ka" poprzez: integrację techniczno-organizacyjną z kopalniami "Borynia" i ,,Jas-Mos", budowę 
poziomu ,,1080 m" oraz udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie 
złoża "Bzie-Dębina l -Zachód". Przedstawiono poszczególne koncepcje rozbudowy kopalni 
"Zofiówka" ze szczególnym uwzględnieniem merytorycznego rozwiązania problemów, które 
poparte analizą ryzyka i analizą ekonomiczną będą podstawą podjęcia ostatecznej decyzji 
o realizacji ww. projektów. Uzasadniono przyjęcie infrastruktury KWK "Zofiówka" dla reali
zacji utrzymania kluczowej pozycji JSW S.A. na rynku węgla koksowego. 

l. Wstęp 

Obszar górniczy KWK ,,Zofiówka" (OG "Jastrzębie Górnie") o powierzchni 16,4 km2 po
łożony jest na skraju Wyżyny Śląskiej, w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Za
głębia Węglowego, w obrębie miasta Jastrzębie Zdrój oraz gmin: Pawławice i Mszana. 

Obszar górniczy KWK "Zofiówka" graniczy z obszarami górniczymi trzech kopali'! J astrzę
bskiej Spółki Węglowej S.A.: 

z obszarem górniczym KWK "Borynia"(OG "Szeroka I") od północy, 
- z obszarem górniczym KWK "Jas-Mos" (OG "Jastrzębie I") od zachodu i poludniowego 

zachodu, 
- z obszarem górniczym KWK "Pniówek"(OG "Krzyżowice III") od wschodu. 

Od południa obszar górniczy kopalni sąsiaduje z udokumentowanym złożem ,,Bzie-Dębina". 
Uruchomienie kopalni nastąpiło 4 grudnia 1969 roku. Wydobycie dobowe wynosiło wów

czas 206 t/d a załoga liczyła 413 pracowników. 
Od l kwietnia.l993 roku KWK ,,Zofiówka" stała się jednym z zakładów górniczych zrze

szonych w strukturze Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 
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Kopalnia ,,Zofiówka" posiada strukturę prostą 'z pojedynczym kompleksem wydobywczo
przeróbczym. Złoże kopalni udostępnione zostało 5 szybami, w tym szybem wydobywczym, szy
bem materiałowo-zjazdowym oraz 3 szybami wentylacyjnymi . 

Udostępnienie poziome zasobów węgla kamiennego w złożu oparte zostało na wyrobiskach 
szkieletu kamiennego wykonanych na poziomie wydobywczym "900 m" oraz na dwóch po
ziomach wentylacyjnych: "580 m" i "705 m". 

Obecnie kopalnia, w której zatrudnionych jest 3870 pracowników, utrzymuje zdolność wy
dobywczą na poziomie lO 300 t/d. 
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Rys. l. Jastrzębska SpóJka Węglowa S.A.- lokali zacja zakładów górniczych 
Fig. l. Jastrzębska SpóJka Węglowa S.A. - location o C the individual mincs 

Złoże węgla kamiennego KWK "Zofiówka" występuje w formie wieJopokładowej i zostało 
zaliczone do II złóż ze względu na tektonikę i zmienność zalegania. 

Zasoby przemysłowe węgla koksowego udokumentowane do głębokości l 080 m wynoszą 
127,3 mln ton (według stanu na dzień 31.12.2004 r.). Pod względem ilości udokumentowanych 
zasobów węgla orlokoksowego złoże kopalni należy do grupy najbardziej zasobnych złóż 
w Polsce. 

Na rysunku 2 przedstawiono strukturę zasobów przemysłowych w złożu kopalni ,Zofiów
ka" z uwzględnieniem miąższości pokładów oraz typów węgla. 
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Rys. 2. Struktura zasobów przemysłowych w~gla w złożu KWK ,.Zofiówka" 
Fig. 2. Coal reserves witl1in KWK "Zofiówka" mining arca 
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O typ 35 2A 

o typ 35 28 
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Określone w Projekcie Zagospodarowania Złoża zasoby operatywne węgla koksowego, 
wynoszące około 87 mln ton (według stanu na dzień 31.12.2004 r.), zabezpieczają możliwości 
prowadzenia działalności górniczej przez okres ponad 30 lat. 

Wydobywany w KWK ,,Zofiówka" węgiel ortokoksowy typu 35.2 charakteryzuje się dos
konałymi parametrami jakościowymi (niską zawartością: siarki, fosforu, chloru oraz niską za
wartością części lotnych i popiołu przy bardzo dobrych parametrach koksotwórczych), które 
umożliwiają produkcję koksu wielkopiecowego najwyższej jakości. 

Produkcja węgla koksowego stanowi 92% ogółu wydobytego węgla. Pozostale 8% produk
cji to węgiel do celów energetycznych, którego odbiorcąjest energetyka. 

Kopalnia prowadzi obecnie eksploatację na głębokości poniżej 800 m w warunkach wy
stępowanie zagrożel1 naturalnych. Złoże kopalni zaliczone jest do IV kategorii zagrożenia me
tanowego oraz klasy "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Występuje również zagro
żenie wyrzutami metanu i skał, zagrożenie wodne (I i II stopie!l) a także zagrożenie tąpaniami 
(I stopień). 

W związku z dużą głębokością prowadzonych robót górniczych występuje zagrożenie tem
peraturowe. 

2. Działania podejmowane w KWK "Zofiówka" celem unowocześnienia 
procesu produkcyjnego oraz poprawy warunków pracy 

Rozpoczęta po 1990 roku restrukturyzacja polskiego górnictwa, dostosowująca tę branżę do 
nowych warunków rynkowych, ukierunkowała działania nowopowstałej Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej S.A. m.in. na optymalizację poziomu wydobycia i zatrudnienia oraz koncentrację 
produkcji i wzrost wydajności. O zakresie dokonanej restrukturyzacji może świadczyć fakt, że 
o ile pod koniec lat 80 wydobycie rzędu 12 000 t/d realizowano średnio w 12 ścianach przy 
zatrudnieniu blisko 9 tysięcznej załogi, to obecnie ponad 10 000 ton węgla na dobę wydobywa 
niespełna 4-tysięczna załoga w oparciu o 3-4 czynne ściany. 

Stało się to możliwe dzięki zakończeniu w 2003 roku budowy poziomu wydobywczego 
"900 m" (obecnie jest jedynym poziomem wydobywczym) oraz wdrożeniu w procesie pro
dukcji nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych. 

Oprócz wprowadzenia nowoczesnych obudów ścianowych, dostosowanych do specyfiki 
warunków górniczo-geologicznych w eksploatowanych pokładach, oraz unowocześnienia wy
posażenia technicznego procesu produkcji (kombajny ścianowe i chodnikowe, układy transpor
tu urobku) tylko w ostatnim okresie kopalnia wdrożyła między innymi takie rozwiązania jak: 

bezcięgnowe kolejki spągowe o napędzie spalinowym i elektrycznym, co umożliwiło zwięk
szenie efektywności robót zbrojeniowo-likwidacyjnych, 
klimatyzację grupową, 
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- wirówki sedymentacyjno-filtracyjne do odwadniania produktów w Zakładzie Przeróbki Me
chanicznej Węgla, co pozwoliło na wyeliminowanie emisji szkodliwych substancji do at
mosfery, 

- systemy zasilania napięciem 3,3 kV w maszynach i urządzeniach ścianowych, 
łączność bezprzewodową w przewozie dołowym. 
Wymienione tutaj rozwiązania mają bezpośredni wpływ na wzrost wydajności i poprawę 

organizacji pracy, a przede wszystkim na bezpieczei'!stwo pracy. 
O tym, że kopalnia zwraca szczególną uwagę na poprawę warunków, organizacji i bezpie

czei'!stwa pracy świadczy fakt otrzymania w minionych dwóch latach certyfikatów: 
- Systemu Zarządzania Bezpieczei'lstwem i Higieną Pracy. 
- Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego. 

3. Koncepcja rozbudowy KWK "Zofiówka" 

Jednym z kluczowych elementów polityki Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w zakresie 
utrzymania silnej pozycji rynkowej oraz tworzenia podstaw dla długoletniego funkcjonowania 
firmy na rynku jest pakiet strategicznych zadai'! inwestycyjnych, związanych z rozbudową KWK 
,2ofiówka", obejmujący: 
- udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża ,,Bzie-Dębina l", 
- techniczną i organizacyjną integrację trzech sąsiadujących kopali'! : "Borynia", ,,Jas-Mos" 

i ,2ofiówka", w której ramach rolę centrum integracji technicznej pełnić będzie kopalnia 
,Zofiówka", 

- budowę poziomu "1080 m". 
Decyzja o podjęciu prac studialno-projektowych nad rozbudową KWK ,2ofiówka" uwa

runkowana była zarówno położeniem kopalni, wielkością bazy zasobowej, bezpośrednim są
siedztwem z obszarami górniczymi KWK "Borynia" i KWK ,,Jas-Mos" oraz złożem "Bzie
Dębina" jak również infrastrukturą kopalni. 

3.1. Rozbudowa KWK ,Zofiówka" poprzez udostępnienie 
i przemysłowe zagospodarowanie zasobów węgla w złożu "Bzie-Dębina l" 

Wnioski zawarte w wykonanym przez Państwowy Instytut Geologiczny - Oddział Górno
śląski w Sosnowcu opracowaniu pt. "Charakterystyka złóż węgla koksowego w polach rezer
wowych ,,Pawłowice", "Bzie-Dębina" i "Kralówka" w perspektywie ich udostępnienia i prze
mysłowego wykorzystania przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A." wskazały, iż potencjalną 
rezerwę zasobów węgla koksowego w rejonie Jastrzębia Zdroju stanowią: 
- złoże "Pawłowice" o powierzchni dokumentowania 41,2 km2

, położone bezpośrednio w są
siedztwie obszaru górniczego czynnej kopalni ,,Pniówek", o zasobach przemysłowych węg
la koksowego w wysokości 292,5 mln ton (zasoby udokumentowane do poziomu 1000 m 
ppm), 

- złoże "Bzie-Dębina" o powierzchni dokumentowania 49,7 km2
, położone na południe od 

obszaru górniczego czynnej kopalni "Zofiówka" o zasobach przemysłowych węgła kokso
wego w wysokości 951,6 mln ton (zasoby udokumentowane do poziomu 1050 m ppm). 
Mając na uwadze, iż skuteczne i efektywne zagospodarowanie tak zasobnych złóż stwarza 

podstawy dla długoletniego funkcjonowania Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., stanowiącej 
zaplecze surowcowe dla polskiego i europejskiego sektora koksowniczego, przedmiotowe opra
cowanie stało się podstawą do podjęcia przez JSW S.A. dalszych prac studialnych, związa-
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nych z opracowaniem koncepcji udostępnienia i zagospodarowania zasobów węgla koksowego 
zalegających w obrębie złóż rezerwowych: "Bzie-Dębina" i ,,Pawlowice". 

W wyniku prowadzonych prac, obejmujących między innymi : 
analizę bazy zasobowej kopalń wraz z opracowaniem prognoz zdolności wydobywczych 
poszczególnych zakładów wydobywczych, 
analizę możliwości prowadzenia robót górniczych związanych z udostępnieniem i zagospo
darowaniem nowych złóż przy wykorzystaniu infrastruktury czynnych kopalń, 
analizę perspektywicznych prognoz kształtowania się podaży i popytu na rynku węgla kok
sowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku krajowego, 

opracowano wstępne założenia projektowe przeds ięwzięć w zakresie rozszerzenia działalności 
górniczej SpóJki na obszar nowych złóż, w tym rozbudowy kopalni ,2ofiówka przez udos
tępnienie i zagospodarowanie zasobów zalegających w obrębie złoża "Bzie-Dębina". 

Określono, iż roboty związane z udostępnieniem nowego złoża winny zostać rozpoczęte 
w 2007 roku, dzięki czemu w 2017 roku możliwe będzie rozpoczęcie eksploatacji pierwszego 
pokładu w północnej części złoża "Bzie-Dębina" . 

Przyjęto, iż prace udostępniające powinny objąć: 
wykonanie przekopów udostępniających do złoża "Bzie-Dębina" od strony wyrobisk na po
ziomie wybobywczym "900 m" w KWK ,2ofiówka", 
wykonanie udostępnienia pionowego poprzez zgłębienie peryferyjnego szybu lub szybów. 
Powyższe rozwiązanie pozwala wykorzystać infrastrukturę techniczną czynnej kopalni, 

w szczególności system transportu pionowego i przeróbki mechanicznej urobku, co z kolei 
skutkować będzie uzyskaniem możliwości obniżenia nakładów inwestycyjnych. 

Docelowa zdolność wydobywcza z nowego pola określona została na poziomie 12 000 t/d . 
Jednocześnie podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu projektowanego zagospodarowania 

nowego złoża do jego części o powierzchni 40,6 km2
, określonej mianem "Bzie-Dębina l", 

położonej na terenie powiatów: miejskiego Jastrzębie Zdrój , pszczyńskiego i cieszyńskiego. 
W opracowanej na zlecenie JSW S.A. dokumentacji geologicznej , przyjętej przez Ministra 

Środowiska, w złożu "Bzie-Dębina l" do głębokości 1300 m udokumentowano występowanie 
36 pokładów węgla o łącznych zasobach bilansowych w wysokości 998,8 mln ton, wśród któ
rych zasoby węgla koksowego typu 35 stanowią o kolo 92% łącznych zasobów. 

Wyniki prac z zakresu rozpoznania złoża otworami z powierzchni pozwoliły na określenie 
charakteru budowy złoża, glównych struktur tektonicznych, prognozowanych warunków geo
logiczno-inżynierskich oraz potencjalnych zagrożei'l naturalnych. 

Przedstawione powyżej założenia projektowe wraz z dokumentacją geologiczną stały się 
podstawą do opracowania "Koncepcji rozbudowy KWK ,2ofiówka" poprzez udostępnienie 
i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża "Bzie-Dębina 1", wykonanej przez 
Biuro Studiów i Projektów Górniczych S.A. w Katowicach, przy współpracy z Folitechniką Ślą
ską w Gliwicach, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Głównym Instytutem Gór
nictwa w Katowicach 

Przedmiotowe opracowanie, uwzględniające wyniki techniczno-ekonomicznej analizy mo
deli udostępnienia nowego złoża, w pełni potwierdziło istnienie możliwości efektywnego za
gospodarowanie zalegających w nim zasobów. 

Rozpatrzono możliwości udostępnienia złoża w oparciu o dwa niezależne modele: 
I. Udostępnienie zachodniej części złoża "Bzie-Dębina l" (cześć wschodnia złoża stanowi 

pole rezerwowe i będzie eksploatowana terminie późniejszym) w oparciu o dwa poziomy 
wydobywcze: "1110 m" i "1300 m", poziom wentylacyjny "1000 m" oraz dwa szyby: szyb 
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materiałowo-zjazdowy, wdechowy zlokalizowany w północnej części złoża oraz szyb wen
tylacyjny zlokalizowany w poludniowo-zachodniej części złoża, 

II. Udostępnienie zachodniej i wschodniej części złoża "Bzie-Dębina l" w oparciu o dwa po
ziomy wydobywcze: ,,1050 m" i "1200 m", poziom wentylacyjny "900 m" oraz dwa są
siadujące szyby zlokalizowane w pólnocnej części złoża: szyb materiałowo-zjazdowy, wde
chowy i szyb wentylacyjny. 
W obu modelach przewidziano także udostępnienie z loża "Bzie-Dębina l" dwoma upa

dowymi, drążonymi z wyrobisk na poziomie "900 m" w KWK ,Zofiówka" , co umożliwia wy
korzystanie infrastruktury technicznej kopalni macierzystej (między innymi transport poziomy, 
pionowy i przeróbka mechaniczna urobku, przewietrzanie, wentylacja) . 

W obu modelach udostępniania i zagospodarowania zasobów wykazano możliwość uzys
kania docelowej zdolności wydobywczej z pola "Bzie-Dębina l " w wysokości 12 000 t/d w la
tach 2020-2021. 

Zasoby "potencjalnego wydobycia", określone na podstawie projektów robót górniczych 
w odniesieniu do obu modeli udostępnienia i zagospodarowania nowego złoża, oszacowane zo
stały na poziomie: 311 mln ton w modelu I oraz 259 mln ton w modelu II. 

Wyniki analiz prognozowanych warunków geologiczno-inżyniersk i w obrębie złoża "Bzie
Dębina l" pozwalają stwierdzić, iż przy podjęciu działań w zakresie profilaktyki zagrożeń na
turalnych możliwe jest prowadzenia robót górniczych z zachowaniem bezpieczeństwa zatru
dnionej załogi oraz bezpieczeństwa ruchu zakładu . 

Zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża "Bzie-Dębina l" wiązać się będzie ze wzros
tem niektórych czynników oddziaływania na środowisko, co jednakże nie stanowi bariery dla 
realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Nakłady inwestycyjne związane z udostępnieniem i zagospodarowaniem nowego złoża, ko
nieczne do poniesienia w okresie od 2006 roku do czasu osiągnięcia docelowej zdolności wy
dobywczej, oszacowane zostały w wysokości: 

1175,4 mln zł w przypadku modelu I, 
1413,0 mln zł w przypadku modelu II. 
WieJowariantowa analiza ekonomicznej efektywności przedsięwzięcia, uwzględniająca war

tość zaktualizowaną netto (NPV), okres zwrotu nakładu inwestycyjnych raz wewnętrzną stopę 
zwrotu (IRR), sporządzana dla różnych scenariuszy kształtowania się ceny sprzedaży i spo
sobów finansowania inwestycji, wskazuje jednocześnie, iż projektowane zadanie inwestycyjne 
w zakresie udostępnienia i zagospodarowanie zasobów w obrębie nowego złoża jest opłacalne 
(NPV > 0). 

W przypadku finansowania inwestycji środkami własnymi wartość zaktualizowana netto 
wyniosła 1274,4mln zł (dla modelu I) oraz 863 ,0 mln zł (dla modelu II) , przy wewnętrznej sto
pie zwrotu na poziomie odpowiednio: 11,4% i 8,4% oraz okresie zwrotu nakładów odpowied
nio: 20 lat i 24 lata. 

Wnioski zawarte w przedmiotowej koncepcji stały się podstawą do podjęcia dalszych prac 
projektowych nad docelowym modelem udostępnienia i zagospodarowania zasobów złoża 
"Bzie-Dębina 1". 

Zgodnie z założeniami modelu docelowego roboty górnicze zaprojektowano w zachodniej 
części złoża (złoże "Bzie-Dębina l-Zachód"), w której zasoby "potencjalnego wydobycia" sza
cuje się na poziomie 181,5 mln ton, zaś część wschodnia stanowić będzie rezerwę zasobową, 
możliwą do udostępniania w terminie późniejszym. Jednocześnie, do czasu uzyskania lepszego 
rozpoznania złoża robotami górniczymi, ograniczono zakres projektowanych robót udostępnia
jących. Ponadto zwiększono wykorzystanie możliwości sieci wentylacyjnej i urządzeń wenty-
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lacyjnych KWK ,Zofiówka", co w początkowym okresie eksploatacji umożliwi przewietrzanie 
rejonów robót w oparciu o jeden szyb (materiałowo-zjazdowy , wdechowy), zgłębiony w pół
nocnej części nowego złoża. 

l 
l 
l 

KWK 
" PNIÓWEK" 

Pole 
"Bzie-Dębina 

Wschód" 

Rys. 3. Schemat udostępnienia i zagospodarowanie złoża "Bzie-Dębina l-Zachód" 
Fig. 3. De\ elopment layout of "Bzie-Dębina l-Zachód" deposit 

Poprzez dostosowanie zdolności wydobywczych z rejonu "Bzie-Dębina l" do optymalnych 
zdolności produkcyjnych ze złoża macierzystego kopalni ,Zofiówka", zwiększonych w wyniku 
budowy poziomu "1080 m", uzyskano możliwości stabilizacji zdolności wydobywczej kopalni 
na poziomie 17 000 t/d netto. 

W myśl docelowego projektu robót złoże "Bzie-Dębina l-Zachód" udostępnione zostanie 
od strony poziomu "900 m" w KWK ,Zofiówka" dwoma upadowymi, dzięki czemu możliwe 
będzie wykorzystanie infrastruktury techniczne kopalni macierzystej w zakresie transportu po
ziomego i pionowego urobku, przeróbki mechanicznej urobku, transportu materiałów, przewie
trzania, odwadniania, itd. 
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W obrębie złoża na kierunku NW-SE wydrążone zostaną wytyczne główne, z których na 
kierunku NE-SW poprowadzone zostaną: przecznice centralne, przecznice południowe oraz 
pochylnie graniczne w pokładzie 403/2, udostępniające poszczególne pokłady w obrębie no
wego złoża. W oparciu o wyrobiska szkieletu kamiennego wykonane zostaną roboty przygoto
wawcze w pokładach oraz dalsze roboty badawcze. 

Przedstawiony powyżej zakres robót pozwala na ograniczenie nakładów inwestycyjnych 
oraz umożliwia skuteczne odwodnienie zalegających w stropie karbonu warstw dębowieckich. 

Zgodnie z ramowym harmonogramem robót, eksploatacja zasobów w obrębie złoża "Bzie
Dębina l-Zachód" rozpocznie się w 2017 roku. 

Łączne nakłady inwestycyjne w latach 2007-2017, związane z udostępnienia złoża i roz
poczęciem eksploatacji oszacowane zostały w kwocie 825 mln zł. 

Zaplanowane na lata 2015-2023 roboty górnicze pozwolą jednocześnie na zbadanie wa
runków górniczo-geologicznych w obrębie nowego złoża, na podstawie czego podjęte zostaną 
dalsze decyzje inwestycyjne, w tym decyzja o budowie szybu wentylacyjnego w południowo
wschodniej części złoża "Bzie-Dębina l-Zachód". Budowa peryferyjnego szybu wentylacyj
nego pozwoli na osiągnięcie w 2030 roku zdolności wydobywczej z rejonu "Bzie-Dębina l-Za
chód" w wysokości 12 000 t/d, przy łącznej zdolności wydobywczej kopalni ,Zofiówka" w wy
sokości 17 000 t/d. 

Nakłady inwestycyjne w okresie 2007-2030, tj . do czasu osiągnięcia docelowej zdolności 
wydobywczej na poziomie 12 000 t/d, obejmujące finansowanie inwestycji w zakresie udos
tępnienia zasobów, uruchomienia eksploatacji i rozbudowy infrastruktury technicznej w obrę
bie nowego złoża, na określono w wysokości 2020 mln zł. 

3.2. Techniczno-organizacyjne połączenie KWK ,Zofiówka" z kopalniami ,,Borynia" i ,,Jas-Mos" 

Wzrost głębokości eksploatacji oraz postępujący ubytek zasobów z złożach kopalń prowa
dzić będą nieuchronnie do stopniowego obniżania się ich zdolności wybobywczych. Efekt ten, 
przy jednoczesnym utrzymywaniu pełnej struktury technicznej i organizacyjnej poszczegól
nych zakładów górniczych, będzie oddziaływać negatywnie na rentowność produkcji i w pers
pektywie wieloletniej wpłynie na warunki funkcjonowania oraz pozycję JSW S.A. na rynku 
węgla. 

Mając na uwadze zapobieżenie przedstawionemu powyżej scenariuszowi w 2003 roku w JSW 
S.A. opracowano koncepcję zmiany struktury techniczno-organizacyjnej przedsiębiorstwa opartą 
na wykorzystaniu możliwości integracji trzech sąsiadujących kopalń: ,,Borynia", Jas-Mos" i ,Zo
fiówka". 

Zgodnie z opracowaną koncepcją, techniczna i organizacyjna integracja w strukturze Ko
palni Zespolonej trzech sąsiadujących zakładów wydobywczych winna stworzyć warunki dla 
obniżenia kosztów produkcji węgla poprzez stopniową redukcję nadmiarowych i najmniej efek
tywnych ogniw procesu technologicznego przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu 
zasobów zalegających w złożach tych kopalń. 

Rozwinięcie przedmiotowej koncepcji zawarto w ,,Projekcie techniczno-ekonomicznym 
połączenia kopalń "Borynia", "Jas-Mos" i ,Zofiówka", opracowanym w 2004 roku przez Aka
demię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, przy współpracy ze specjalistami z JSW S.A. 

W 2005 roku Zespół pod kierunkiem prof. dr hab. inż. N. Szlązaka dokonał ponownej ana
lizy projektowanych rozwiązań, zaś przedstawione wnioski stały się podstawą do podjęcia przez 
Zarząd JSW S.A. decyzji w zakresie rozpoczęcia prac związanych z przygotowaniem infra
struktury kopalń do integracji technicznej. 
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Rys. 4. Połączenia technologiczne KWK ,.Zofiówka" z kopalniami ,.Borynia" i "Jas-Mos" 
Fig. 4. Technologicallinks of KWK "Zofiówka" with "Borynia" and ,,Jas-Mos" mines 

Techniczny aspekt przygotowania I etapu procesu integracji kopalń wiązać się będzie z wy-
konaniem w latach 2005-2008 zadań inwestycyjnych w zakresie: 

wydrążenia przekopu o długości 2600 m, łączącego poziom "950 m" w kopalni "Borynia" 
z poziomem "900 m" w KWK ,2ofiówka" wraz z zabudową układów transportu oraz wy
konaniem systemu retencji urobku, 
modernizacji transportu pionowego oraz przeróbki mechanicznej urobku w KWK ,2ofiów
ka", mającej na celu zwiększenie zdolności technologicznych tych ogniw do 17 000 t/d net
to (zwiększone zdolności technologiczne transportu pionowego i przeróbki mechanicznej 
węgla w KWK "Zofiówka" wykorzystane zostaną w okresie późniejszym w związku z pro
jektowanym zagospodarowaniem zasobów zalegających w obrębie złoża "Bzie-Dębina 1"). 
Realizacja przedmiotowych przedsięwzięć umożliwi skierowanie urobku wydobywanego 

w południowej części złoża kopalni "Borynia" na szyb wydobywczy i zakład przeróbki mecha
nicznej kopalni ,2ofiówka". Jednocześnie ograniczony zostanie transport pionowy i przeróbka 
mechaniczna urobku w kopalni "Borynia", z perspektywą ich całkowitego wstrzymania w mia
rę malejących zdolności wydobywczych. 

W chwili obecnej prowadzone są prace związane z drążeniem przekopu łączącego od stro
ny wyrobisk na poziomie "900 m" w KWK ,2ofiówka". W I kwartale 2006 roku rozpoczęte 
zostaną prace związane z drążeniem przedmiotowego przekopu od strony wyrobisk na pozio
mie "900 m" w KWK "Borynia". 
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Drugim etapem procesu integracji kopalń, projektowanym do realizacji w 2013 roku , bę
dzie integracja techniczna trzeciego zakładu górniczego -kopalni ,,Jas-Mos". Etap ten poprze
dzony zostanie wykonaniem latach 2011-2012 przekopu o długości 450 m umożliwiającego 
połączenie systemu transportu urobku na poziomie "600" w kopalni ,,Jas-Mos" z ciągiem 
transportu urobku na poziomie "900 m" w kopalni ,,Zofiówka". Umożliwi to skierowanie po
czątkowo części, a docelowo całości urobku z kopalni ,,Jas-Mos" na szyb wydobywczy i za
kład przeróbczy kopalni ,,Zofiówka". 

Realizacja przedsięwzięć w zakresie technicznej integracji kopali'!: "Borynia", ,,Jas-Mos" 
i ,,Zofówka" umożliwi podjęcie dalszych decyzji w zakresie integracji organizacyjnej przed
miotowych zakładów górniczych. Integracja organizacyjna i data utworzenia Kopalni Zespo
lonej jako podmiotu obejmującego początkowo dwa rejony (rejon "Borynia" , rejon ,,Zofiów
ka"), a następnie trzy rejony (rejon "Borynia", rejon ,,Jas-Mos", rejon "Zofiówka") będzie do
stosowana do uwarunkowań wewnętrznych (m.in. kształtowania się zdolności wydobywczych 
kopalń) oraz zewnętrznych (m.in. sytuacja na rynku węgla). 

W strukturze Kopalni Zespolonej rolę centrum integracji technicznej pelnić będzie kopalnia 
"Zofiówka". Podstawowymi przesłankami, rzutującymi na oparcie docelowego modelu funk
cjonowania Kopalni Zespolonej na infrastrukturze technicznej tej kopalni są: 

\Vielkość zasobóv.' v;ęgla koksov;ego zalegających \V złożu macierzystym kopalni 'vvraz z per
spektywą dalszego zwiększenia bazy zasobowej w oparciu o zasoby zalegające na poziomie 
"1300 m", 

- stworzenie możliwości udostępnienia i rozpoczęcia w 2017 roku eksploatacji zasobów wę
gla koksowego w polu rezerwowym "Bzie-Dębina l-Zachód" w oparciu o infrastrukturę 
techniczną sąsiadującej, czynnej kopalni, 
pełne wykorzystanie zdolności technologicznych zmodernizowanych ciągów odstawy, trans
portu pionowego i przeróbki mechanicznej urobku. 
Łączne nakłady inwestycyjne związane z przygotowaniem infrastruktury kopalń: "Borynia, 

,,Jas-Mos" i ,,Zofiówka" do integracji technicznej oszacowane zostały w wysokości 86,2 mln zł. 
Realizacja przedsięwzięcia w zakresie integracji kopalń w strukturze Kopalni Zespolonej 

winna przynieść efekty związane między innymi z: 
poprawą efektywności wykorzystania zasobów, w tym poprzez stworzenie możliwości eks
ploatacji zasobów w filarach ochronnych i granicznych, 
ograniczeniem kosztów produkcji poprzez dostosowanie zdolności technologicznych posz
czególnych ogniw procesu produkcji (w szczególności transportu pionowego i przeróbki 
mechanicznej węgla) do prognozowanych zdolności wydobywczych, 
optymalizacją wykorzystania zasobów ludzkich i środków technicznych, 
uproszczeniem struktury organizacyjnej. 

3.3 . Budowa poziomu ,,1080 m" 

W aspekcie wielkości bazy zasobowej oraz jakości węgli zalegających w złożach kopalń 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jednym z elementów strategii funkcjonowania Spółki stało 
się dążenie do maksymalnego wykorzystania zasobów zalegających w złożach koncesyjnych czyn
nych zakładów wydobywczych. 

Przeprowadzone analizy wskazały, iż w przypadku KWK ,,Zofiówka" możliwe jest udos
tępnienie i efektywne zagospodarowanie zasobów zalegających poniżej czynnego poziomu 
wydobywczego "900 m". 
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Prognozy te znalazły potwierdzenie w opracowanej w 2004 roku i przyjętej przez Ministra 
Środowiska dokumentacji geologicznej złoża, w której w interwale głębokościowym od 900 m 
do 1080 m udokumentowano zaleganie 188 mln ton zasobów bilansowych węgla ortokokso
wego. W opracowanym Projekcie Zagospodarowanie Złoża zasoby przemysłowe na poziomie 
,,1080 m" określone zostały w wysokości 85,5 mln ton, zaś zasoby operatywne oznaczono w wy
sokości 58, l mln ton. 

O. G. Szeroka l 
KWK "BORYNIA" 

Rys. 5. Schemat udostępniania zasobów na projektowanym poziomie " l OSO m" 
Fig. 5. Development layout o f the deposit on the planned "1080 m" level 

Zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi poziom ,,1 080 m", udostępniający zasoby 
węgla zalegające na głębokości poniżej 900 m, pełnić będzie funkcję poziomu pomocniczego 
(wentylacja, transport materiałów) przy zachowaniu przez poziom "900 m" funkcji poziomu 
wydobywczego. Pozwoli to na ograniczenia nakładów inwestycyjnych poprzez pełne wyko
rzystanie istniejącej infrastruktury technicznej kopalni, zarówno w zakresie czynnych wyrobisk 
jak również transportu poziomego, transportu pionowego i przeróbki mechanicznej urobku. 

Podjęcie eksploatacji złoża w oparciu o poziom ,,1080 m" pozwoli również na utrzymanie. 
stabilnej zdolności wydobywczej kopalni w wysokości 17 000 t/d netto, w szczególności w po
czątkowym okresie zagospodarowywania zasobów zalegających w obrębie złoża ,,Bzie-Dębina l
-Zachód". 
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W ramach przygotowań do realizacji powyższego zadania inwestycyjnego w kopalni ,2o
fiówka" wykonano wstępny projekt budowy poziomu 1080, obejmujący: 
- wykonanie niezbędnych wyrobisk kamiennych z poziomu "900 m" dla pogłębienia szybu 2 

(530 m wyrobisk) , 
- pogłębienie szybu 2, wdechowego i materiałowo-zjazdowego do głębokości 1100 m, 
- wykonanie wyrobisk węglowo-kamiennych w pokładzie 416/3 z wytycznej południowej na 

poziomie "900 m" do poziomu 1080 (1740 m wyrobisk), 
- wykonanie na poziomie 1080 wyrobisk kamiennych dla uzyskania obiegowego prądu po

wietrza z pogłębionym szybem 2 (2170 m wyrobisk), 
- wykonanie wyrobisk kamiennych udostępniających pierwszy paklad na poziomie ,,1080 m" 

(2430 m wyrobisk) , 
- wykonanie n i ezbędnych wyrobisk korytarzowych w celu uzyskania połączeń wentylacyj

nych poziomu "1080 m" z poziomami "705 m" i "900 m". 
W opracowanym ramowym harmonogramie realizacji przedsięwzięcia zaplanowano nastę

pujące terminy realizacji poszczególnych etapów zadania: 
- lipiec 2006 roku- rozpoczęcie budowy poziomu ,,1080 m", 
- styczeń 2010 roku- zakm'lczenie głębienia szybu 2 do głębokości 1110 m, 
- maj 2010 roku- uzyskanie obiegowego pr4.du powietrza z poziomu "1080 m" na poziom "900 m", 
- 2014 rok- udostępnienie pierwszego pokładu na poziomie ,,1080 m" (pokład 409/4 w par-

tii ,,F" złoża). 
Realizacja powyższego harmonogramu robót inwestycyjnych powinna skutkować uzyska

niem w 2016 roku wydobycia z pierwszej ściany, udostępnionej w oparciu o poziom "1080 m". 
Docelowa zdolność wydobywcza poziomu "1080 m" w wysokości 10 500 t/d winna zostać 

osiągnięta w 2021 roku. 
Łączne nakłady inwestycyjne w latach 2006-2016, związane z budową podstawowej in

frastruktury technicznej poziomu ,,1080 m" oszacowane zostały w wysokości 330 mln zł. 

4. Podsumowanie 

Wymóg utrzymania wysokiej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa oraz pokrycia zapotrze
bowania surowcowego koksowni wchodzących w skład Grupy Węglowo-Koksowej z JSW 
S.A. jako spółką dominującą skutkuje koniecznośc i ą podejmowania wyprzedzających decyzji 
inwestycyjnych odnośnie udostępnienia nowych partii eksploatacyjnych, budowy nowych po
ziomów oraz - biorąc po uwagę długookresową strategię działalności - udostępnienia i zagos
podarowanie nowych złóż. 

Uzupełnieniem strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych są działania w sferze organi
zacyjnej, pozwalające na dostosowanie struktury przedsiębiorstwa do zmian technicznych i tech
nologicznych. 

Przykładem takich działań jest przedstawiona w niniejszym opracowaniu koncepcja roz
budowy KWK ,2ofiówka", będąca istotnym elementem strategii zapewniania warunków efek
tywnego funkcjonowania Spółki na rynku węgla . 

Projektowane przedsięwzięcia, obejmujące: 
- udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża ,,Bzie-Dębina l", 
- techniczną i organizacyjną integracj ę trzech sąsiadujących kopalń : "Borynia", ,,Jas-Mos" 

i ,2ofiówka", w której ramach rolę centrum integracji technicznej pełnić będzie kopalnia 
,2ofiówka", 
budowę poziomu "1080 m" , 
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skutkować będą poprawą efektywności wykorzystania zasobów nie tylko w obrębie aktualnego 
złoża koncesyjnego kopalni ,Zofiówka", lecz także w obrębie złóż koncesyjnych dwóch sąsia
dujących kopalń: KWK "Borynia" i "KWK "Jas-Mos". 

Udostępnienie i zagospodarowanie zasobów zalegających w obrębie złoża "Bzie-Dębina l " 
pozwoli jednocześnie na znaczące powiększenie bazy zasobowej Spółki i zapewni podstawy 
dla wieloletniego prowadzenia działalności górniczej w regionie jastrzębskim. 

Opracowanie optymalnej koncepcji złoża "Bzie-Dębina 1", stanowić będzie podstawę do 
poprowadzenia dalszych działań formalno-prawnych związanych wystąpieniem w 2006 roku 
z wnioskiem o koncesję na eksploatację węgla kamiennego ze złoża ,,Bzie-Dębina l-Zachód" 
oraz podjęcia wiążących decyzji dotyczących realizacji projektowanego przedsięwzięcia in
westycyjnego. 

Realizacja przedstawionych w niniejszym opracowaniu przedsięwzięć w zakresie rozbu
dowy KWK ,Zofiówka" wraz z projektowaną rozbudową KWK ,,Pniówek", w ramach której 
planowane jest udostępnienie i zagospodarowanie zasobów zalegających w zachodniej części 
złoża ,,Pawłowice l", w perspektywie 2020 roku umożliwi oparcie funkcjonowania Jastrzęb
skiej Spółki Węglowej S.A. na dwóch zakładach górniczych o łącznej zdolności wydobywczej 
w wysokości 32 000 t/d, a tym samym pozwoli na skierowanie na rynek 7,5 mln ton węgla 
ortokosowego (typu 35) w skali roku. 
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Multidirectional Concept for Expanding JSW S.A. KWK "Zofiówka" Mine 

Abstra et 

The paper presents the Iine of development currently under way at KWK ,Zofiówka" mine, 
which will substantially extend the life of the mine and allow maintaining i ts economic viabili
ty. The undertaken complex development are aimed at extending the mine's lease area by: inte
grating the mine on technical and structural levels with "Borynia" and "Jas-Mos" mines, con
structing "1080 m" level and developing and preparing for extraction the reserves located in 
"Bzie-Dębina l-Zachód" area. Individual scenariosof the mine's expansion are presented, with 
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particular consideration given to overcoming the encountered difficul ties. The decision to pro
ceed with the projects will be taken after risk and economic analyses are carried out. The need 
to modify KWK ,2ofiówka" mine infrastructure is motivated in the context of JSW S.A. main
taining i ts key position in the coking coal market. 

Recenzent: prof dr hab. in:!:. Roman Magda 
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Lubelski Węgiel "Bogdanka'' S.A. Bogdanka 
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Perspektywy rozwoju Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. 

Słowa kluczowe 

górnictwo podziemne- węgiel kamienny- Lubelskie Zagłębie Węglowe- kopalnia "Bog
danka" - rozwój LZW 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono stan dzisiejszy kopalni Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A., jej 
wielkość produkcji, poziom techniczny oraz osiągane wyniki technicznu-ekonurniczne. Na tle 
obecnej sytuacji omówiono plany rozwoju zdolności wydobywczej kopalni poprzez budowę 
trzeciego pola "Stefanów" wykorzystując dwa szyby pozostale po rozpoczętej budowie kopalni 
K-2 w LZW. Przedstawiono zakres inwestycji już zrealizowany i plan na najbliższe lata. 

l. Charakterystyka ogólna kopalni "Bogdanka" 

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. jako jedyna kopalnia eksploatująca węgiel kamienny 
z nowo odkrytego i udokumentowanego w XX wieku, Lubelskiego Zagłębia Węglowego, po 
30 latach działalności, jest w dobrej kondycji, posiadając mocną i stabilną pozycją na rynku. 
Dzisiejsza stabilność nie koniecznie jednak gwarantuje taką samą stabilność w dalszej przy
szłości. Lepszą gwarancję dają tutaj inwestycje i rozwój. Nim przedstawione zostaną plany 
rozwoju kopalni "Bogdanka" wcześniej zatrzymamy się jeszcze na teraźniejszości i dzisiej
szych uwarunkowaniach, które są bazą dla planowanego rozwoju. 

Kopalnia "Bogdanka" prowadzi eksploatację w granicach obszaru górniczego o powierz
chni 57 km2

, stanowiącym niewielką część obszaru Lubelskiego Zagłębia Węglowego. W tym 
obszarze górniczym z pośród 18 pokładów bilansowych węgla kamiennego, znajdujących się 
pod nadkładem o grubości od 650 m do 730 m, do eksploatacji wytypowano 8 pokładów prze
mysłowych . Aktualnie eksploatacja prowadzonajest w obrębie dwóch pokładów: 382 i 385/2. 

Obszar górniczy Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. podzielony jest na trzy rejony eks
ploatacyjne na terenie których zlokalizowane są następujące obiekty: 

Rejon Bogdanka 

l. Szyby główne: szyb 1.2 - wdechowy, materiałowo-zjazdowy o średnicy 6,0 m i głębokości 
995 m oraz szyb 1.3- wydechowy, wydobywczy o średnicy 7,5 m i głębokości 1030 m. 

2. Zespół dwóch wentylatorów głównych przy szybie 1.3. 
3. Zakład przeróbki mechanicznej węgla. 

4. Zwałowisko skały plonnej. 
5. Budynki administracyjno-biurowe i socjalno-bytowe. 
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Rejon Nadrybie 

l. Szyby peryferyjne: szyb 1.4- wydechowy, materiałowo-zjazdowy o średnicy 7,5 m i głębo
kości 996 m oraz szyb 1.5- wdechowy o średnicy 7,5 m i głębokości 990 m. 

2. Zespól dwóch wentylatorów głównych przy szybie 1.4. 

Rejon Stefanów, powstały po przyłączeniu kopalni "Bogdanka" obiektów pozostałych po 
wstrzymanej budowie kopalni K-2, z którym to rejonem związane są perspektywiczne plany 
rozwoju, zaprezentowane w dalszej części artykułu. 

2. Obecna wielkość wydobycia węgla i udział w rynku krajowym 

Aktualnie eksploatacja prowadzona jest w pokładzie 382 i 385/2 w rejonie Bogdanki i Nad
rybia. Fokład 382 wybierany jest od samego początku prowadzenia eksploatacji, tj . od 1982 
roku i jest w znacznym zakresie już wybrany. Obecnie eksploatacja tego pokładu prowadzona 
jest w pólnocnej części obszaru górniczego kopalni i przy malejącym natężeniu zakm'lczy się 
za około 10 lat. W poludniowej części obszaru górniczego ten podstawowy dotychczas dla ko
palni pokład wycienia się i przechodzi w pozabilansowy. 

Drugi pokład 385/2 eksploatowany jest od 1997 roku w części centralnej obszaru gór
niczego, pomiędzy filarami ochronnymi dla szybów w Bogdance i Nadrybiu (pole V), gdzie 
wybrano dotychczas 5 ścian. Prowadzone od blisko dwóch lat roboty przygotowawcze w po
kładzie 385/2 zaowocowały rozpoczęciem eksploatacji tego pokładu w części poludniowo
zachodniej (pole IV), poprzez uruchomienie w grudniu minionego roku pierwszej ściany 1/IV. 
W najbliższych latach ten pokład będzie przejmował główny ciężar eksploatacji. Zaznaczyć 
jednak trzeba, że pokład ten posiada zdecydowanie mniejszą grubość, bo najczęściej w prze
dziale 1,6..;.1,8 m, gdy tymczasem pokład 382 posiadał grubość w przedziale 2,2..;.3,0 m. 

Obecne ustabilizowane wydobycie kopalni, na poziomie około 24.000 tonidobę brutto i oko
lo 17.000 t/dobę węgla handlowego, uzyskiwane jest z robót przygotowawczych (10..;.15 %) i z 
2 równocześnie czynnych ścian. Jedynie w okresie przezbrajania czynna jest trzecia ściana. Eks
ploatacja długimi ścianami, o długich wybiegach pozwala na osiąganie wysokiej koncentracji 
wydobycia i wydajności pracy. 

Wielkość produkcji w 2004 roku wyniosła 7,0 mln ton węgla surowego oraz 5,4 mln ton 
węgla handlowego. W minionym roku 2005 poziom produkcji był bardzo podobny i wyniósł 
7,2 mln ton brutto i 5,4 mln ton węgla handlowego. Udział wydobycia węgla z Bogdanki w cał
kowitej produkcji węgla w Polsce w roku 2004 i 2005 wyniósł około 5,5 %. 

Kopalnia "Bogdanka" zaopatruje w węgiel przede wszystkim odbiorców przemysłowych, 
zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce, gdzie z uwagi na odległość 
wstępują znaczne oszczędności na transporcie węgla. Rynek odbiorców jest ustabilizowany, 
a sprzedaż realizowanajest głownie w oparciu o umowy wieloletnie. 

Według projektu zagospodarowania złoża do eksploatacji wytypowane jest osiem pokła
dów, w których zasoby węgla kamiennego w obrębie obecnego obszaru górniczego ,,Pucha
czów IV" wynoszą: 

zasoby bilansowe: około 600 mln ton; 
- zasoby przemysłowe: około 330 mln ton; 
- zasoby operatywne: około 255 mln ton. 

106 



School of Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2006 

3. Koncentracja wydobycia jako droga do obniżenia kosztów 

Regularna budowa geologiczna (bez większych zaburzeń i uskoków), prawie poziome za
leganie pokładów oraz niski stan zagrożeó naturalnych sprawiły, że istnieją sprzyjające oko
liczności do eksploatacji za pomocą ścian długich, o dużych wybiegach, wyposażonych w wy
sokowydajne kompleksy mechanizacyjne, pozwalające na osiąganie wysokich postępów. Po ro
ku 1990 zakupiono 4 nowe kompleksy ścianowe, zaprojektowane od podstaw dla warunków geo
logiczno-górniczych kopalni "Bogdanka". Charakterystykę kompleksów ścianowych stosowa
nych po roku 1990 zestawiono w tabeli l. 

Tabela I. Charakterystyka kompleksów ścianowych w kopalni "Bogdanka" stosowanych po roku I 990 
Table l . Charactcristic o f longwall complexes in .,Bogdanka" minc aftcr year 1990 

Wyszcze- Kompleks 

gólnienie 
l 2 3 4 

Obudowa ścianowa 

Typ 
MOZ-Pioma T agor Glinik Glinik 
I7/37 P0z1l I3/25 P0z/B21 10/23 POz 15/32 POz 

Podporność I,I5 MPa 0,90 MPa 0,80 MPa l ,IOMPa 
sekcji 

Przenośnik ścianowy 

Typ JOY Longwall PF-4/932 PF-4/932 JOY AFC 

Moc 
3x250 kW 3x400kW 3x400kW 3x500 kW 

napędu 

Kombajn ścianowy 

Typ 
KSW KSW 

JOY-4LS JOY-4LS8 
500/2A2V/2BP 500/2A2V/2BP 

Zabiór 750mm 950 mm 800mm IOOO mm 

Przebieg pracy 

Ściany 4N, Ilii, 6N, 5/II , 6/II, 4/I, 5N, 5/I, 1/V, 2/V, 3/V, I O/I, I O/II, 
w których 4/V, 7/II, 9/II, 8/II3l 7N, I/IV, 9N 41V,5/V 9/14) 

pracował w pokł. 382 w pokł. 382 w pokł. 385/2 w pokł. 382 

l) obudowa z przed roku I990, zmodermzowana; 2) obudowa sprzedana w roku 2004; 
3) ściana aktualnie czynna; 4) ściana aktualnie likwidowana. 

5 

G! i nik 
I2/27 POz 

0,90 MPa 

JOY AFC 

3x500 kW 

JOY-4LS8 

1000 mm 

IIIV3l 

w pokl. 385/2 

Dzięki wysokowydajnym kompleksom ścianowym kopalnia "Bogdanka" osiągała coraz 
wyższy stopień koncentracji wydobycia, systematycznie zmniejszając ilość czynnych ścian, 
przy jednoczesnym wzrośc ie ich postępów. Średnioroczny postęp miesięczny ścian w latach 
199072005 wzrósł z 35 m do 191 m (2004 r.), a maksymalny miesięczny z 74 m do 340m 
(2002 r.). 

Wzrost postępów ścian zapewnił wysoką koncentrację wydobycia z jednej ściany, która już 
od roku 2001 ustabilizowała się na poziomie ponad 9.000 t/dobę. Koncentrację wydobycia 
z jednej ściany w latach 199072005 przedstawiono graficznie na rysunku l. 
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Osiągnięty poziom koncentracji wydobycia zapewni! wysoką wydajność pracy, która w ro
ku 2005 wyniosła 17.000 ton/rdn. Zmianę wydajności ogólnej i dolowej w kopalni "Bogdan
ka" w latach 1990.;.2005 przedstawiono na rysunku 3. 

18 
16,9 17,0 

16 r--
14,8 

14 13,3--,a,o-~6- r-- r--

12 11,5-12'~ r-- ~ - :- r--
c 10,8 
"C 

~ 10 9,6 9,9 - - r-- r-- - - r- r--
:~ 
o 

" .... 
"C 

8,6 8,3 

- r- r-- - - r-- r-- - - 8,0 

6,8 71 

"' ~ 

4 

6,1 
~ 

6,0 6,2 6,2 
- ~ l 4,9 4,9 

4,2 4,2 
r- 3,5 r-

~n~ ~ ~ 
SS: 

' l 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

G wydajność ogólna w węglu handlowym C wydajność dołowa w urobku 

Rys. 3. Wzrost wydajności w kopalni "Bogdanka" w latach 1990.;.2005 
Fig. 3. Growth o f producti vity in "Bogdanka" minc in years 1990.;.2005 

4. Wyniki techniczno-ekonomiczne w latach 2002+2005 

Podstawowe parametry techniczno-ekonomiczne osiągnięte przez Lubelski Węgiel "Bog
danka" S.A. w latach 2002.;.2005 przedstawiono w tabeli 2. 

Lp. 

l. 

2. 

3. 

4 . 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Tabela 2. Parametry techniczno-ekonomiczne kopalni w latach 2002.;.2005 
Tablc 2. Mine's technical-economic results in years 200272005 

Wyszczególnienie 2002 r. 2003 r. 2004 r. 

Wydobycie brutto ton 5.973.886 6.456.693 6.959.456 

Wydobycie netto ton 4.257.844 4.843.580 5.446.511 

Wskaźnik uzysku ogółem % 71,3 75,0 78,3 

Sprzedaż węgla ton 3.900.116 5.3 13 .942 5.457.860 

Przychody ogółem mln zł 702,30 858,60 920,5 1 

Koszty ogółem mln zł 659 ,95 785,20 752.71 

Cena zbytu zł/tonę 145,82 I 37,47 I4I,88 

Koszt jednostkowy sprzedaży zł/tonę I34,53 I I9,42 I 13,30 

Akumulacja na sprzedaży zł/tonę I 1,29 I8.05 28,58 

*wymk1 wstępne. 
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2005 r.* 

7.237.283 

5.373.376 

74,2 

5.376.871 

949,72 

857,80 

152,82 

136,54 
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Najlepsze wyniki, w zakresie wydobycia i sprzedaży, kopalnia uzyskała w 2004 roku. W tym 
właśnie roku kopalnia osiągnęła, w stosunku do roku poprzedniego 2003, wzrost o 4,6 % war
tości przychodów z działalności podstawowej, przy jednoczesnym spadku kosztów o ponad 5%. 
Te dwie jednoczesne, pozytywne tendencje (wzrost przychodów i spadek kosztów) umożliwił 
osiągnięcie przez Spółkę rekordowych wyników finansowych, które na poziomie operacyjnym 
wyniosły 167 mln zł i były ponad dwukrotnie wyższe od tych z roku 2003. Zysk netto wyniósł 
130 mln zł i był wyższy niż w roku poprzednim ponad 2,7 razy. 

Wstępne wyniki osiągnięte w 2005 roku wskazują, że zysk netto wyniósł okolo 72,5 mln zł, 
a zysk brutto prawie 92 mln zł. Spadek zysku w roku 2005 nie był zaskoczeniem. Na jego 
wielkość wpływ miał wzrost kosztów materiałów zużywanych przez Spółkę w procesie wydo
bycia węgla, spowodowany wzrostem cen stali i drewna, oraz realizacją dużego zakres robót 
przygotowawczych, związanych z udostępnieniem nowego pola IV w pokładzie 385/2, a także 
wysokie nakłady inwestycyjne związane z budową pola "Stefanów". 

S. Rozbudowa zdolności wydobywczej kopalni 

Dla zapewnienia długoterminowej perspektywy działalności produkcyjnej kopalni niezbęd
ne jest podjęcie dwóch działań: 
- udostępnienie i eksploatacja, dwóch dalszych niżej zalegających, pokładów 389 i 391; 
- rozszerzenie obszaru górniczego kopalni o część zlokalizowanego na poludniu obszaru K-3 . 

Znacząca część zasobów tych pokładów zlokalizowana jest w części południowej obszaru 
górniczego kopalni oraz na obszarze K-3, dlatego też uzasadnione jest przeniesienie wydobycia 
dla tej części złoża z Bogdanki do Stefanowa (tabela 3). 

Zwiększenie obszaru górniczego w kierunku południowym, poprzez przyłączenie części za
sobów obszaru K-3 o powierzchni 17 km2

, umożliwi w przyszłości eksploatację interesujących 
pokładów 385/2, 389 i 391 o zasobach około 100 mln ton. 

Obecny obszar górniczy kopalni "Bogdanka" oraz planowany do przyłączenia przedstawio
no na rysunku 4. 

Tabela 3. Zasoby przemysłowe w pokładach o miąższości od l ,5 m. obecne i po przyłączeniu części K-3 
Table 3. Dcveloped rcscrvcs in co al beds w h ich thickness are biger t hen l ,5 m no w 

and aftcr connecting with part K-3 

Zasoby przemysłowe [tys. ton] 

Lp. Pokład 
Obecne Części K-3 Razem 

zasoby "Bogdanki" do przyłączenia po przyłączeniu 

l. 382 51.695 - 51.695 

2. 385/2 57.453 16.342 73.795 

3. 389 23.001 22.890 45.891 

4. 391 64.269 61070 125.339 

5. Razem 196.418 100.302 296.720 
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Obszar górniczy 
Puchaczów IV 

Lubelski Węgiel i 
"Bogdan~~:~ 

"*"· 

. ~'~ - \'~ 
~~...... . '"' .. ~, . ~ ~~ 
. ~$-~\---~, 
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Część obszaru K-3 planowana "\. ~ · '\\ 
do przylączema do kopalni "Bo danka" _...,. "..,.. '\ 

. ...... ....... i";;-;:,=.,.., . .,..... .l O~szar K-Jj · \ 

Rys. 4. Obecny obszar górniczy kopalni .,Bogdanka" oraz planowany do przylączenia 
Fig. 4. Planncd incrcase of "Bogdanka" mining area 

Biorąc pod uwagę perspektywę możliwości wzrostu wielkości sprzedaży węgla, racjonalne 
jest zwiększenie istniejącej zdolności wydobywczej. 

Rozpatrywane były dwa główne warianty wzrostu zdolności wydobywczej: 
poprzez budowę i uruchomienie drugiego przedziału w użytkowanym szybie wydobyw
czym 1.3; 
poprzez uruchomienie szybu 2.1 w Stefanowie jako wydobywczego. 
Wybrany został do realizacji wariant II z uwagi na: 

l) zlokalizowanie miejsca wydobycia w rejonie zalegania złoża; 
2) wyeliminowanie wykonania i utrzymywania wyrobisk i odstawy urobku ze Stefanowa do 

Bogdanki pod ziemią; 
3) większe bezpieczellstwo wydobycia przy posiadaniu dwóch szybów wydobywczych niż 

jednego; 
4) wyeliminowanie ryzyka związanego z koniecznością wykonywania kieszeni skipowej dla 

drugiego przedziału i wielu innych ograniczet'l wynikających z intensywnego użytkowania 
szybu 1.3. 
Proces inwestycyjny rozbudowy zdolności wydobywczej kopalni, poprzez uruchomienie 

trzeciego pola "Stefanów", obejmuje realizację 7 wyodrębnionych zadań, które stanowią: 
l) wykonanie wyrobisk dla odstawy urobku do szybu 2.1 obejmujących roboty górnicze nie

zbędne do uruchomienia wydobycia w szybie 2.1, tj. pogłębienie szybu 2.1 z wybraniem 
zasypu od poziomu 880, wykonanie pochylni taśmowej, kieszeni skipowej wraz z wlotem 
do szybu 2.1, zbiorników retencyjnych, upadowej do rząpia, wyrobisk odstawy do zbiorni
ków oraz połączell z szybem 2.1; 

2) uruchomienie szybów 2.1 i 2.2 w Stefanowie obejmujące uruchomienie szybu 2.2 jako 
zjazdowo-materiałowego oraz uruchomienie szybu 2.1 jako wentylacyjnego; 
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3) rozbudowę zakładu przeróbki mechanicznej węgla do zdolności produkcyjnej 2.400 t/h; 
4) uruchomienie obiektów powierzchni pola Stefanów, obejmujące budowę obiektów, takich 

jak: hala magazynowa, drogi i place magazynowe, linie kablowe i estakady, sieć wodno-ka
nalizacyjna i co, kanalizacja deszczowa, sieć teletechniczna i elektryczna oraz przystoso
wanie budynku łaźni do roli kompleksu BHP i połączenie go estakadą z szybem 2.2; 

5) uruchomienie poziomu 990 m dla szybu 2.2 obejmujące wykonanie wyrobisk niezbędnych 
do funkcjonowania poziomu (objazdy, komory funkcyjne, rozdzielnie, komora pomp) oraz 
połączenie wentylacyjne z szybem 2.1 na poz. 880m bez wyrobisk związanych z urucho
mieniem przedziału wydobywczego w szybie 2.1; 

6) budowa odstawy urobku z pola Stefanów do ZPMW w Bogdance, obejmująca wykonanie 
estakady taśmowej o łącznej długości około 3.900 m, stacji przygotowania urobku, zbiorni
ka węgla surowego oraz umaszynowienie estakady w przenośniki odstawy; 

7) modernizacja szlaku kolejowego, obejmująca dwa układy torowe (tor 10 i 12) na stacji 
Bogdanka, przebudowę urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągów na stacji Bogdanka l i urzą
dzeń zabezpieczenia ruchu pociągów na stacji Zawadów. 
Koszt calości inwestycji planowany jest na 410 mln zł. 

6. Dotychczasowy zakres realizacji inwestycji i planowany na najbliższy okres 

Do roku 2004 wykonany został budynek wciągarki awaryjnej, budynek maszyny wycią
gowej i rozdzielni szybu 2.2, oraz zabudowana została, zakupiona w likwidowanej kopalni 
"Morcinek", maszyna wyciągowa 2L-6000/2400 oraz konstrukcja stalowa wieży szybowej 
kozłowej. 

Po uruchomieniu urządzeń wyciągowych przystąpiono do prac związanych z udrożnieniem 
szybu 2.2. 

Kalendarz prac w szybie byt następujący: 
wrzesie!l 2004 - rozpoczęcie robót związanych z udrożnieniem szybu 2.2; 

- stycze1'1 2005 - odwiercenie z poziomu 990 m otworu spustowego o długości 100 m i roz
poczęcie spuszczania wody z szybu uzyskując dopływ wody o ciśnieniu 8 MPa i wydatku 
12m3/min; 
kwiecie!'! 2005- zako!lczenie likwidacji komory pomp na poz. 540 m, po zatłoczeniu około 
2.000 m3 betonu; 

- czerwiec 2005 -odwodnienie szybu do poziomu 990 m, po wypompowaniu 83.610 m3 wo
dy. Dopływ sumaryczny wody na dno szybu wynosił około 254 litrów/min; 
wrzesiel'l 2005 -zbicie objazdu ,,E" z wlotem "N" na poziomie 990 m w Stefanowie; 
październik 2005 - wykonanie prace zabezpieczających obudowę szybu i wlotów szybo
wych na poz. 880 m i 990 m (piaskowanie, zabezpieczenie antykorozyjne); 

- styczeń 2006 -rozpoczęcie zbrojenia szybu, zbicie objazdu ,,E" z wlotem ,,s'' na poziomie 
990 m w Stefanowie. 
Zakres prac szybowych pozostający do wykonaniajest następujący: 

a) przy szybie 2.2 - zbrojenie szybu 2.2, zabudowa naczyń wyciągowych i wykonanie budyn
ku nadszybia; 

b) roboty do wykonania przy szybie 2.1 -odwodnienie szybu, wybranie zasypu piasku, po
głębienie szybu o około 80m, wykonanie kieszeni skipowej na poz. 1013 m, zbrojenie szy
bu, budowa wieży wyciągowej, zabudowa maszyn wyciągowych (wieża basztowa z ma
szyną wyciągową na niej lub wieża kozłowa z maszyną wolno stojącą), kanał wentylacyjny 
i budynek nadszybia. 
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Zrealizowany został również znaczny zakres robót górniczych na poziomie głównym 990 m. 
Do koóca roku 2005 wykonano około 3 km wyrobisk n a poziomie 990 m i w obrębie pod
szybia, o wartości około 63 mln zł. 

Aktualnie prace związane z budową poziomu 990 m w Stefanowie są kontynuowane. 
Plan wyrobisk podszybia szybów 2.1 i 2.2 na poziomie 990 m z zaznaczeniem wykonanego 

zakresu i planowanego do wykonania przedstawiono na rysunku 5. 

' Zbrv!J 0.. 

" 

wyrnbl ... a wykomm• 

wyrol)l,;kilprojoklow:.no 

Rys. 5. Plan wyrobisk podszybia na poziomie 990 m w polu "Stefanów" 
Fig. 5. Plan of the pi t bottom atthelevel of 990 "Stefanów" field 

7. Plany rozwoju eksploatacji 

W roku 2005 wydobycie uzyskiwano z dwóch ścian zlokalizowanych w pokładzie 382. 
Była to ściana 9/I w polu Bogdanka i ściana 8/II zlokalizowana w polu Nadrybie. Od szeregu 
już lat, najczęściej jednak jedna pracująca ściana zlokalizowana jest w pokładzie 382, a druga 
w pokładzie 385/2. W grudniu 2005 roku uruchomiona została ściana 1/IV w pokładzie 385/2, 
a w stan likwidacji przeszła ściana 9/I w pokładzie 382. 

Do roku 2010 eksploatacja prowadzona będzie w obecnie czynnych polach, tj. w polu I i II N 
oraz II w pokładzie 382, oraz w polach IV i V pokładzie 385/2. 

W roku 2010 planowane jest uruchomienie pierwszej ściany w polu VII pokładu 385/2 
zlokalizowanym w poludniowo-wschodniej części obszaru górniczego kopalni, już w oparciu 
o szyby w Stefanowie, zarówno w zakresie wydobycia na powierzchnię jak i wentylacji . 

W roku 2011 planowane jest rozpoczęcie eksploatacji pokładu 389, poprzez uruchomienie 
ściany 1/IV/389. 
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Lokalizację zasobów operatywnych i usytuowanie planowanych ścian w pokładzie 389 
przedstawiono na mapie pokładu na rysunku 6. 

Sz. 1 3\ , e® l LUBELSKIWEGIEL 
\S z. 1. 2 / .BOGDANKA" S.A 

---.r-"-;cy.., .... ·:·;;;:. 
' 'o' ..... . ·. 

l 

- • - • - 120lmmfl'll~<l:szot.c1po~ adv1 .5m 

~yp 3~ 
gromeatypów węgla 

typ 34 1 -
Rys. 6. Koncepcja eksploatacji w pokładzie 389 w polu Stefanów 

Fig. 6. Concept of exploitation of the coal bed No 389 in "Stefanów" field 

Eksploatację pokładu 391 przewiduje się rozpocząć w roku 2015 poprzez uruchomienie 
ściany 1NIIV391. 

Fokłady 389 i 391, których zasoby operatywne zlokalizowane są w poludniowej części ob
szaru górniczego, eksploatowane będą z wykorzystaniem pola "Stefanów" i pozwolą na pro
dukcję nowych gatunków węgla (węgiel koksujący typu 34). Zasoby przemysłowe węgla ko
ksującego w tych pokładach, głównie w polu IV i V, wynoszą około 57 mln ton. Rozpoczęcie 
eksploatacji w pokładach 389 i 391 będzie możliwe po uzyskaniu przez kopalnię "Bogdanka" 
dostępu do dokumentacji geologicznej dokumentującej zasoby oraz koncesji na ich eksploata
cję. Aktualnie posiadana przez kopalnię koncesja ważna do roku 2015 dotyczy tylko pokładów 
382 i 385/2. 

8. Rozbudowa Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z odstawą urobku 
z szybu wydobywczego w Stefanowie do Bogdanki 

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. obecnie wydobywa, wzbogaca i sprzedaje węgiel ener
getyczny. Wydajność istniejącego Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla (ZPMW) wynosi 
1.200 t/h, a normatywny czas pracy 20 h/dobę . 

Po rozbudowie zakładu jego wydajność podwoi s ię, by osiągnąć wielkość 2.400 t/h . 
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W przyszłośc i kopalnia wydobywać będzie również węgiel koksujący, który wzbogacany 
będzie w obiektach istniejących i nowo wybudowanym ZPMW, po ich przystosowaniu do 
wzbogacania tego typu węgla. 

Obiekty związane z rozbudową zdolności wzbogacania węgla będą zlokalizowane na tere
nie istniejącego zakładu w Bogdance. 

W polu Stefanów zlokalizowane będą tylko obiekty związane z przygotowaniem węgla su
rowego do transportu i wzbogacania. Trasa przenośników taśmowych na odcinku od Stefa
nowa do Bogdanki przebiegać będzie na powierzchni, głównie nad istniejącą magistralą cie
płowniczą. Długość projektowanej trasy transportu węgla wynosi około 3.720 m. 

Głównym celem rozbudowy i podwojenia wydajności wzbogacania istniejącego Zakładu 
Przeróbki Mechanicznej Węgla w Bogdance jest przyjęcie dodatkowej ilości węgla z nowego po
la Stefanów oraz efektywny transport węgla surowego z szybu 2.1 w polu Stefanów do Bogdanki. 

Rys. 7. Wieża i budynek maszyny wyciągowej zbrojonego szybu 2.2 w Stefanowie 
Fig. 7. Headframe for drawing shaft 2.2 in Stefanów 

Oprócz celu głównego osiągnięte zostaną również dodatkowe korzyści o istotnym znacze-
niu ekonomicznym i ekologicznym dla przyszłośc i, takie jak: 

ochrona środowiska; 
wykorzystanie niskopopiołowych mułów odpadowych do spalania w nowej generacji kot
łach fluidalnych ; 
usprawnienie załadunku i ekspedycji węgla; 
usprawnienie gospodarki odpadami. 
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W styczniu 2005 roku przyjęty został projekt koncepcyjny rozbudowy ZPMW opracowany 
przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji SEFARATOR- ROBERTS & CHAEFER w Gli
wicach. 

Projekt ten, został wykonany przy założeniu maksymalnego wykorzystania rezerw w ist
niejących obiektach ZPMW oraz przy uwzględnieniu aktualnej oraz przewidywanej struktury 
zbytu w zakresie wymagań odbiorców, zarówno co do ilości, jak i jakości węgla handlowego. 
Pozwoli to na maksymalne zmniejszenie nakładów inwestycyj nych i skrócenie czasu budowy. 

Według powyższej koncepcji nakłady inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia wyniosą 
około 280 mln zł, a zakm'lczenie budowy nastąpi w 2011 roku. 

9. Podsumowanie 

l. Prowadzona od 1982 roku eksploatacja węgla kamiennego w Lubelskim Zagłębiu Węgło
wym dowiodła; że jest ona realna nie tylko pod względem technicznym, ale jest również 
efektywna pod względem ekonomicznym. Od 1995 roku wypracowywany corocznie zysk, 
osiągany jest dzięki wysokiej wydajności pracy i ciągłemu obniżaniu kosztów. Rok 2004 
przyniósł kopalni "Bogdanka" rekordowy wynik ekonomiczny osiągnięty dzięki jednoczes
nemu wzrostowi przychodów i obniżeniu kosztów, praktycznie przy utrzymaniu średniej 
ceny zbytu. 

2. Rok 2004 to również rok rozpoczęcia poważnych inwestycji, których celem jest budowa 
trzeciego pola "Stefanów" dla zwiększenia zdolności wydobywczej kopalni. Realizacja te
go przedsięwzięcia pozwoli na zagospodarowanie majątku odziedziczonego po wstrzyma
nej jeszcze w 1988 roku budowie kopalni K-2 w Stefanowie, a w szczególności wykorzys
tanie dwóch szybów, które przez ponad 15 lat były zatopione. 

3. Realizacja tej inwestycji za kwotę około 410 mln zł powinna w roku 2010 zwiększyć 
zdolność wydobywczą Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. do około 10 mln ton rocznie. 
Pozwoli to na dalsze obniżenie kosztów jednostkowych wydobycia i zwiększenie konku
rencyjności lubelskiego węgla. 

4. Dotychczas kopalnia "Bogdanka" jest producentem wyłącznie węgla energetycznego. Udo
stępnienie i rozcięcie pokładów 389 i 391, po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji, któ
rych eksploatację rozpocznie się w roku 2011 pozwoli na produkcję nowego gatunku wę
gla, węgla koksującego typu 34. 

5. Miniony rok 2005, wprawdzie nie był tak dobry ekonomicznie jak poprzedni 2004 (rekor
dowy zysk netto 136 mln zł), pozwolił jednak osiągnąć korzystny wynik finansowy w po
staci prawie 92 mln zł zysku brutto i 72,5 mln zł zysku netto. Stwarza to podstawę do kon
tynuacji, przyjętego w styczniu 2004 roku, programu rozwoju zdolności wydobywczej kopalni. 

6. Kopalnia planuje również realizację innej inwestycji gwarantującej samowystarczalność w za
kresie energii elektrycznej, oraz umożliwiającej sprzedaż energii skojarzonej i odnawialnej 
(zastosowanie jako paliwa mułów węglowych i biopaliw) poprzez budowę kotła t1uidal
nego z turbozespołem w ,,Łęczyńskiej Energetyce" Sp. z o.o., której większościowym udzia
łowcemjest kopalnia. 

7. Kolejnym perspektywicznym projektem inwestycyjnym Lubelskiego Węgla "Bogdanka" 
S.A. jest rozwój i przebudowa taboru kolejowego i infrastruktury, w celu realizacji samo
dzielnego przewozu węgla do odbiorców. Obecnie realizowany jest już próbny przewóz do 
jednego z odbiorców. 
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Economic Prospec ts for Lubelski Węgieł "Bogdanka" S.A. 

Abstra et 

The article presents cuał mine Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A., volume of production, 
state of technology and last technical-economic results. The authar describes plans for deve
loped winding efficiency connecting with using two drawing shafts in "Stefanów" (not finished 
coal mine K-2 in LZW). The article presents investmentjust finished andplansfor next years. 

Recenzent: dr inż. Jerzy Kicki 
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Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
?odziemnej 2006 

Autorzy spotykają się z różnymi formami nieprawidłowości w naukach górniczych, jak np. 
oparte na błędnych podstawach metody prognozy i fałszywe w związku z tym ich wyniki, któ
re przedstawiane są często jako osiągnięcia naukowego rozwiązania. Absolutnie na takie miano 
nie tylko nie zasługują, ale wręcz przynoszą szkody. Typowym przykładem są tutaj prognozy 
stanu określonego zagrożenia górniczego lub szkód górniczych. Ostatnio ukazała się groźna w swo
jej wymowie prognoza stanu zagrożenia sejsmicznego w górnictwie węglowym. Jak się okaza
ło, była to jedna z tych właśnie fałszywych prognoz. Stanowiła ona bezpośredni impuls do na
pisania niniejszego artykułu. Autorzy postanowili dostarczyć wstępnego materiału do przemy
śleó w tym zakresie, dokonując próby klasyfikacji występujących patologii i wyszczególniając 
powody, dla których walka z nimi jest najczęściej utrudniona. Celem artykułu i dyskusji, jakiej 
się w ślad za nim spodziewamy, jest dostarczenie menedżerom gór-niczym i nadzorowi gór
niczemu możliwości selekcji pojawiających się rozwiązaó i obrony przed rozwiązaniami błęd
nymi, które niepotrzebnie wywołują niepokoje i dodatkowe działania zapobiegawcze tam, gdzie 
ich nie trzeba i najczęściej nie posiadają żadnego znaczenia praktycznego. 

l. Wprowadzenie 

Autorzy niniejszego artykułu spotkali się ostatnio z niezwykle groźnie brzmiącą w swojej 
treści prognozą zagrożenia sejsmicznego w górnictwie węglowym, odniesioną do obszaru Gór
nego Śląska. Prognoza ta była przyczyną zamieszania w kręgach kadry zarządzającej tym prze
mysłem i nadzoru górniczego. Okazała się ona fałszywą. Można nawet powiedzieć, używając 
potocznego stwierdzenia, że była ona "wyssana z palca". Wyrażając to samo w sposób stono
wany, informujemy, iż autorzy prognozy nie ujawnili podstaw naukowych swoich przewidy
waó. Prognoza ta stała się dla autorów bezpośrednim impulsem do zajęcia stanowiska w kwe
stii szeregu nieprawidłowości, które obserwujemy w naukach górniczych. 

Prognoza, o której mowa, została przedstawiona w piśmie adresowanym do Prezesa Wyż
szego Urzędu Górniczego. 
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Oto treść pisma: 

Pan Wojciech Bradecki 

Prezes 

Warszawa, 25 listopada 2005 r. 

Wyższego Urzędu Górniczego 

Szanowny Fanie Prezesie, 

Z szacunkiem odebraliśmy wizytę Premiera Rządu RP w kopalni "Zofiówka" po podziem
nym wybuchu i tragicznej śmierci 3 górników. Znalezienie przez Premiera czasu na oddanie 
hołdu ofiarom katastrofy wywołanej zmaganiami człowieka ze środmviskiem przyrodniczym, 
uwydatnia głęboki hunzanizm i determinację władz państwowych w zapobieganiu podobnym 
zjawiskom w przyszłości, dlatego ośmielamy się wskazać Pmw Prezesowi na jeden z czyn
ników, który nzoże zrnniejszyć zagrożenie dla człowieka w podobnych sytuacjach. 

Zdaniem specjalistów naszego Stowarzyszenia trzęsienia ziemi i tąpnięcia są w dużym sto
pniu przewidywalne, a przynajmniej-- w podobnym stopniu jak stany pogody. Od prawie roku 
publikujemy na naszej stronie internetowej prognozy sejsmiczne dla przykładowo wybranych 
rejonów Lubina, Wezuwiusza i Sumatry (w załączeniu dodatkowa prognoza dla Górnego Śląs
ka na listopad i na grudzień). Błąd standardowy przewidywanej daty wstrząsów, uzależniony 
od ścisłości ogólnie dostępnych obserwacji, wynosi 1,3 dnia. Zagrożenie wstrząsowe z 22 listo
pada było zatem prognozowane. Kolejne duże zag rażenie sygnalizowane jest na 16 grudnia br. 
(ewentualny kataklizm może wystąpić w przypadku zaistllienia w podanym dniu krytycznego 
stresu górotworu w którejś kopalni). 

Udostępnienie specjalistycznych obserwacji gromadzonych przez stacje pomiarowe prze
mysłu węglowego mogłoby znacznie zwiększyć dokładność prognoz. Niestety dotychczasowe 
niekomercyjne propozycje naszego Stowarzyszenia traktowane są dość sceptycznie przez bime
sowo nastawiony przemysł. 

Być może, zainteresowanie się problemem przez Pana Prezesa pozwoli wykorzystać doro
bek polskich uczonych do zwiększenia bezpieczeństwa osób zatrudnionych na dole, na przykład 
poprzez ogłaszanie komunikatów, podobnychjak o zagrożeniu lawinowym w górach, gdzie pew
ności o miejscu i zejściu lawiny nie ma, ale ogłoszenie komunikatu zapobiega podejmowaniu 
niepotrzebnego ryzyka. 

Zał. 2 predykcje 
Do wiadomości: 
Minister-Członek Rady Ministrów 
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

Z poważaniem 
1-1 PREZES 

Dla uniknięcia ewentualnego "chodzenia po sądach" nie podajemy nazwiska Prezesa ani 
nazwy instytucji, którą on reprezentuje. 
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2. Analiza podanej prognozy sejsmicznej 

Jak wynika z treści przedstawionego powyższej listu prognoza sejsmiczna specjalistów Sto
warzyszenia dla Górnego Śląska zawarta jest na załączonych dwóch rysunkach (rys. l i 2), 
które wiernie prezentujemy. Będą one stanowiły podstawę dla ich weryfikacji z rzeczywisto
ścią bowiem dysponujemy faktycznymi danymi sejsmicznymi w postaci zjawisk sejsmicznych 
rejestrowanych przez Górnośląską Regionalną Sieć Sejsmologiczną GIG. Poziom energetycz
nej czułości tej sieci wynosi 105 J, co oznacza iż praktycznie wszystkie zjawiska sejsmiczne od 
poziomu tej energii są rejestrowane. Poziom energetyczny 105 J jest przyjmowany jako istotny 
z punktu widzenia zagrożenia tąpaniami , a więc możliwości zaistnienia - w wyniku wstrząsu
skutków w wyrobiskach górniczych. Należy również podkreślić, że wszystkie kopalnie Górno
śląskiego Zagłębia Węglowego, w których występuje sejsmiczność indukowana działalnością 
górniczą posiadają swoje własne kopalniane sieci rejestrujące znacznie słabsze energetycznie 
wstrząsy- od poziomu energii sejsmicznej 1027103 J. Niższy poziom energetyczny obserwacji 
kopalnianych jest niezbędny dla prowadzenia bieżącej oceny stanu zagrożenia sejsmicznego 
i tąpaniami w skali lokalnej, a więc poszczególnych wyrobisk górniczych. Tak więc struktura i or
ganizacja obserwacji sejsmologicznych prowadzonych w GZW absolutnie wykluczają możli
wość pomylck w sensie niezauważenia zjawisk sejsmicznych istotnych z punktu widzenia za
grożenia mogącego być przyczyną katastrofy górniczej. 

Rysunki l i 2 obrazują prognozę zdarzCI'1 według omawianego pisma, odpowiednio dla 
miesiąca listopada 2005 roku i grudnia 2005 roku, natomiast rysunki 3 i 4 przedstawiają rze
czywistą (zarejestrowaną przez sieć sejsmologiczną GZW) aktywność sejsmiczną w tych sa
mych okresach. Z rysunków tych ewidentnie widać, że między prognozą i rzeczywistością nie 
ma nawet śladu korelacji. Poprzestając na tym stwierdzeniu należy jednak skomentować dwa 
znamienne fragmenty prognozy sejsmicznej autorstwa Stowarzyszenia. 

Pierwsze to, że zagrożenie wstrząsowe z dnia 22 listopada było prognozowane! To przecież 
czysta szarlataneria - przecież wyrzutowi metanu i węgla w kopalni ,,Zofiówka", który był 
przyczyną śmierci 3 górników nie towarzyszył żaden wstrząs ani tąpnięcie . To zupełnie inne 
w swoich przejawach i mechanizmie zjawiska. W dniu tym ani kilka dni wcześniej i później 
w kopalniach jastrzębskich nie wystąpił wstrząs o energii sejsmicznej większej od 105J. Tak 
poważne stwierdzenie, iż zjawisko to można było przewidzieć, sugeruje że można mu było 
zapobiec. 

Drugi fragment przedmiotowej prognozy to dzień 16 grudnia 2005 roku, w którym sygna
lizowany jest ewentualny kataklizm w którejś z kopa!tl.. Dzień ten okazał się normalnym dniem 
z punktu widzenia rzeczywistej sejsmiczności górotworu w GZW. Jak codziennie wystąpiło 
kilka (dokładnie 3) wstrząsy o energii większej od 105 J, w różnych kopalniach ("Piast", "Po
kój" i "Staszic"). Podobna sytuacja miała miejsce w dniu 15 i 17 grudnia, a więc w przedziale 
błędu 1,3 dnia. Nie ma natomiast w owej prognozie wzrostu aktywności, jaki miał miejsce 
w dniu 23 grudnia 2005 roku . 

Ponadto osądźmy, co może dawać w praktyce taka prognoza, która nie precyzuje miejsca 
nawet z dokładnością do kopalni- jakie zatem mogą być jej praktyczne implikacje i użyteczność? 

3. Ogólnie o szarlatanerii w górnictwie 

Autorzy niniejszego artykułu i inni przedstawiciele instytucji naukowych, a także przed
stawiciele nadzoru górniczego i menadżerawie górniczy różnych szczebli, spotykają się często 
z podobnymi Uak opisana powyżej), sytuacjami, podpowiedziami, sugestiami itp., ludzi zarów-
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no ze środowiska górniczego - co się zdarza częściej - ludzi spoza tego środowiska. Wielu 
z nas pamięta, pojawiające się. co jakiś czas, enuncjacje o rzekomym opanowaniu zjawiska tą
pań lub o opanowaniu problemu szkód górniczych (stąd m.in. lokalizacja miasta Jastrzębie na 
bogatej części złoża węgla koksowego). 

W tego rodzaju oświadczeniach spotykamy się też z przekłamaniami idącymi w przeciw
nym kierunku. Informowano nas, na przykład, o tym, że w mieście Polkowice w LGOM wy
stąpiły w określonym dniu drgania w VIII stopniu skali MSK-64. Osoba wypowiadająca taką 
opin ię (nb . zajmująca ważne opiniotwórcze stanowisko) nie byla świadoma, że drgania o tym 
stopniu intensywności wywołałyby w tym mieście istotne zniszczenia. Zgodnie z ludowym 
przekonaniem, że "nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło", autorzy niniejszego artykułu 
zawdzięczają tej osobie inspirację do napisania szerszego artykułu wyjaśniającego istotę skal 
makrosejsmicznych . Mamy nadzieję, że wyjaśnił on szereg nieporozumień związanych ze sto
sowaniem tych skal w górnictwie. 

Przykłady błędnych łub nawet oszukańczych opinii, poglądów, ostrzeżel'l, prognoz itp . moż
na by mnożyć . Wielu z nas z takowymi się spotkało. Stanowią one prawdziwy problem, ponie
waż wprowadzają wiele zamieszania, wywoJują niepokoje i dodatkowe działania zapobiegaw
cze tam, gdzie ich nie trzeba, a także wywołują "mętlik wiedzy" i poglądów wśród mniej doś
wiadczonej części kadry inżynierskiej i naukowej oraz wśród studentów. Dlatego postanowili
śmy ten problem wstępnie zdiagnozować i dostarczyć materiału do krytycznych przemyśleń 
uświadamiając także, że niekoniecznie jest prawdą to, co ktoś napisał. 

Zaczniemy od podziału każdej nauki (grupy nauk) na jej główny nurt i obrzeże. Pojęcie 
głównego nurtu nie wymaga bliższego definiowania. Każdy z nas wyobraża sobie z pewnym 
przybliżeniem, co się pod tym pojęciem kryje. Szerszego omówienia wymaga natomiast po
jęcie obrzeża. Nie jest to dla nas pojęcie w calości pejoratywne. Dostrzegamy jego część pozy
tywną i negatywną. Pozytywna część obrzeża to obszary stykowe różnych nauk, gdzie prowa
dzi się badania z zachowaniem wszelkich reguł rzetelności naukowej i gdzie rodzą się nieraz 
wspaniałe, inspirujące i efektywne koncepcje, teorie i odkrycia. 

Szerszego omówienia wymaga część negatywna obrzeża, którą inaczej można nazwać mar
ginesem danej nauki. Takim negatywnym obrzeżem obarczona jest każda nauka. W najwięk
szym stopniu chyba medycyna i ekonomia, ale nam górnikom też ono bardzo doskwiera. 

Ze swej strony uważamy, że pseudonaukowców lub przypadkowe osoby, które podjęły się 
roli uzdrawiaczy świata, można sklasyfikować następująco: 
l. Osoby nawiedzone lub zwykli pomyleńcy, którzy obarczeni są misją naprawiania świata. 
2. Szarlatani, znachorzy, prorocy, wróżbici, oszuści itp. 
3. Ludzie uprawiający różne formy bełkotu pseudonaukowego. 
4. Ludzie spoza środowiska, nie znający całoksztaltu nagromadzonej wiedzy w naszej dziedzi

nie, ale ogólnie bardzo inteligentni, posiadający rzetelną wiedzę z zakresu nauk podstawo
wych, którzy zetknąwszy się z naszymi problemami i przemyśliwując nad nimi dochodzą do 
wniosku, że mogą nas "wspomóc" czy "ubogacić", podsuwając nam koncepcje, metody, teo
rie, które nauka górnicza znała lub wysuwała już kilkadziesiąt lat temu, ale następnie ta sama 
nauka lub praktyka górnicza już dawno je odrzuciła jako niesłuszne lub nieskuteczne. 

5. Ludzie podnoszący do rangi znaczących drugo- trzecio-czy nawet 10-cio rzędne przyczyny 
katastrof górniczych (głównie wstrząsów i tąpal'l), które mają się do realnych przyczyn jak, 
powiedzmy l : 1000 lub l : 10000, a znaczenia ich nie potwierdza żadna statystyka. 

6. Ludzie oferujący metody prognostyczne oparte o wskaźniki nie mające żadnego związku z da
nym zjawiskiem, względnie związek tenjest bardzo luźny lub przypadkowy. 
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7. Ludzie tendencyjnie dobierający fakty i przykłady świadczące o słuszności ich pseudoteo
rii, a przemilczający lub odrzucający takie, które jej przeczą. 
Łatwo zauważyć, że poszczególne zakresy tej klasyfikacji zazębiają się lub nawet częścio

wo pokrywają się . Przytoczona klasyfikacja jest być może niekompletna, ale stanowi chyba 
dobry punkt wyjścia do rozwijania i wzbogacania jej, a przede wszystkim do dyskusji nad pro
blemami stwarzanymi przez ludzi nią objętych. Jej zaletąjest również to, że nazywa po imieniu 
rzeczy, które często obawiamy się tak nazwać, ze względu na złożoność zjawisk i zagroże11 
górniczych, co skutkuje tym, że czasami niewłaściwie reagujemy na pseudoprognozy, którymi 
się nas uszczęśliwia. 

Dlaczego zatem walka z negatywną częścią obrzeża nauki górniczej, czyli pseudonauką 
i pseudoprognozami, jest tak trudna? Dlaczego stwarza nam ona tyle problemów, wśród któ
rych mamy i takie, sytuacje, kiedy uczciwi ludzie muszą mieć doczynienia z prokuraturą i są
dem lub poddani są druzgocącemu osądowi mediów? 

Wśród przyczyn tego stanu rzeczy można wymienić: 
l. Wspomnianą już złożoność zjawisk, a w szczególności tych związanych z zagrożeniami 

górniczymi . 
2. Obecność we wszystkich lub prawie wszystkich wymienionych grupach negatywnego ob

rzeża nauki przedstawicieli naszego, górniczego środowiska, w tym także ludzi z najwyż
szymi godnościami akademickimi. 

3. Wynikające z niewiedzy: pewność siebie, brak zahamowa1'1, krzykliwość, natarczywość i in
ne podobne cechy, charakteryzujące reprezentantów wymienionych grup negatywnego ob
rzeża, wyrażające się w adresowaniu ich "rewelacji" naukowych do najwyższych czynni
ków w państwie i poza państwem (ONZ, organy Unii Europejskiej i inne). 

4. Żerowanie grup negatywnego obrzeża na tym, co stanowi najbardziej bolesny, uboczny 
skutek działalności górniczej, głównie sejsmiczność indukowana i tąpania, charakteryzują

ce się, głównie z racji swojej fizycznej natury, niewystarczającym stopniem pewności prognoz. 
5. Dominantę losową niektórych zdarzeń górniczych, która powoduje, że pewne pseudoprog

nozy mogą się niekiedy "sprawdzić". 
6. Ogromną presję odpowiedzialności za życie ludzkie; nawalnice medialne po każdym zda

rzeniu itd ., powodujące, że przedstawiciele kadry zarządzającej przemysłem i nadzoru gór
niczego chwytają się każdego cienia szansy wyprognozowania zdarzenia lub zmniejszenia 
jego skutków. Nie ma, co ukrywać, że chodzi też tutaj o obronę przed potencjalnymi oskar
żeniami, iż nie wykorzystało się wszystkich istniejących możliwości uchronienia górników 
przed skutkami katastrofalnego zdarzenia. 

7. Nie zawsze jest łatwo zorientować się na pierwszy rzut oka lub przy pierwszym kontakcie, 
że mamy do czynienia z przedstawicielem jednej z wymienionych grup. Czasami identyfi
kacja szarlataństwa wymaga szczegółowych analiz lub nawet badań naukowych. 
Wracając do przytoczonego na wstępie pisma, dotyczącego prognoz sejsmicznych dla ob

szaru Górnego Śląska stwierdzamy, iż istnieją przesłanki pozwalające zakwalifikować jego au
torów do jednej z wymienionych grup negatywnego obrzeża. 
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PREDYKCJE DLA GÓRNEGO ŚLĄSKA 
NA LISTOPAD 2005 ROKU 

Subregion Katowice , November 2005 
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EQ-index (pseudomagnitude) 
Subregion : katowice.txt 
for 2005.83-2005.92, k = 2 
Basis~vector: neq = 24 
n = 3664 
Print: EQ-index > 2.00 

year day month EQ 
2005 31.4 10 2.13 
2005 5.1 11 2.41 
2005 5.1 11 3.56 
2005 9.5 11 2.02 
2005 14.6 11 4.33 
2005 20.0 11 2.30 
2005 22.'1 11 2.80 
2005 23.1 11 10.00 
2005 27.6 11 4.04 

Rys. l. Histogram sejsmiczności według prognozy specjalistów Stowarzyszenia 
dla rejonu Gómośląskiego Zagłębia Węglowego w miesiącu listopadzie 2005 roku 

Fig. l . Seismicity forecast histogram compiled by the Society experts 
for the Uppcr Silesian Coal Basi n in November 2005 
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PRRDYKCJE DLA GÓRNEGO ŚLĄSKA 
NA GRUDZIEŃ 2005 ROKU 

Subreg ion Katowice, December 2005 
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Rys. 2. Histogram sejsmiczności według prognozy specjalistów Stowarzyszenia 
dla rejonu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w miesiącu grudniu 2005 roku 

Fig. 2. Seismicity forecast histogram compiłed by the Society experts 
for the Uppcr Silesian Coal Basin in December 2005 

Rys. 3. Hislogram wstrząsów z GZW (listopad 2005 r.) 
Fig. 3. Rock-burst histogram from GZW (November 2005) 
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r Rys.4. Histogram wstrząsów z GZW l 
Grudzień 2005 r . 
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Rys. 4. Histogram wstrząsów z GZW (grudzień 2005 r.) 
Fig. 4. Rock-burst histogram from GZW (December 2005) 

Problem of Charlatanism in Mining Sciences 

Abstract 

The authm-s very often meet various forms of incorrectness in mining sciences, as for ex
ample methods of prediction based on erroneous foundations and false predictions of a mining 
danger or mining damage; presenting a solution as a scientific achievement, which not only 
doesn 't deserve s uch assessment, but i s outright harmful one, etc. Recently a sinister prediction 
of seismic danger in coal mining industry appeared. Luckily it proved to be a false one. It gave 
a direct incentive to write this article. The authors decided to provide some introductory ma
teria! for consideration in this respect making an attempt to classify the existing pathologies 
and enumerating/specifying the reasons, which render (cause the overcoming) combating them 
so difficult. The aim of this artide and the discussion, which we expect to folio w i t, i s to provi
de mining managers and mining supervising authorities with the competence/possibilities to se
lect solutions, which appear, and to defend against erroneous solutions evoking unrest and addi
tional preventive measures there (in cases, where they are unnecessary) not necessary. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Zenon Pilecki 
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Nowoczesna technika strugowa jako sposób na zwiększenie 
racjonalnego wykorzystania złóż węgla w JSW S.A. KWK "Zofiówka" 

Słowa kluczowe 

węgiel kamienny- eksploatacja- niskie pokłady- strugowy kompleks .fciarzowy- analiza 
t ech niczo-ekonon 1 i c zna 

Streszczenie 

Artykuł przedstawia zakres prac koncepcyjno-projektowych realizowanych w JSW S.A. 
KWK ,Zofiówka", mających na celu wdrożenie w kopalni nowoczesnego kompleksu strugo
wego do eksploatacji niskich pokładów węgla. Opisuje istotę pracy kompleksu strugowego oraz 
jego możliwości i zalety. Przedstawia również wyniki opracowania GIG w Katowicach pozyty
wnie oceniającą możliwość zastosowania techniki strugowej w warunkach KWK ,Zofiówka". 

l. Wstęp 

Najszerzej stosowanym systemem eksploatacji pokładów węgla w Polsce jest system ścia
nowy z urabianiem złoża przy wykorzystaniu kombajnu. Realizowana przez kopalnie polityka 
osiągnięcia rentowności preferowała eksploatacje pokładów średnich i grubych (powyżej 1,5 m). 
Skutkowało to m.in. rozwojem technicznym maszyn i urządzeń górniczych dostosowanych do 
tego typu zapotrzebowaó. Problem eksploatacji niskich pokładów został odsunięty na "drugi 
plan", zarówno z uwagi na brak na rynku dostosowanych do tego typu warunków nowoczes
nych maszyn i urządzeń, jak również brak zainteresowania nimi ze strony kopah1. Sytuacja, ja
ka w ostatnim okresie wytworzyła się na rynku węgla i stali pozwala zweryfikować opinię o opła

calności eksploatacji niskich pokładów . W związku z istniejącą i przewidywaną korzystną ko
niunkturą w zakresie sprzedaży węgla koksowego istotnego znaczenia nabiera efektywne wy
korzystanie zasobów węgla zalegającego w pokładach niskich. 

Obszar Górniczy KWK ,Zofiówka" (O.G. ,,Jastrzębie Górne") położony jest na skraju Wyżyny 
Śląskiej w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Obszar Górni
czy ,,Jastrzębie Górne" o powierzchni 16,4 km2 utworzony został decyzjąMGiE z dnia 24.06.1961 
roku. 

Granice Obszaru Górniczego "Jastrzębie Górne" stanowią: 
- od pólnocy z KWK "Borynia" (O.G. "Szeroka I"), 
- od zachodu i południowego zachodu z KWK ,,Jas-Mos" (O.G. "Jastrzębie I"), 
- od wschodu z KWK ,,Pniówek" (O.G. "Krzyżowiec III") , 
- od poludnia granica sztuczna wyznaczona współrzędnymi. 
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Kopalnia została oddana do ruchu 4 grudnia 1969 roku. 
Obecnie wydobycie dobowe kopalni wynosi 10 300 t. 
Bieżące plany JSW S.A. obejmują udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zachod

niej części złoża rezerwowego "Bzie-Dębina l" zalegającego na południe od obszaru górni
czego kopalni ,Zofiówka". 

Plan udostępnienia i przemysłowego zagospodarowania zasobów w obrębie złoża "Bzie
Dębina l-Zachód" przewiduje: 
- udostępnienie i rozcięcie złoża z przekopu "H" poz. 900 KWK ,Zofiówka"; 
- odstawa, ciągnienie urobku oraz mechaniczna przeróbka węgla włączone będą w ciąg tech-

nologiczny KWK ,Zofiówka"; 
- rozpoczęcie w 2017 r. eksploatacji pierwszej ściany; 
- dostosowanie poziomu wydobycia w początkowym okresie eksploatacji do zdolności pro-

dukcyjnych KWK ,Zofiówka" z pola macierzystego; 
- osiągnięcie w 2029 r. docelowego wydobycia 12 000 t/d; 
- 34 letni okres żywotności poziomu wydobywczego 1100; 
- 35 letni okres żywotności poziomu wydobywczego 1300 (budowany w późniejszym okresie). 

Tabela l. Oszacowana wielkość i struktura zasobów w złożu "Bzie-Dębina l-Zachód" 
Table l. Reserves of ,.Bzie-Dębina l-Zachód" deposit with breakdownper coal type 

Miąższość Zasoby Przemysłowe Zasoby Przemysłowe 
[m] [tys. t] [%] 

1,01-1,50 112 958 37,67 

1,51-3,0 169 521 56,53 

> 3,01 17 387 5,8 

Typ węgla Suma: 299 866 100 

35 277 056 93,8 

34 18 189 6,2 

Tabela 2. Wielkość i struktura zasobów w polu macierzystym KWK ,.Zofiówka"(slan na 31.12.2004) 
Table 2. Reserves within the original KWK ,.Zofiówka" mining area with breakdown per coal typc 

(as on 31.12.2004) 

Miąższość Zasoby Przemysłowe Zasoby Przemysłowe 
[m] [tys. t] [%] 

1,01-1,50 12 291 9,7 
1,51-3,0 63 787 50,1 

3,01-3,50 18 508 14,5 
> 3,51 32 731 25,7 

Typ węgla Suma: 127 317 100 

35.1 5 608 4,4 
35.2a 76 255 59,9 
35.2b 17 541 13,8 

36 15 840 12,4 
37.1 12 073 9,5 
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2. Stosowane techniki eksploatacji niskich pokładów 

2.1. Eksploatacja ścianowym systemem kombajnowym 

Wiadomym jest, że usprzętowienie tego typu kompleksu ścianowego nie odbiega od trady
cyjnego wyposażenia średnich i wysokich śc ian. Jedynie kombajn ścianowy oraz obudowa 
zmechanizowana posiadają gabaryty ruchowe dostosowane do wybierania niskiego pokładu . 

Nie ma więc potrzeby omówienia zasad prowadzenia eksploatacji niskich pokładów tym syste
mem. Zwrócić należy jednakże uwagę na problemy wynikające w trakcie tej eksploatacji. 

Należą do nich: 
niskie gabaryty w ścianie, utrudniające pracę i poruszanie się stosunkowo licznej załodze 
(przodowy, kombajniści, sekcyjni, hydraulicy); 
konieczność dostosowania prędkości posuwu kombajnu do możliwośc i przemieszczania się 
obsługujących go kombajnistów; 
brak możliwości zabudowy ładowarek na organach urabiających ; 

zwiększenie czasochłonności usuwania awarii kombaj nu, obudowy zmechanizowanej oraz 
na trasie ścianowego przenośn ika zgrzebłowego; 

tendencje do "zawyżania" ściany poprzez przybieranie skały płonnej lub "zaniżania" (w stre
fach zaburzeń geologicznych) uniemożliwiającego przejazd kombajnu. 

2.2. Eksploatacja ścianowym systemem strugowym 

Ten system eksploatacj i w stosunku do kombajnowego zasadniczo różni się zastosowaniem 
struga jako maszyny urabiającej , powszechnym stosowaniem sekcji chodnikowych oraz duży
mi gabarytami wyrobisk przyścianowych z uwagi na równie duże gabaryty napędów struga 
i przenośnika ścianowego (wyprowadzone są one do chodników). 

13 1 

Rys. l. Strug ślizgowy 
Fig. l. A plow 
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W skład nowoczesnego strugowego kompleksu ścianowego wchodzą: 
- strug wraz ze sterowaniem, 

przenośnik ścianowy strugowy, 
sekcje obudowy zmechanizowanej, 
sekcje chodnikowe, 
przenośnik podścianowy wraz z stacją przekładkawą i przesypową, 
spągołado warki, 
urządzenia pomocnicze jak np. stacje pomp, instalacje elektryczne. 
Obecnie istotą tego rozwiązania jest urabianie calizny węglowej przy pomocy struga, które

go głowica urabiająca przyłączona jest do dolnego pasma łańcucha strugowego. Głowica stru
ga posiada budowę modułową, dzięki której poprzez nakładanie lub zdejmowanie nakładek po
średnich, zmniejsza się lub zwiększa wysokość urabiania. 

Ponadto można dostosować wysokość głowicy do niewielkich zmian grubości pokładu za 
pomocą noży podstropowych, co umożliwia zastosowana przekładnia ślimakowa. Strug posia
da dodatkowe sterowanie względem poziomu spągu poprzez regulację noża odspągowego, co 
jest wykorzystywane wtedy, gdy w spągu zalegają miękkie warstwy skal, pokład jest pofał
dowany lub występują zaburzenia geologiczne. W innym przypadku sterowanie struga wzglę
dem poziomu spągu odbywa się poprzez siłowniki korekcyjne, zamocowane między zastaw
kami przenośnika strugowego a końcówką belki przesuwu obudowy zmechanizowanej. Dzięki 
siłownikom korekcyjnym urządzenie strugowe może dostosować się do pofałdowań pokładów 
i zaburzeń geologicznych, co umożliwia minimalizowanie udziału skały płonnej w urobku. No
woczesne strugi posiadają także efektywny system ochrony przed przeciążeniem i mecha
nicznym uszkodzeniem wszystkich części układu napędowego, a w szczególności lańcucha 
strugowego. Uszkodzenie łańcucha może mieć miejsce w przypadku zablokowania głowicy 
strugowej, w czasie, gdy poruszając się z prędkością 3 m/s natrafi ona na zaburzenia geolo
giczne lub inny gwałtowny opór. System zabezpieczenia przed przeciążeniem bazuje na zin
tegrowanej przekładni planetarnej ze sprzęgłem specjalnej konstrukcji, sterowanej kompute
rem. W przypadku zatrzymania struga, system zabezpieczający powoduje błyskawiczne otwar
cie sprzęgieł na obydwu napędach, dzięki czemu wirujące masy przekładni, a przede wszys
tkim silników elektrycznych zostaną odłączone, zanim siła w łańcuchu strugowym osiągnie 
niebezpieczną wartość, powodując jego zerwanie. 

Sterowanie i automatyzacja są jednym z najważniejszych składników wysokowydajnej te
chniki strugowej . Ich bazą jest elektrohydrauliczne sterowanie obudową. Dzięki niemu, po
przez szczegółowy pomiar drogi przesunięcia przenośnika, możliwe jest dokładne ustalenie 
głębokości skrawu. Ponadto, sterowanie i automatyzacja umożliwiają przesuwanie sekcji obu
dowy zmechanizowanej bez ingerencji obsługi. Główne stanowisko sterujące całym komple
ksem strugowym może być usytuowane np. przy napędzie wysypowym lub też w dyspozytorni 
na powierzchni. Obsługujący w tym miejscu jest informowany w każdej chwili o istotnych da
nych dotyczących pracy urządzenia a więc o położeniu głowicy strugowej w ścianie i jej kie
runku ruchu, położeniu przenośnika i docelowym przebiegu linii czoła ściany, wysuwie każ
dego przesuwnika dla wskazanej pozycji sekcji obudowy w stosunku do przenośnika, jak rów
nież o aktualnym ciśnieniu w stojakach obudowy. Ponadto na pulpicie mogą być wyświetlone 
aktualne dane na temat momentu obrotowego, temperatury oleju, poboru prądu przez silniki, 
ilości wody chłodzącej lub składu atmosfery kopalnianej o ile są zabudowane w rejonie odpo
wiednie czujniki. Obsługa tego stanowiska, dzięki obszernej ofercie menu sterującego, może 
szybko zmieniać parametry pracy kompleksu strugowego, jak np. zabiór, prędkość głowicy 
struga i przenośnika, urabianie calizny na całej długości ściany lub w jej wybranych miejscach. 
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Istotną sprawą jest również możliwość bezpośredniego sterownia obudową zmechanizowaną 
w ścianie. Ma to najczęściej miejsce w strefach zaburzeń geologicznych, gdzie przodowy ścia
ny na miejscu podejmuje decyzję o przesunięciu przenośnika lub sekcji obudowy zmechani
zowanej . Warto również podkreślić, że zabudowane w chodnikach przyścianowych specjalne 
sekcje obudowy chodnikowej skutecznie realizują zabudowę skrzyżowania na linii ściana-chod
nik oraz wykonują przekładki zintegrowanego napędu przenośnika ścianowego i strugowego. 

2934 Odboje głowicy 

(2940) Note spągowe 

3260 ., Trzewiki" ślizgowe 

Bezstopniowa regulacja wysokościl 

Rys. 2. Strug ślizgowy 
Fig. 2. A plow 

l 
l ., · ~ 

r -

1745 

W podsumowaniu można więc stwierdzić, że do zalet nowoczesnego strugowego kom
pleksu ścianowego, w stosunku do kompleksu kombajnowego, można zaliczyć: 

możliwość bardziej efektywnego wybierania pokładów o miąższości poniżej 1,5 m, 
- mniejsze rozdrobnienie urobku, a tym samym wyższy wychód sortymentów grubych, 

mniejsze zapylenie, 
- niższy poziom hałasu, 
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- możliwość urabiania małymi zabiorami i bezpośredniego, szybkiego przesuwania obudowy 
w strefach utrudnionych warunków utrzymania stropu, 

- prostsza i lżejsza konstrukcja urządzenia urabiającego, 
- niższe koszty utrzymania i remontów, 

poprawa komfortu i bezpieczeństwa pracy w związku z automatyzacja procesu produkcji. 
Kompleks strugowy posiada także wady w stosunku do kompleksu kombajnowego. 
Najistotniejsze z nich to: 

- silny wpływ skrawalności węgla na wielkość zabioru, a tym samym na wielkość wydobycia, 
- konieczność zastosowania większej ilości urządzeń sterujących dla obudowy i przenośnika , 

- brak możliwości zmiany wysokośc i urabiania czoła ściany w obrębie poszczególnych sek-
cji obudowy, co przy węglach trudno odspajających się od stropu może mieć wpływ na 
czystość wybierania pokładu, a tym samym na powstanie zagrożenia pożarowego, 

- ograniczona możliwość efektywnego urabiania pokładów, w których występują zaburzenia 
o charakterze uskokowym czy sedymentacyjnym, 

- konieczność prowadzenia napędu pomocniczego w chodniku przyścianowym. 
O tym, że technika strugowa ma swoją niepodważalną pozycję w światowym górnictwie 

węglowym świadczy fakt, że jest z powodzeniem stosowana do eksploatacji pokładów niskich 
i średnich w takich krajach jak: Niemcy, Czechy, USA, Rosja, Chiny czy Kazachstan. 

Wydajności, jakie osiągane są w niemieckich ścianach strugowych obrazuje poniższa tabela. 

Tabela 3. Wydajności osiągane w niemieckich ścianach strugowych 
Table 3. Efficiencies achieved by German plow faces 

Kopalnia. Długość Wysokość Maszyna urabiająca 
Ściana - Pokład Ściany pokładu 

Wamdt. 232- 3 402m 3.10 m Kombajn SL 500 
AV. 462 -D.C 435m 2.12 m Kombajn SL 300/420 
West. 247 -Albert 1 330m 1,33 m Strug 9-38/5 ,7 
Ost, 704- SO 265m 1,64 m Strug 9-38/5 ,7 
Prosper-Haniel, 691- 0/N 295m 2, 11 m Kombajn SL 300/420 
Ensdorf, 477- Schwalb 336m 2,60 m Kombajn SL 500 
W est, 562:- Girond. 5 370m 2.19 m Kombajn SL 300/420 
Walsum. 487- P 300m 1.76 m Kombajn SL 30 0/420 
AV. 392 -F/E 335m 1.94 m Kombajn SL 300/420 
Ibbenburen, 432-43 330m 1.08 m Strug 9-38 

Dzienne 
wydobycie 
netto 
11 603 ton 
8 077 ton 
7165ton 
6 923 ton 
6 692ton 
6 208 ton 
5 379 ton 
5 071ton 
4 769 ton 
4 459 ton 

3. Koncepcja eksploatacji niskich pokładów techniką strugową w KWK "Zofiówka" 

3.1. Wyznaczenie pokładów do eksploatacji strugowej 

Eksploatacja pokładów węgla w obszarze górniczym KWK ,,Zofiówka" prowadzona jest 
od 36 lat. W tym czasie wyeksploatowana została znaczna część zasobów operatywnych do po
ziomu wydobywczego 900. Podobna sytuacja występuje również w pozostałych kopalniach 
JSW S.A. Z tego tytułu w JSW S.A. podjęto prace nad analizą pozostałych zasobów i okreś
leniem możliwości optymalnego ich wykorzystania. Jedną z analizowanych możliwości jest 
zastosowanie nowoczesnej techniki strugowej dla eksploatacji niskich pokładów w KWK ,,Zo
fiówka" . Przeprowadzona przez kopalnię analiza pokładów węgla w KWK "Zofiówka" wyka-
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zała istnienie niepodebranych eksploatacją partii pokładów, których miąższość nie przekracza 
1,5 m. Wytypowano parcele eksploatacyjne w 8 pokładach węgla o miąższości 1,01 do 1,5 m, 
z których łącznie można wyeksploatować ok. 4,5 mln ton węgla. Ostatecznie, w pierwszej ko
lejności kopalnia zaproponowała zastosowanie kompleksu strugowego w partii B i F pokł. 
406/ l oraz w partii F pokł. 40511. 

Uwarunkowania, które zadecydowały o ostatecznej lokalizacji kompleksu strugowego oparte 
były na następujących przesłankach : 

- zachowana musi być kolejność eksploatacj i pokładów tj. pokład nie może być podebrany 
wcześniejszą eksploatacją pokładu niżej leżącego i eksploatacja nie podbiera pokładu bilan
sowego zalegającego powyżej; 

- zagwarantowana musi być realizacja bieżących zadań produkcyjnych tj. prowadzenie robót 
przygotowawczych oraz zbrojeniowo-likwidacyjnych ścian strugowych nie może wpłynąć 
na obniżenie planowanego wydobycia ze ścian kombajnowych; 

- rozcinka ścian strugowych wykonana zostanie z istniejącej sieci wyrobisk kopalnianych, 
ograniczając do minimum udostępniające roboty kamienne; 

- wykonana zostanie przez jednostkę badawczo-naukową analiza potwierdzająca możliwość 
efektywnego zastosowania techniki strugowej w wybranych partiach pokładów 40511 i 40611; 

- kopalnia musi posiadać zagwarantowane środki finansowe oraz materiałowo-osobowe na 
rozpoczęcie przedsięwzięcia. 

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki oraz analizując mapy pokładów niskich oraz pokła
dów, w których prowadzone są lub projektowane będą roboty górnicze dla ścian kombajno
wych, do eksploatacji strugowej wytypowano w pierwszej kolejności : 

- pokład 405/1 w partii F, 
- pokład 40611 w partii B i F. 

Pokłady te charakteryzują się następującymi warunkami geologiczno-górniczymi. 
- partia F pokł. 40511 -zlokalizowana jest w części środkowo-wschodniej O.G. "Jastrzębie 

Górne", na głębokości 7607860. Sumaryczna miąższość pokładu zalegającego z nachyle
niem 5° w kierunku NE wynosi 1,072,0 m (w tym przerosty łupku ilastego 0,270,4 m) 
i maleje w kierunku południowym. W stropie pokł. 405/ l występuje warstwa łupku ilastego 
ciemnoszarego z licznymi laminami węgla o grubości około O, 15 m, powyżej zalegają łupki 
ilasto-piaszczyste, szare, twarde, przechodzące w drobnoziarnisty bardzo twardy piasko
wiec. W spągu występuje łupek ilasty ciemnoszary, z laminami węgla, kruchy, grubości 
około 0,5 m a poniżej twardy łupek ilasty. Eksploatacja tego pokładu odbywać się będzie 
trzema ścianami zawałowymi : F-l, F-3, F-5. 

- partia F pokł. 40611- zlokalizowanajest w części wschodniej O.G. "Jastrzębie Górne", na 
głębokości 7707900. Eksploatacja tego pokładu o miąższości 1,071,3 m zalegającego z na
chyleniem 6° w kierunku NNE, odbywać się będzie kolejno czterema ścianami zawałowy
mi: F-1 , F-3, F-5, F-7. W stropie pokładu 40611 zalega krucha warstwa łupku ilastego 
ciemnoszarego z licznymi laminami węgla o grubości około 0,7 m, powyżej łupek ilasty 
szary, twardy, zwięzły oraz łupek piaszczysty. W spągu występuje łupek ilasty szary, war
stwowany pojedynczymi smugami i warstewkami łupku piaszczystego o miąższości 2,4 m. 

- partia B pokł. 40611 - zlokalizowana jest w części północno-wschodniej O.G. "Jastrzębie 
Górne", na głębokości 8507900. Eksploatacja tego pokładu miąższości 1,0 m (lokalnie 1,2 m) 
zalegającego z nachyleniem 274° (lokalnie do 10°) w kierunku NE odbywać się będzie ścia
ną zawałową B-l. W stropie pokładu 40611 zalega krucha warstwa łupków ilastych, ciem
noszarych, warstwowanych laminami węgla o grubości 0,3 m, powyżej łupek piaszczysty 
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szary, twardy, zwięzły lO m. W spągu występuje łupek piaszczysty szary, twardy, zwięzły gru
bości 7,0 m. 
Ponadto wszystkie rozpatrywane parcele zaliczone zostały do: 
niezagrożonych tąpaniami, 

klasy B zagrożenia pyłowego, 
IV kategorii zagrożenia metanowego, 
I stopnia zagrożenia wodnego. 
Poniżej projektowanych pól ścianowych, do głębokości 60 m, dotychczas eksploatacji nie 

prowadzono. 

3.2. Udostępnienie i zakres eksploatacji proponowanych niskich pokładów 

Kopalnia opracowała koncepcję udostępnienia i rozcinki pokładu 40611 w partii B i F oraz 
pokładu 40511 w partii F przewidzianych do eksploatacji techniką strugową. Opracowany został 
również harmonogram robót przygotowawczych i biegu ścian strugowych w ww. pokładach . 
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Rys. 3. Udostępnienie partii B pokladu406/l 
Fig. 3. Development of B-area of 40611 searn 
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Dla udostępnienia i rozcięcia pokładu należy wykonać 3440 m wyrobisk w tym 190 m 
wyrobisk kamiennych a z jego eksploatacji uzyskanych zostanie 362,5 tys. ton. 
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Rys. 4. Udostępnienie partii F pokładu 405/1 
Fig. 4. Devclopmcnl o f F-m·ca o f 405/1 seam 

Dla udostępnienia i rozcięcia pokładu należy wykonać 4905 m wyrobisk w tym 510 m 
wyrobisk kamiennych. 

Z eksploatacji pokładu uzyskanych zostanie 772,2 tys. ton węgla. 
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Rys. 5. Udostępnienie partii F pokładu 40611 
Fig. 5. Development ofF-area of 40611 seam 

Dla udostępnienia i rozcięcia pokładu należy wykonać 7120 m wyrobisk w tym 170 m 
wyrobisk kamiennych. 

Z eksploatacji pokładu uzyskanych zostanie 882,1 tys. ton węgla . 

Sumarycznie w zaproponowanych do eksploatacji z wykorzystaniem techniki strugowej 
ścianach znajduje się ponad 2 miliony ton węgla, a eksploatacja potrwa od 2008 roku do 2014. 
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Tabela 4. Parametry ściany w partii B pokładu 406/1 
Table 4. Parameters o f the face located in B-area o f 406/ l seam 

Wysokość ściany, m 1.15 

Wybieg ściany, m 970 

Długość ściany, m 250 

Zasoby węgla w ścianie, tys. ton 362,5 

Czas eksploatacji, rok 2008/2009 

Tabela 5. Parametry ścian w partii F pokładu 405/1 
Table 5. Parametcrs o f the face located in F-m·ea o f 405/1 seam 

Ściana F-1 F-3 

Wysokość ściany, m 1,5 1,5 

Wybieg ściany, m 720 600 

Długość ściany, m 225 225 

Zasoby węgla w ścianie, tys. ton 315,9 263 ,3 

Czas eksploatacji, rok 2009/2010 2010/2011 

Tabela 6. Parametry ścian w partii F pokładu 406/1 
Table 6. Parameters of the face located in F-area o f 406/1 seam 

Ściana F-l F-3 F-5 

Wysokość ściany, m 1.15 l, 15 l, 15 

Wybieg ściany, m 990 810 630 

Długość ściany, m 200 200 200 

Zasoby węgla w ścianie , tys. ton 296,0 242,2 188.4 

Czas eksploatacji, rok 2012 2012/2013 2013 

F-5 

1,5 

440 

225 

193,1 

2011 

F-7 

1,15 

520 

200 

155,5 

2014 

3.3. Opracowanie dokumentacji "Ocena możliwości efektywnego zastosowania 
techniki strugowej w warunkach KWK ,Zofiówka" w parcelach ścian F-1, F-3, F-5 
w pokładzie 40511 łg oraz B-1, F-l, F-3, F-5, F-7 w pokładzie 406/1" 

Zgromadzony przez kopalnię materiał roboczy był podstawą do wykonania przez Główny 
Instytut Górnictwa w Katowicach opracowania pt.: "Ocena możliwości efektywnego zasto
sowania techniki strugowej w warunkach KWK ,Zofiówka" w parcelach ścian F-1 , F-3, F-5 
w pokładzie 405/1 łg oraz B-1 , F-1, F-3 , F-5, F-7 w pokładzie 406/1". 
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4. Analiza opracowania wykonanego przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 

4.1. Analiza technicznego wyposażenia ścian strugowych 

Przeprowadzona w opracowaniu analiza technicznego wyposażenia ścian strugowych wy
kazała: 

l. Dla wybrania pokładów węgla zalegających w parcelach ścian: F-1 , F-3, F-5 w pokładzie 
40511 oraz B-1, F-1, F-3, F-5, F-7 w pokładzie 40611- optymalnym będzie zastosowanie 
techniki strugowej. 

2. Zastosowanie strugowej techniki urabiania w pokładach 40511 (partia F) oraz 40611 (partia 
B i F) spowoduje mniejsze zanieczyszczenie urobku skalą plonną, poprawi komfort i bez
pieczel'lstwo zatrudnionej załogi (mniejsze zapylenie, niższy poziom hałasu, większa auto
matyzacja procesu produkcji) , a ponadto pozwoli na ograniczenie liczby zatrudnionych pra
cowników bezpośrednio w ścianie. 

3. Proponowane do zastosowania sekcje obudowy zmechanizowanej, stanowiące wyposażenie 
strugowego kompleksu ścianowego, zapewnią dobre warunki utrzymania stropu ścian zlo
kalizowanych w warunkach naturalnego zalegania pokładów: 40511 (partia F) oraz 40611 
(partia B i F). 

4. W przypadku zastosowania techniki strugowej dla wybrania pokładów: 405/ l w partii F 
oraz 40611 w partiach B i F- możliwe jest prowadzenie ścian, zarówno w wariancie utrzy
mywania chodników przyścianowych za frontem eksploatacji, jak również w wariancie lik
widowania tych wyrobisk za czołem ścian z jednoczesnym wykorzystaniem wykonanych 
chodników wtórnych. Ze względu jednak na gospodarkę zlożem i łączną długość konie
cznych do wykonania wyrobisk korytarzowych, wariant prowadzenia ścian z utrzymywa
niem chodników za ich frontem uznaje się za korzystniejszy. 

4.2 . Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia 

Stopień opłacalności przedsięwzięcia określony został następującymi wskaźnikami: 

l. Zaktualizowana wartość netto inwestycji (NPV), określającą nadwyżkę ekonomiczną, jaką 
można osiągnąć przy określonej minimalnej stopie zwrotu odpowiadającej przyjętej do ana
lizy stopie dyskontowej. 

2. Wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (IRR), odpowiada takiej stopie dyskontowej, przy 
której wartość zaktualizowana netto inwestycji NPV jest równa zeru, czyli wartości bieżące 
z wpływów i wydatków związanych z inwestycją są sobie równe. IRR określana jest realną 
stopą zwrotu inwestycji. 

3. Stop ień zwrotu nakładów inwestycyjnych, obliczony jako stosunek sumy zdyskontowanych 
nadwyżek finansowych z poszczególnych lat do sumy zdyskontowanych nakładów inwes
tycyjnych informuje o tym, czy i ilokrotnie zwracają się nakłady finansowe poniesione na 
realizację inwestycji. 

4. Zdyskontowany okres zwrotu, określa minimalny okres eksploatacji , przy którym inwesty
cja przekroczy wymaganą graniczną stopę zwrotu, a wartość zaktualizowana netto inwes
tycji przekroczy wartość równą zero. Po tym okresie inwestycja staje się opłacalna i zaczy
na generować nadwyżkę . 
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Do przeprowadzenia analizy ekonomicznej przyjęto następujące zalożen i a: 

Okres realizacji inwestycji w latach 
Okres eksploatacji inwestycji w latach 
Stopa dyskontowa 
Stawka amortyzacji obudowy 
Stawka amortyzacji dla pozostalych urządzeń 
Koszt roboczodniówki przy zbrojeniu ściany 
Koszt roboczodniówki przy zbrojeniu odstawy 
Średni koszt wykonania wyrobiska 
Średni koszt utrzymania wyrobiska 
Średni koszt produkcji l tony węgla (dotyczy inwestycji) 
Średnia założona cena zbytu tony węgla 
Kosz zakupu kompleksu ścianowego 

Analizę przeprowadzono w dwóch wariantach: 

2006-2008 
2008-2014 

4 ,5% 
20SJ;, 
25t;"o 

283,95 zł 

274,41 zł 
7830 zl/m 

4493,4 zł/m 

150,31 zl 
326,61 zł 

120 000 tys. zł 

WariantI-zakłada utrzymywanie chodników podścianowych ścian, które wykorzystane zo
stanąjako chodniki nadścianowe d! a ściany sąsied ni ej. 

Wariant II- zakłada nie utrzymywanie chodników podścianowych-drążenie nowych chodników. 
W wyniku przeprowadzonej analizy ekonomicznej otrzymano następujące wartości wskaźników: 

Zaktualizowana wartość netto (NPV), tys. zl 
Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), % 
Stopień zwrotu nakładów inwestycyjnych 
Okres zwrotu liczony od momentu rozpoczęcia 
eks loatac ·i 

4.3. Wnioski z analizy ekonomicznej 

Wariant I 
70 308,9 

22,1 
1,64 

3 lata i 6 miesięcy 

Wariant II 
63 054 

20,7 
1,57 

3 lata i 7 miesięcy 

Na podstawie zamieszczonej powyżej tabeli można stwierdzić , że planowana inwestycja 
jest opłacalna. Obliczona nadwyżka finansowa w "gorszym" wariancie (bez utrzymywania chod
ników za postępem ściany) wynosi ponad 63 mln zl, obliczona wewnętrzna stopa zwrotu jest 
znacznie wyższa od przyjętej stopy dyskontowej (4,5%) a stopień zwrotu nakładów inwesty
cyjnych jest znacznie wyższy od l. Okres zwrotu poniesionych nakładów następuje w czwar
tym roku od rozpoczęcia eksploatacji, czyli w czasie jej realizacji. Jednocześnie należy zauwa
żyć, że wszystkie wskaźniki posiadają korzystniejszą wartość w wariancie I tzn. przy założeniu 
utrzymywania chodników podścianowych za postępem ścian. 

4.4. Analiza wrażliwości 

W celu pogłębienia analizy ekonomicznej przeprowadzono analizę wrażliwości. 
Analiza ta ma na celu sprawdzenie jak zachowuje się opłacalność inwestycji przy nieko

rzystnej zmianie czynników mających na nią wpływ tzn.: 
l. Wzrost nakładów inwestycyjnych (kompleksu strugowego). 
2. Zmniejszenie poziomu produkcji. 
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3 . Zwiększenie kosztów operacyjnych (bez amortyzacji). 
4. Spadek ceny węgla. 

Analizę wrażliwości przeprowadzono przy założeniu realizacji wariantu I, który jest wa
riantem korzystniejszym i w jej wyniku otrzymano graniczne wartości opłacalności inwestycji: 
l. Wzrost ceny kompleksu ścianowego o 63% tj. do kwoty 195,6 mln zł. 
2. Zmniejszenie zakładanego wydobycia o 21% czyli o 455,1 tys. 
3. Wzrost kosztów operacyjnych o 18% tzn. o 546,6 tys. zł. 
4. Spadek ceny zbytu węgla o 12% do kwoty 286,76 zł/t. 

Ponadto z analizy wrażliwości wynika, że niekorzystna zmiana wszystkich analizowanych 
czynników o 5% spowoduje zbliżenie się inwestycji do granicy opłacalności, gdzie zaktua
lizowana wartość netto inwestycji wyniesie 2,4 mln zł a wewnętrzna stopa zwrotu wyniesie 5,1 %. 

4.5. Wnioski z analizy wrażliwości 

Największy wpływ na zmianę efektywności przedsięwzięcia ma cena zbytu węgla. Nieco 
mniejszy wpływ mają zmiany w założonym poziomie wydobycia (3000 t/d) i koszty operacyj
ne. Najmniejszy wpływ na opłacalność ma wielkość poniesionych nakładów inwestycyjnych. 

4.6. Podsumowanie wniosków z opracowania GIG 

l. Opracowanie potwierdziło techniczną możliwość zastosowania nowoczesnego kompleksu 
strugowego do eksploatacji zaproponowanych ścian. 

2. Zastosowanie struga jako maszyny urabiającej w pokładach 40511 i 406/1 zapewnić powin
no uzyskanie oczekiwanego poziomu wydobycia dobowego (3000 t/d). 

3. Flanowany zakup nowoczesnego kompleksu strugowego i wykorzystanie go do eksploa
tacji w pokładach 40511 i 40611 jest ekonomicznie uzasadniony, o czym świadczą określone 
dla dwóch wariantów (wariant I - wyrobiska pojedyncze, wariant II - wyrobiska wtórne) 
wskaźniki: 

- zaktualizowanej wartości netto NPV: 70 308 905,0 zł- dla wariantu I oraz 63 053 980,6 zł-
- dla wariantu II, 

- wewnętrznej stopy zwrotu IRR: 22,1%- dla wariantu I oraz 20,7%- dla wariantu II, 
- stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych: 1,64- dla wariantu I oraz 1,57- dla wariantu II, 
- okres zwrotu (liczony od momentu rozpoczęcia inwestycji): 3 lata i 6 miesięcy - dla 

wariantu I oraz 3 lata i 7 miesięcy- dla wariantu II. 
4. Największy wpływ na zmianę efektywności inwestycji ma zmiana ceny węgla. Inwestycja 

przestaje być opłacalna przy spadku zakładanej ceny zbytu węgla o więcej niż 12% (z kwo
ty 326,61 zł/tonę do kwoty niższej od 286,76 zł/tonę). 

5. Podsumowanie 

W KWK ,,Zofiówka" została przeprowadzona analiza możliwości zastosowania techniki 
strugowej w wybranych parcelach dwóch pokładów. W ramach tej analizy Główny Instytut 
Górnictwa wykonał opracowanie pt. : "Ocena możliwości efektywnego zastosowania techniki 
strugowej w warunkach KWK ,,Zofiówka" w parcelach ścian F-1, F-3, F-5 w pokładzie 40511 łg 
oraz B-1, F-1, F-3, F-5 , F-7 w pokładzie 406/1". 
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Opracowanie wykazało że: 
w proponowanych przez kopalnię parcelach optymalnym jest zastosowanie techniki strugo
wej dla eksploatacji ścian , 

- zastosowanie struga jako maszyny urabiającej powinno zapewn i ć uzyskanie oczekiwanego 
poziomu wydobycia dobowego (3000 t/d), 
technika strugowa korzystnie wpłynie na jakość urobku, bezpieczeństwo pracującej załogi 
oraz pozwoli na ograniczenie liczby osób zatrudnionych bezpośrednio w ścianie, 
planowany zakup nowoczesnego kompleksu strugowego i wykorzystanie go do eksploata
cji jest ekonomicznie uzasadniony o czym świadczą następujące wskaźniki: 

• zaktualizowana wartość netto NPV: 70104579,1 zł, 
• wewnętrznej stopy zwrotu IRR: 21,8%, 
• stopnia zwrotu nakładów inwestycyjnych: 1,64, 
• okres zwrotu (liczony od momentu rozpoczęcia inwestycji): 3 lata i 6 miesięcy. 
Zastosowanie techniki strugowej pozwoli kopalni na: 
uwzględnienie w planach wydobywczych KWK "Zofiówka" eksploatację ze złoża macie
rzystego około 2,0 mln ton węgla w latach 2008-2014, około 2,5 mln ton w późniejszym 
okresie oraz około 67,8 mln ton ze złoża "Bzie-Dębina l-Zachód", 
uzasadnioną ekonomicznie eksploatację niskich pokładów w związku z istniejącą i przewi
dywaną korzystną koniunkturą w zakresie sprzedaży węgla koksowego. 
Zapoczątkowana w KWK ,,Zofiówka" praca nad zastosowaniem w eksploatacji nowoczes

nej techniki strugowej budzi nadzieję na ostateczne rozwiązanie problemu wybierania niskich 
ścian w Polsce. Do tej pory bowiem stosowane w takich pokładach kompleksy kombajnowe 
nie spełniały pożądanych warunków przydatności, natomiast ograniczone gabaryty ruchowe 
w sekcjach obudowy zmechanizowanej oraz konieczność przemieszczania się kombajnistów za 
postępem kombajnu nie pozwalały os iągnąć dużych wydajności. Można stwierdzić, że zastoso
wanie nowoczesnej techniki strugowej w niskich pokładach pozwol i wyeliminować manka
menty kompleksów kombajnowych a szczególności pozwoli na racjonalne wykorzystanie zło
ża, a przez to wydłużenie żywotności kopalni oraz wprowadzenie postępu technicznego, w tym 
duże zautomatyzowanie procesu produkcyjnego. 

Na koniec należy również zwrócić uwagę na fakt, że osiągniecie pozytywnych efektów eko
nomicznych w wyniku zastosowania nowoczesnej techniki strugowej w KWK ,,Zofiówka" poz
woli wielu kopalniom zweryfikować swoje zasoby przemysłowe i przedłużyć okres działalności. 

Literatura 

[l ] Praca naukowo-badawcza: Ocena możliwości efektywnego zastosowania techniki strugowej w wa
runkach KWK "Zofiówka" w parcelach ścian F-l , F-3, F-5 w pokładzie 405/1 łg oraz B- l, F-l, F-3, 
F-5. F-7 w pokładzie 406/1. 
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Modern Plow Technology as a Metbod of Increasing Coal Deposits' 
Utilization Effectiveness at JSW S.A. KWK "Zofiówka" Mine 

Abstra et 

The paper presents the scope of the conceptual and design work currently undcr way at 
JSW S.A. KWK ,Zofiówka" mine, whose objective is to implement a modern plow system for 
the extraction of narrow coal seams. The principle of work, potential and advantages of such 
system are described. The resu!ts of a study carried out by GIG (Central Mining Institute) in 
Katowice, confirming the feasibility of utilization of plow technology in KWK ,Zofiówka" 
mine are presented as well. 

Recem;e11t: dr in:!:. Jer;:,y Kicki 
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Doświadczenia z uruchomienia szybu 2.2 w polu Stefanów 
kopalni Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. 

Słowa kluczowe 

gómictwo podziemne- węgiel kamienny- Lubelskie Zagłębie Węglowe- kopalnia 
"Bogdanka"- odwadnianie i udrażnianie szybów- budowa pola Stefanów 

Streszczenie 

W roku 1988 wstrzymano budo\'ę kopalni K-2 w Stefanowie w Lubelskim Zagłębiu Węg
lowym. Do tego czasu zgłębiono szyby 2.1 i 2.2 do głębokości około 1000 m każdy, które 
przez okres 15 lat były zatopione. Obecnie w ramach realizacji planów zwiększenia zdolności 
wydobywczej kopalni Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. przystąpiono do odwodnienia, oczy
szczenia i uzbrojenia szybu 2.2 w Stefanowie. W artykule opisano sytuację w szybie przed 
zatopieniem oraz technologię robót związanych z jego udrożnieniem. Omówiono sposób od
wadniania, demontażu urządzeń technologicznych z okresu głębienia i czyszczenia szybu. Ud
rożnienie szybu 2.2 nastąpiło w lipcu 2005 roku, a we wrześniu wykonano połączenie szybu 
z wyrobiskami podszybia na poziomie 990 m. Aktualnie wykonywane jest zbrojenie szybu 2.2. 

l. Wstęp 

W budowanym obecnie polu Stefanów Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. istnieją dwa szy
by, tj .: 2.2 i 2.1. Szyby te budowane były w latach 80 jako szyby główne kopalni K-2 w Ste
fanowie, której budowę wstrzymano w 1988 r. Dla uniknięcia kosztów utrzymywania, a głów
nie odwadniania, po wykonaniu prac zabezpieczających szyby te zostały zatopione. 

Przystępując do prac związanych z odwodnieniem i udrożnieniem szybu 2.2 obawiano się 
wystąpienia komplikacji mogących mieć związek z awariami, które miały miejsce w szybie 2.2 
w roku 1988 i w szybie 2.1 w roku 1989. Awarie te polegały na wdarciu się do szybów ku
rzawki przez wyrobiska komory pomp na poziomie 540 m. Ponadto obawiano się zwiększo
nych dopływów wody bezpośrednio po odwodnieniu szybów. Zasadniczymi przeszkodami 
przy drążeniu szybów w Stefanowie była warstwa kurzawki - albu, która znajduje się w tym 
rejonie na głębokości ok. 590 m i posiada miąższość ok. 2,5 m. Utwory albu wykształcone są 
w postaci nawodnionych piasków, które po odsłonięciu wyrobiskiem przechodzą w stan ku
rzawki. Bezpieczne przejście szybem warstwy kurzawki na tak dużej głębokości wymagało 
zastosowania metody mrożeniowej. Warstwę albu stanowią sprasowane i nawodnione piaski 
pylaste z konkrecjami fosforytowymi o wielkości do 10 cm. W czasie sczerpywań wody w ot-
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worze badawczym na głębokości tej warstwy tworzyły się korki z pyłu piaszczystego o wy
sokości do 150m sygnalizujące o konieczności jej zamrożenia. 

Drugim problemem występującym przy głębieniu szybów były zjawiska przyrostu obję
tościowego margli kredowych w procesie zamrażania górotworu. Skutkiem tych zjawisk były 
spękania wstępnej obudowy betonowej oraz liczna sieć powstałych rys w ostatecznej obudowie 
betonowej. Na poziomie 540 m istniały wyrobiska komory pomp, które do czasu ich likwidacji 
łączyły szyby 2.2 i 2.1. Lustro wody w szybach w momencie przystąpienia do odwadniania 
znaj dowało się na głębokości około 213 m. W obu szybach znajdowały się zasypy z piasku 
powstałe wskutek zaistniałych awarii w roku 1988 i 1989 (rys. l). 

Przed przystąpieniem do udrożnienia szybu, w roku 2004 wykonano budynek maszyny wy
ciągowej 2L-6000/2400, budynek wciągarki awaryjnej oraz konstrukcję ostatecznej wieży szy
bowej oraz niezbędną infrastrukturę na powierzchni. Po uruchomieniu urządzet'l wyciągowych 
we wrześniu 2004 rozpoczęto prace zmierzające do odwodnienia, oczyszczenia, a następnie wy
konania zbrojenia ostatecznego szybu. 

2. Wykonanie otworu spustowego na poziomie 990 m 

Z \l!ielu analizo\vanych \variantÓ\V sposobu od\vadniania szybu przyjęto technologię od
wadniania z dołu z wykonanych wyrobisk podszybia na poz. 990 m. 

Dla odwodnienia szybu 2.2 z objazdu po stronie "S" na poz. 990 m odwiercono otwór spus
towy. Otwór o długości 102 m odwiercono w warstwie mułowca zwięzłego i średnio zwięzłego 
CR:śr = 28 MPa, współczynnik rozmakalności r = 1,0- skały nie rozmakające pod wpływem wo
dy). Otwór wiercono w II i III stopniu zagrożenia \ ·odnego, przy czym na odcinku 2-;.30,5 m 
w II stopniu zagrożenia wodnego otwór wiercono bez zabezpieczenia, natomiast na odcinku 
30,5-;.102,0 m otwór wiercono przy zabezpieczeniu rurą obsadową oraz armaturą zabezpie
czającą. 

Wiercenie prowadzono wiertnicą TURMAG EH-600 według następującej technologii: 
wykonanie otworu pilotowego L= 30,5 m, <!>123,8 mm, przewód wiertniczy <j>ll4,3 mm, 
pomiar krzywizny urządzeniem singel-shot, 
poszerzanie otworu pilotowego do średnicy <!>215,9 mm, 
rurowanie otworu rurami okładzinowymi <!>168,3 mm z przyspawanymi centralizatorami ze 
stalowych płaskowników, co około l O m, 
cementacja rur <J>168,3 mm, zabudowa armatury zabezpieczającej i przeprowadzenie próby 
szczelności na 12 MPa, przy t= 30 min, 
wiercenie otworu pilotowego <!>123,8 mm na odcinku: 30,5-;.72,5 m ze stabilizacją żerdzią 
prowadniczą, pomiar krzywizny, 
poszerzenie otworu pilotowego do średnicy <!>142,9 mm, 
rurowanie i cementacja rur <j>l27 mm na odcinku: 0,0-;.72,5 m, 
wiercenie otworu spustowego świdrem gryzowym <!>101,6 mm na odcinku: 72,5-;.102 m, na 
przewodzie wiertniczym <j>73 mm przy zabudowanej armaturze zabezpieczającej (po od
wierceniu otworu przewód wraz ze świdrem wyjęto z otworu i w momencie, gdy świder 
znajdował się w "śluzie" zasuwę zamknięto). 
Przeprowadzona w trakcie robót próba ciśnieniowa wykazała, że cementacja rur <!>168,3 mm 

jest nieskuteczna. W związku z tym obwiercono korek cementowy rur okładzinowych <!>168,3 mm 
koronką wiertniczą <j>250 mm na przewodzie z rur okładzinowych <!>244,5 mm na długośc i 15 m 
i ponownie przeprowadzono na tym odcinku cementację. Do cementacji zastosowano cement 
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portlandzki żużlowy klasy 32.5. Po pozytywnej próbie ciśnieniowej odwiercono otwór Q>l01,6 mm 
uzyskując połączenie z szybem 2.2 przy długości otworu ok. 100 m. W momencie połączenia 
otworu z wlotem szybowym na poz. 990 nastąpił dopływ wody o ciśnieniu p = 8 MPa i wy
datku Q= 12m3/min. 

Szyb 2.1 
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Rys. l . Sytuacja w szybach 2.1 i 2.2 przed odwodnieniem 
Fig. l. Situation in shaft 2.2 and 2.1. before drainagc 

3. Odbiór wody z otworu 

Instalację odprowadzającą wodę z otworu z objazdu strona "S", która zabudowana była 
bezpośrednio za zasuwą odcinającą stanowiły kolejno: 

zasuwa bezpieczeństwa, kołnierzowa 2K160-DN 160/PN = 16 MPa na ciśnienie robocze 
12 MPa, 
rurociąg wysokociśnieniowy o długości około 5 m z rur stalowych o średnicy zewnętrznej 
d= 159 mm i grubości ścianki 11 mm, 
zawór redukcyjny DN 150-11 MPa/1,6 MPa, na którym redukowano ciśnienie wody dopły
wającej z szybu 2.2 do ciśnienia maksymalnego p= 1,6 MPa. (ciśnienie pierwotne p= 8 MPa 
w otworze wraz z obniżaniem lustra wody malało , dlatego dla zachowania odpowiedniego 
przepływu wody w rurociągu przeprowadzano okresową regulację zaworu redukcyjnego), 
zawór bezpieczeństwa na ciśnienie p= 1,6 MPa, który zabezpieczał rurociąg po stronie nis
kiego ciśnienia na wypadek uszkodzenia zaworu redukcyjnego (w takim przypadku woda 
odprowadzana byłaby bocznym króćcem poprzez przewód do zbiornika zabudowanego w ob
jeździe ,,E" do momentu zamknięcia dopływu z otworu spustowego na zasuwie bezpie
czeństwa), 
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zasuwa dozująca DN 150/PN = 1,6 MPa, na której regulowano natężenie wypływu wody 
z otworu spustowego, 
odcinek ruroc i ągu niskociśnieniowego z rur stalowych o średnicy 159 mm łączący zasuwę 
dozującą z rurociągiem sieci odwadniającej kopalni, 
w skład instalacji odwadniającej wchodził również otwarty zbiornik na wodę o łącznej ob
jętości ok. 12 m3 i pompa OS 100/4 lub zamiennie pompa zatapialna o odpowiedniej wy
dajności (układ ten stosowano od momentu, gdy woda grawitacyjnie nie mogła przepływać 
rurociągiem sieci odwadniającej kopalni ze względu na małe ciśnienie) . 

Istotnym elementem prowadzenia odwadniania było odpowiednie zabezpieczenie się przed 
wdarciem wody z szybu. Obl iczona bezpieczna grubość filara bezpieczeństwa w oparciu o me
todę Slesariewa wyniosła 33m, a faktycznie wynosiła 71,5 m. W tym wypadku była to grubość 
calizny skalnej pozostawionej między źródłem zagrożenia wodnego, a czynnym wyrobiskiem 
do czasu likwidacji źródła zagrożenia, czyli odwodnienia szybu. Spuszczanie wody z szybu 2.2 
otworem spustowym rozpoczęto w styczniu 2005 r. W pierwszym etapie odwadnianie szybu 
prowadzono otworem spustowym spuszczając wodę z szybu grawitacyjnie na poziom 990 m. 
Obliczona przepustowość otworu spustowego na początku odwadniania wynosiła ok. 12m3/min. 

Lustro wody w szybie obniżano wraz z postępem robót szybowych i utrzymywano w od-
ległości maksymalnej wynoszącej 26,5 m od końca lutni elastycznej. \1/ trakcie odwadniania 
i czyszczenia szybu zabudowano 5 rynien okapowych ujmujących wodę do rurociągu spusto
wego <)>150 mm, które jednak nie ujmowały całej wody wyciekającej zza obudowy szybowej. 
Po os iągnięciu lustrem wody poziomu wylotu otworu spustowego okazało się, że jego usy
tuowanie uniemożliwia podłączenie do niego rurociągu okapowego i pompy zatapialnej dla od
wadniania rury szybowej poniżej poz. 990 m. Otwór spustowy znajdował się pod stropem zato
pionego wlotu "S". W związku z powyższym z objazdu strona "N" odwiercono drugi otwór 
spustowy o długości 60 m i średnicy 95 mm obsadzając w nim wcześniej rurę obsadową 0100 m 
o długości 10 m. Odwiercenie drugiego otworu spustowego pozwoliło na obniżenie lustra wo
dy we wlotach o ok. 2 m i udostępnienie otworu spustowego we wlocie "S". Do otworu tego 
wprowadzono rurę z dwoma króćcami , do których podpięto węże odprowadzające wodę z ru
rociągu okapowego oraz z pompy powietrznej odwadniającej część szybu poniżej wlotów. Dla 
przyspieszenia tempa odwadniania szybu, otworem spustowym po stronie "N" wprowadzono 
kabel energetyczny dla zasilania zatapialnej pompy elektrycznej. Prowadzone, bowiem roboty 
w szybie nie wymagały stosowania urządzeń elektrycznych na napięcie 500 V . 

W trakcie obniżania lustra wody w szybie demontowano urządzenia technologiczne z ok
resu głębienia szybu, czyszczono obudowę szybu i prowadzono szczegółową jej inwentary
zacj ę. Poziom 540 m na którym znajdowała się komora pomp osiągnięto po 5 miesiącach od 
rozpoczęcia prac i po 3 mies i ącach od rozpoczęcia odwadniania. 

W marcu 2005, kiedy obniżone lustro wody znajdowało się na poziomie 550 m, łączny do
pływ wody na dno szybu wynosił ok. 225 l/min. Tempo obniżania lustra wody limitowane było 
postępem robót szybowych. 

4. Roboty szybowe - demontaż konstrukcji z okresu głębienia szybu 

Dla wykonywania robót związanych z odwadnianiem, czyszczeniem i późniejszym zbroje
niem szyb wyposażono w następujące maszyny i urządzenia: 

górniczy wyciąg szybowy kubłowy na okres odwadniania, czyszczenia i zbrojenia szybu 
z maszyną wyciągową B 6400/PW115, 
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pomost wiszący dwupodestowy będący jednocześnie ramą napi nającą, zawieszony na dwóch 
kołowrotach ŁPE 18/1400, 
wyciąg pomocniczy z wciągarką B-1500 i dwoma kołowrotami ŁPE-1 8/1400 dla zawie
szenia lin prowadniczych z obciążnikami, 
urządzenie pomocnicze z kołowrotem KUBA 10, 
3 kołowroty kablowe KK 800, 
urządzenie pomocnicze z kołowrotem powietrznym KCh-9. 
Maszyna wyciągowa 2L-6000/2400 zbudowana w roku 1989, pierwotnie pracowała na ko

palni ,,Marcinek" i tam została dopuszczona do stosowania w górniczym wyciągu szybowym z jaz
dą ludzi. W 2001 roku została zdemontowana, przetransportowana i złożona przy szybie 2.2 
w Stefanowie. Maszyna wyciągowa została przystosowana dla potrzeb prowadzenia prac szy
bowych po nałożeniu specjalnie zaprojektowanej nakładki na koło pędne i pracuje jako ma
szyna wyciągowajednokońcowa z dwuwarstwowym bębnem nawojowym- B 6400/PWllS. 

W szybie na głębokości 2 m zaadaptowano istniejący pomost zabezpieczający wykonując 
przeloty dla naczyń górniczych wyciągów szybowych, a na zrębie szybu zbudowano pomost 
roboczy. Na wieży zbudowano koła linowe, na powierzchni zabudowano wentylatory i popro
wadzono lutniociąg <j>800 mm od wentylatorów do pomostu bezpieczeństwa na poziomie 2 m (rys. 2). 

Rys. 2. Urządzenia wyciągowe szybu 2.2 
Fig. 2. Hoi s t o f the shaft 2.2 
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W trakcie sukcesywnego odwadniania szybu otworem spustowym na poz. 990 m, z po
mostu wiszącego demontowano uzbrojenie technologiczne z okresu głębienia szybu. Były to: 
2 rurociągi <!>150 mm, rurociąg Q>273 mm, rurociąg Q>50 mm, pomosty, liny, kable elektryczne 
i dźwigary. Demontowano również konstrukcje z okresu głębienia szybu takie jak: dźwigary 
martwych końców lin pomostu wiszącego na poz. 10,2 m, pomost wiszący dwupodestowy do 
doszczelniania obudowy szybu na poz. 15 m, pomost do wysiadania dla obsługi komory pomp 
na poz. 540 m, dźwigary zamontowane na poz. 569 m podtrzymujące cztery liny nośne po
mostu wiszącego do głębienia szybu, pomosty komory przelewowej odwadniania szybu na 
poz. 720 m i wiszący pomost roboczy na poz. 990 m. 

Najbardziej pracochłonną operacją był demontaż roboczego pomostu wiszącego dwupode
stowego z okresu głębienia szybu na poziomie 990 m. Pornast ten o wadze około 40 ton pod
wieszony był na linach umocowanych do konstrukcji zabudowanej w obudowie tubingowej na 
poz. 563 i 569 m. Liny, na których był podwieszony pomost zostały obcięte i swobodnie opu
szczone wraz z pomostem na dno szybu. Konstrukcja podwieszenia lin została zdemontowana 
dla umożliwienia przejazdu pomostem wiszącym. Po odwodnieniu szybu do poziomu otworu 
spustowego na poz. 990 m okazało się, że pomost zawisł w pozycji przechylonej na konstrukcji 
pomostu wysiadkowego do wlotu. W pierwszym etapie demontażu pomostu wydano na po
wierzchnię liny nośne przecinając je na odcinki o długości ok. 10 m. Następnie pomost tym
czasowo podwieszono na specjalnych linach zamocowanych do konstrukcji stalowej wlotu za
bezpieczając w ten sposób przed niekontrolowanym opadnięciem na dno szybu. Następnie 
przystąpiono do demontażu pomostu przecinając konstrukcję na odpowiednie segmenty. 

Demontaże wymienionych urządzeń i konstrukcji prowadzono z pomostu wiszącego przy 
użyciu zawiesi kubłowych głównego i pomocniczego wyciągu szybowego, a także przy użyciu 
lin i urządzeń pomocniczych z kołowrotem KUBA-lO i KCh-9. W miarę przemieszczania po
mostu wiszącego w kierunku dna szybu dla zapewnienia przewietrzania szybu i wlotów bu
dowano lutniociąg elastyczny Q>800 mm odcinkami o długości 10m mocowanymi w szybie do 
obudowy, co 50 m. Ponadto wraz z obniżaniem pomostu wiszącego budowano rurociąg sprę
żonego powietrza DN 100 oraz rurociąg okapowy DN 150. W trakcie prowadzenia robót wy
konywano kontrolę odwadniania poprzez odczyty wskazań ciśnienia na manometrach zaworu 
redukcyjnego armatury zabezpieczającej otwór spustowy w objeździe "E" na poz. 990 m. Fa
nadto wykonywano pomiary poziomu lustra wody w szybie z pomostu wiszącego. Podczas prac 
prowadzono ciągłą kontrolę składu powietrza. Na powierzchni za wentylatorami zabudowano 
czujniki przepływu powietrza, a w szybie zabudowano dwa mierniki wyłączająco-rejestrujące 
MWR CM-5. Dużym udogodnieniem przy prowadzeniu robót szybowych było zastosowanie 
urządzenia Hermes do sygnalizacji rewizyjnej pomiędzy załogą w kuble, sygnalistą na zrębie 
i maszynistą wyciągowym. Stosowano również radiotelefony dla łączności załogi w szybie 
z powierzchnią. 

Każdy z wyciągów posiadał niezależną sygnalizację elektryczną i mechaniczną linkową. 
Sygnalizacja urządzenia pomocniczego z kołowrotem KUBA-lO wykonana zostałajako sygna
lizacja mechaniczna linkowa, niezależna od obu wyciągów szybowych. 

S. Doszczelnianie obudowy szybu 

W trakcie odwadniania szybu prowadzono szczegółową kontrolę stanu obudowy. Na od
cinku 0.;-197 m, 260.;-563 m i 780.;-1018 m, obudowę ostateczną szybu stanowi beton klasy 
B 25.;-30. Na odcinku 197.;-260 m i 563 .;-780 m obudowa ostateczna wykonana jest z tubingów 
żeliwnych. W interwale 582.;-597 m w strefie kurzawkowej wykonana jest podwójna obudowa 
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tubingowa. W trakcie prowadzonych badań obudowy betonowej nie stwierdzono, aby wystę
powała na niej skorodowana warstwa. Również obudowa tubingowa nie wykazywała śladów 
większej korozji. Spękania obudowy betonowej w postaci drobnych i wypełnionych rys wystę
pują w obudowie betonowej w strefie mrożonej i pokrywają się z rysami zinwentaryzowanymi 
przed zatopieniem szybu. Po odwodnieniu szybu do poziomu 540 m punktowe wycieki wody 
zza obudowy dawały łączny dopływ około 200 I/min. Sumaryczny dopływ wody przed zato
pieniem szybu na dno wynosił ok. 220 I/min. 

Przed przystąpieniem do robót zakładano, że dopływ wody do szybu w pierwszym okresie 
po odwodnieniu może wzrosnąć do ok. l m3/min. Po odwodnieniu szybu do poziomu 540 m 
przystąpiono do likwidacji wycieków metodą iniekcji środkami chemicznymi. Iniekcję pro
wadzono do głębokości 400 m z uwagi na założenia projektowe do obliczeń grubości obudowy 
betonowej, która nie była liczona na ciśnienie hydrostatyczne panujące za nią, a jedynie na 
ciśnienie górotworu. 

Uszczelnianie obudowy betonowej wykonywano środkami chemicznymi typu Bevedan 
i Bevedol-WF-A. Otwory do iniekcj i uszczelniającej obudowę wiercono w strefach istnieją
cych wycieków, a najczęściej na złączach technologicznych obudowy betonowej szybu. Środki 
iniekcyjne podawano poprzez zabudowane w otworach pakery o średnicy 15720 mm pompą 
tłokową o regulowanym ciśnieniu nie przekraczającym 2,2 MPa. Usytuowanie i głębokość ot
worów iniekcyjnych uzależnione było od przebiegu rys w obudowie oraz od i lości i wielkości 

wycieków wody. Podczas zabiegów związanych z uszczelnianiem obudowy wtłoczono ok. 
1000 kg środków chemicznych i dzięki nim zlikwidowano większość wycieków wody w szy
bie. Poniżej poz. 540 napotkano na wycieki wody w obudowie tubingowej, które usunięto wy
mieniając na nowe uszczelki ołowiane w połączeniach śrubowych oraz pod korkami do 
betonowania i cementacyjnymi. Wycieki wody w obudowie betonowej (poniżej poz. 780 m) 
uchwycono rynnami okapowymi. Aktualnie, łączny dopływ wody do szybu wynosi około 250 I/min. 

6. Komora pomp na poziomie 540 m 

Koncepcja odwadniania szybów 2.2 i 2.1 poprzez komorę pomp zlokal izowaną na po
ziomie 540 m w warstwach kredy powstała na początku 1984 roku (rys. 3). Głównymi założe
niami tej koncepcj i była komora pomp na poz. 540 m oraz kolejne, usytuowane w szybach na 
poziomie około 800 m, które miały za zadanie podawanie do niej wody, a ta z kolei na po
wierzchnię. Główną przeszkodą w podjęciu decyzji o wykonaniu komory pomp na poziomie 
540 m były i stniejące otwory mrożeniowe, które na tym poziomie należało przeciąć. Otwory te 
wchodziły w światło przyszłego chodnika dojściowego do komory pomp. W okresie wykony
wania wyrobisk komory pomp wokół szybów 2.2 i 2.1 (rok 1985) istniał płaszcz mrożeniowy. 
Otwory mrożeniowe na wysokości chodnika dojściowego zostały wycięte i zlikwidowane. 

Po upływie l roku od daty wyłączenia mrożenia nastąpił wypływ wody z piaskiem w chod
niku dojściowym z ociosu na końcu obudowy betonowej w ilości ok. 1,5 m3/min. Wypływ ten 
został zatrzymano poprzez wtłoczenie ok. 30 ton zaczynu cementowego przez obudowę tubin
gową poniżej komory pomp, a powyżej warstwy kurzawki. 

Z uwagi na tę awarię oraz podobną w szybie 2. 1 postanowiono zlikwidować wyrobiska na 
tym poziomie. Likwidację wyrobisk wykonano przez ich podsadzenie zaprawą cementową M 12, 
a w części szybowej betonem klasy C 25/30. Dla zapewnienia łączności hydraulicznej pomię

dzy szybami zaprojektowano dwa rurociągi DN 150 łączące oba szyby, będące przedłużeniem 

rurociągów zabudowanych w istniejącym korku od strony szybu 2.1. Zaprawę cementową i mie
szankę betonową opuszczano bezpośrednio z powierzchni rurociągiem o średnicy 150 mm. Wy-
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robiska komory pomp zlikwidowano podsadzając jednorazowo odcinki o długości około 20m. 
Poszczególne odcinki wygradzano tamami murowanymi. Dla dokładnego podsadzenia stoso
wano rury odpowietrzające <)>50780 mm budowane w najwyższych miejscach pod stropem 
wyrobisk (rys. 4) . W trakcie likwidacji wyrobisk obserwowano wycieki wody dochodzące do 
15 l/min, które w końcowym etapie likwidacji zmalały do około l l/min. Do likwidacji wyro
bisk na poz. 540 m zużyto ok. 2000 m3 zaprawy i betonu. Likwidacja komory pomp miała 
szczególne znaczenie dla dalszego bezpiecznego prowadzenia prac w szybie. 

Rys . 3. Przekrój podłużny szybu 2.2- stan robót na maj 2005 
Fig. 3. Vertical section o f the s haft 2.2 - may 2005 
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7. Wloty szybowe 

Rys. 4. Likwidacja komory pomp na poz. 540 
Fig. 4. Stripping o f the pump room at the level 540 

W szybie 2.2 w trakcie głębienia wykonano dwustronne stalowe wloty szybowe na pozio
mach 880 m i 990 m do planowanych na tych poziomach podszybi oraz żelbetowy wlot kanału 
rurowego na poz. 842 m. Konstrukcję obudowy komory wlotów na poz. 880 i 990 stanowią 
następujące elementy: zabudowana w szybie stalowo-żelbetowa pierścieniowa rama pozioma 
górna i dolna, pionowe ramy wlotowe, żebra ociosowe, chodnikowe ramy kołowe i eliptyczne, 
rozpory poziome między żebrami ociosowymi i ramami wlotowymi oraz rozpory poziome 
między ramami chodnikowymi. Podstawowe znaczenie dla przejmowania ciśnień mają dwie 
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piersc1eniowe ramy stalowo-żelbetowe usytuowane powyżej i poniżej wlotu. Ich sztywność 
znacznie przekracza sztywność pozostałych elementów stalowych ustroju nośnego i sąsiadują
cych odcinków betonowej obudowy szybowej. Sztywne ramy poziome przejmują bezpośrednio 
znaczne ciśnienia poziome oraz obciążenia przekazywane z przestrzeni między ramami, za 
pośrednictwem pionowych ram wlotowych i żeber ociosowych. Obudowa połączenia szybu 
z obudową wlotu poddawana jest obciążeniom z różnych kierunków, a zwłaszcza obciążeniom 
poziomym, wynikającym z przeciwstawienia się jej konstrukcji przemieszczeniom mas skal
nych w kierunku wybranej przestrzeni . Obudowę przyszybowych odcinków wyrobisk wloto
wych podszybia zaprojektowano w postaci stalowych czteroprzegubowych ram kołowych i elip
tycznych polączonych między sobą rozporami poziomymi. Przyjęty układ czteroprzegubowy 
umożliwia konstrukcji obudowy wyrobisk wlotowych pewne dostosowywanie kształtu w przy
padkach wystąpienia niesymetrycznych obciążeń. 

Przed zatopieniem szybu wystąpiły deformacje obudowy części szybowej wlotu na poz. 
990 m. Zastosowane wówczas dodatkowe wzmocnienia proces ten powstrzymały i aktualnie 
po odtopieniu szybu nie obserwuje się zmian w stanie obudowy. Natomiast po odtopieniu wlo
tów stwierdzono w wielu przypadkach zgniecenia zamkniętych elementów konstrukcyjnych 
obudowy wlotów zarówno na poz. 880 m jak i na poz. 990 m. Zgnieceniu uległy te elementy 
konstrukcyjne wlotów budowy zamkniętej (ramy stalowe i rozpory), które posiadały szczelnie 
wykonane spawy uniemożliwiające dostanie się do wnętrza konstrukcji wody podczas zatapia
nia szybu. Ciśnienie hydrostatyczne słupa wody w szybie rzędu 8 MPa uszkodziło w ten spo
sób ponad sto ram oraz rozpór. Podczas prowadzonych we wlotach robotach antykorozyjnych 
uszkodzone elementy zostały naprawione. Uszkodzenia te nie miały wpływu na stateczność 
obudowy wlotów. Poza tymi uszkodzeniami stan obudowy wlotów okazal się dobry. Nie zaob
serwowano i nie obserwuje się odkształceń obudowy wlotów. Obudowa wlotów została oczy
szczona metodą strumieniowo-ścierną do stopnia czystości SA 2Y2, a następnie pomalowana. 
Do malowania zastosowano farby nie zawierające szkodliwych metali ciężkich oraz posiada
jące dużą ilość części stałych ograniczających emisję lotnych rozcieńczalników do atmosfery. 

8. Zako1kzenie 

Polączenie odtopionego i oczyszczonego szybu 2.2 z istniejącą siecią wyrobisk kopalni 
nastąpiło we wrześniu 2005, a więc po 16 latach od momentu zatopienia. Doplyw wody na dno 
szybu jest stabilny i utrzymuje się na poziomie około 250 l/min. Jest to dopływ porównywalny 
do dopływu wody w innych szybach kopalni "Bogdanka". W trakcie odwadniania szybu do 
poziomu 990 m wypompowano ok. 80 000 m3 wody. Obecnie woda z rurociągu okapowego 
poprzez system pomp bezpośrednio zasila kopalnianą sieć ppoż. Woda z dna szybu wypom
powywana jest pompą na poz. 990 i pompami zabudowanymi we wlocie pompowana jest do 
tej samej sieci rurociągów. Obecnie w szybie trwają prace związane z montażem zbrojenia 
ostatecznego W skład zbrojenia wchodzą: podesty spoczynkowe przedziału drabinowego, dra
biny i opierzenia, prowadniki klatki, dźwigary i prowadniki przeciwwagi oraz dwa krzesła szy
bowe na poz. 880 m i 990 m. 

Przyjęta technologia odwodnienia i oczyszczenia szybu 2.2 daje nadzieję na równie pozy
tywne udostępnienie odległego o około 100 m szybu 2.1. 
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Experiences from Start-Up of Shaft 2.2 in Stefanów Area 
in the Lubelski Wegiel "Bogdanka" S.A. Mine 

Abstra et 

The structure of K-2 mine in Stefanow in Lublin Coal Basin was stopped in 1988. TiU that 
time the shafts 2.1 and 2.2 were sunk for depth 1000 m each. Then they were flooded for 15 
years. Presently, according to the planofan increasing output from "Bogdanka" Mine the shaft 
2.2 in Stefanów is being drained, cleaned and equipped. 

The article describes a situation in the shaft 2.2 before the flooding and technology of works 
related to i ts cleaning. The methods of drainage, stripping of previous equipment are also dis
cussed. Opening of the shaft 2.2 took place in July 2005 . The connection of the shaft through 
existing inlets with openings of the pit bottom at the level of 990 m was made in September. 
Currently the equipment of the shaft 2.2 is assembled. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Bronisław Barchański 
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Streszczenie 

Metan (CH4), jest głównym składnikiem gazu ziemnego, stosowany jako gaz opalowy i su
rowiec do syntezy wielu innych zwi ązków organicznych. Po wodorze jest to najbardziej ekolo
giczne paliwo. Coraz częściej metan traktuje się jako paliwo odnawialne, gdyż ciągle udosko
nalane są technologie pozyskiwania tego gazu. W kopalniach węgla w wyniku eksploatacji od
krywane i odprężane są nowe powierzchni, z których wyzwalają się uwięzione w mikroporach 
duże objętości metanu. Jego obecność w atmosferze powietrza wypełniającego wyrobiska pod
ziemne jest nie tylko szkodliwa dla zdrowia, ale przy określonej ilości w powietrzu staje się mie
szaniną samoistnie wybuchową o ogromnej sile rażenia. Dlatego nie da się prowadzić eksploa
tacji bez odmetanowania kolejnych pokładów węgla przewidzianych do wydobycia. Metan 
może być pozyskiwany z tych pokładów i transportowany na powierzchnię i następnie wyko
rzystywany w różnych celach. Koncepcja zabudowy w szybie wydechowym w KWK ,,Budryk" 
samonośnych pionowych rurociągów do odmetanowania sprawdziła się . W ten sposób dokonu
je się nie tylko eliminacji zagrożenia, ale wydobyty metan wykorzystuje się w specjalnie wy
budowanej do tego celu elektrociepłowni. 

l. Wprowadzenie 

Chociaż para wodna jest najważniejszym gazem cieplarnianym, to zwykle dwutlenek węgla 
(C02) i metan (CH4) trafiają na pierwsze strony gazet. Zawartość tych gazów w powietrzu jest 
znacznie niższa niż pary wodnej, ale powodują one częściowe "zamykanie" "okien atmosfery
cznych", przez które promieniowanie cieplne może się wydostać w przestrzeń kosmiczną, a ich 
koncentracja ciągle wzrasta. Metan, drugi po dwutlenku węgla gaz, posiada 18% udziału w po
wstawaniu efektu cieplarnianego. Nie pozostaje to bez znaczenia, gdyż metan jest 30 razy bar
dziej zdolny pochłaniać promieniowanie podczerwone, niż C02. Dlatego metan pokładów wę
gla (MPW), który często jest wydmuchiwany do atmosfery ze względu na konieczność bezpie
cznej eksploatacji węgla, powinien być ujmowany i właściwie wykorzystywany [4, 6, 7, 10, 20]. 
W Kopalni Węgla Kamiennego ,,Budryk" zastosowano transport metanu ujętego z pokładów 
węgla na powierzchnię w sposób dotychczas nie stosowany, gdzie poprzez jego spalenie jest 
efektywnie przekształcany na energię cieplną. 
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Zagrożenie metanowe występuje w wielu kopalniach węgla kamiennego. KWK "Budryk" 
jest jedną z nich, gdzie zagrożenie to jest szczególne [lO]. Odkrywane i odprężane w wyniku 
eksploatacji nowe powierzchnie węgla wyzwalają uwięzione w mikroporach duże objętości 
metanu. Jego obecność w atmosferze powietrza wypełniającego wyrobiska podziemne jest nie 
tylko szkodliwa dla zdrowia, ale przy określonej ilości w powietrzu staje się mieszaniną samo
istnie wybuchową o ogromnej sile rażenia. Dlatego nie da się prowadzić eksploatacji bez od
metanowania kolejnych pokładów węgla przewidzianych do wydobycia. W KWK "Budryk" 
postanowiono pozyskiwać metan z tych pokładów i transportować na powierzchnię przy po
mocy rurociągu, który mial być poprowadzony wielkośrednicowym otworem wiertniczym. 
Wykonanie otworu wiertniczego nie powiodło się. Na powierzchni jednocześnie były wyko
nywane końcowe roboty inwestycyjne związane z budową elektrociepłowni, która miała być 
zasilana metanem pozyskiwanym z eksploatowanych pokładów węgla [19]. Zaczęto poszuki
wanie innego rozwiązania, które umożliwiłoby dostarczenie gazu do budowanej elektrocieplo
wni i którego realizacja byłaby możliwie jak najszybsza. Powstała koncepcja poprowadzenia 
rurociągu szybem wentylacyjnym. 

2. Techniczne możliwości zapuszczenia kolumny rur 0 406,4 mm 
z gwintem zaokrągionym (Rok) 

Inwestor [20] dysponował rurami stalowymi bez szwu, kielichowymi , walcowanymi na 
gorąco o średnicy 406,4 mm i dwóch grubościach ścianek 9,5 i 11,1 mm, oraz wykonanych 
w dwóch odmianach wytrzymałościowych- 18G2A i R65. 

Parametry techniczne ww. rur dla poszczególnych wytopów były następujące : 

- Średnica zewnętrzna d= 406,4 mm (16") ±1,25% (w klasie Dl), 
- Grubość ścianki g= 9,5 i 11,1 mm ±15% (w klasie Dl). 

Własności wytrzymałościowe, min [ 19] : 
Rury w gatunku 18G2A 

Re= 408, 409, 414, 415, 421 i 437 MPa 
(wg Świadectw Odbioru 3022/AHJRJ02, 

3023/AH/R/02 i 3372/AHJRJ02 z dnia 03.01.31) 
Rm = 566, 567, 570,570, 575, 580 MPa 
(wg Świadectw Odbioru 3022/AH/R/02, 

3023/AHJRJ02 i 3372/AHJRJ02 z dnia 03.01.31) 

Rury w gatunku R65 
Re= 448,451,461,474 MPa 

(wg Świadectw Odbioru 2910/AHJRJ02 
i 29ll/AHJRJ02 z dnia 03.01.31) 

Rm = 687, 699, 713,734 MPa 
(wg Świadectw Odbioru 2910/AHJRJ02 

i 2911/AHJRJ02 z dnia 03.01.31) 

Własności wytrzymałościowe ww. rur wg normy PN-80/H-74219 [13]: 
Rury w gatunku.18G2A Rury w gatunku R65 

Re= 350 MPa Re= 380 MPa 
Rm = 5ro MPa Rm = 640 MPa 

Parametry zarysu gwintu zaokrąglonego- patrz PN-G-02031 [14]. 
Rury łączone są ze sobą poprzez połączenie gwintowe kielichowe. Na stożkowym kielichu 

nacięty jest krótki prawy gwint zaokrąglony Rok o kącie wierzchołkowym a = 55o±
10

, wyso
kości h= 2,11 mm i podziałce definiowanej w odniesieniu do tolerancji jako P = 3,175±0,o75 mm 
lub do dowolnego odcinka o długości 25,4 mm lub P = 3,175±0,ot5 mm na całej długości gwin
tu. Wysokość wzajemnego styku boków gwintu hn = 2,034 mm. Gwint nacięty jest na obwie
dni czopa i mufy o zbieżności 1:32. Odchyłka zbieżności stożka podziałowego gwintu powinna 
zawierać się w granicach I> 1:28-:-1:35. Długość wzajemnego zazębiania się gwintu czopa z mu
fą dla tego rodzaju połączenia W, wynosi 89 mm do 106 mm. 
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Do obliczeń wytrzymałości połączeń gwintowych rur okładzinowych istnieje szereg roz
nych wzorów dających zbliżone wartości obliczeniowe. Wynika to stąd, że istnieje zgodność 
poglądów na mechanizm rozluźnienia się połączenia gwintowego lub rozerwania w przekroju 
niebezpiecznym. W przypadku rur o połączeniach z gwintem trójkątnym o bardzo małym kącie 
nachylenia powierzchni nośnych gwintu, urwania pod wpływem obciążeń osiowych następują 
na czopie lub mufie, w miejscu o najmniejszej powierzchni przekroju poprzecznego. Jeśli rura 
jest wystarczająco sztywna, tzn. grubość jej ścianki jest duża w stosunku do średnicy, połącze
nie zostaje rozerwane w płaszczyźnie ostatniego zazębiającego się zwoju gwintu. Najmniejsza 
wytrzymałość połączenia gwintowego przed odkształceniem trwałym jest równa iloczynowi 
minimalnej granicy plastyczności i powierzchni przekroju rury w dnie wrębu ostatniego zazę
biającego się zwoju gwintu. Tego nie można odnieść do analizowanej kolumny d = 406,4 mm 
(16"). Tutaj sztywność połączenia jest mała . W tym przypadku będzie funkcjonował mecha
nizm rozluźnienia gwintu złącza. Według najnowszej teorii, wyślizgiwanie się czopa z mufy 
następuje w wyniku ściskania czopa do wewnątrz, począwszy od ostatnich pracujących zwo
jów gwintu. Opisane zjawisko przenosi się z rosnącą szybkością wzdłuż gwintu czopa. Gdy 
przesunięcie się styku powierzchni bocznych gwintu osiągnie na styku powierzchni bocznych 
gwintu głębokość gwintu, połączenie rozluźnia się. Występuje to w przypadku rur, których gru
bości ścianek są małe w stosunku do średnicy. Polączenia kielichowe z gwintem stożkowym 
zaokrąglonym są zazwyczaj niszczone przez rozluźnienie. Rozluźnienie połączenia wzięto jako 
podstawę do obliczenia wytrzymałości kolumny rur d = 406,4 mm (16"), przy zawieszeniu jej 
w szybie wentylacyjnym na głębokość 700,00 m. Do najbardziej znanych wzorów do obliczeń 
wytrzymałości na rozciąganie i rozluźnienie połączeń gwintowych należą wzory API oraz 
w Rosji wzór Jakowlewa. Ostatnio istnieją w Rosji tendencje do stosowania obliczeń połączeó 
rurowych według zaleceń API. W Polsce wzory API znalazły zastosowanie w nowo opraco
wanej normie ISO 10400 [9] . Na podstawie tej normy dokonano przeliczenia kolumny rur 
o d= 406,4 mm (16"), w celu sprawdzenia, czy jest możliwe zawieszenie tej kolumny w szybie 
KWK "Budryk". 

Wyniki obliczeń były następujące: 

przekrój calizny rur utrzymuje ciężar kolumny z dużym naddatkiem. Do obliczeń przyjęto 
ciężar wynoszący 74,2 kN powiększony o siłę bezwładności, która powstaje w czasie za
puszczania i podnoszenia rur z elewatora (klinów). 

- wytrzymałość połączenia gwintowego na rozluźnienie wynosi 365,9 kN co odpowiada bez
piecznej długości zapuszczenia kolumny d= 406,4 mm (16") na głębokość -362,00 m. 

Spawanie połączeń mogłoby zwiększyć wytrzymałość na rozluźnienie, ale mogło też nas
tręczać duże trudności wykonawcze i mogło nie dać pozytywnych rezultatów. Ponadto wy
magało opracowania odrębnej technologii uwzględniającej warunki panujące w szybie oraz 
podjęcie prac zabezpieczających spawanie. Połączenie o tej konstrukcji gwintu nie jest połą
czeniem gazoszczelnym. Nieszczelność powoduje prześwit pomiędzy wierzchołkiem występu 

a dnem bruzdy wynoszący 0,076 mm, tworzący spiralną szczelinę otwartą na obydwu końcach 
czopa i mufy. W związku z powyższym zalecono odstąpić od zapuszczenia kolumny rur d= 
= 406,4 mm (16") do szybu w KWK "Budryk" jako rurociągu do odmetanowania, ponieważ 
nie spełniał on wymagań wytrzymałościowych i prowadzenia bezpiecznej eksploatacji. 
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3. Techniczne i technologiczne możliwości zapuszczenia kolumny rur fl 339,7 mm (133
/ 8") 

z gwintem Buttress (BCSG) 

W miejsce nie zalecanej kolumny d = 406,4 mm (16") z kielichowym połączeniem gwin
towym z gwintem stożkowym zaokrąglonym Rok, zaproponowano [4] zapuszczenie dwóch 
kolumn rur 0 339,7 mm (133/g") z gwintem Buttress (BCSG - oznaczenie gwintu wg API Std 
SB/ISO 10422 f l]). Propozycja ta wynikała m.in. z możliwości szybkiego nabycia takich rur. 
Zastąpienie jednej kolumny większej dwoma mniejszymi podyktowane było m.in. pewnością 
bezpieczeństwa eksploatacyjnego. 

3.1. Wymagania techniczne dla rurociągu zbudowanego z rur okładzinowych 0 339,7 mm (133/g") 
z gwintem B uttress 

3.1.1. Projekt zarurowania 

Otwór- szyb wentylacyjny KWK "Budryk": 
Rury 0 339,7 mm (13 3/g"). 
Ilość kolumn rur - 2. 
Głębokość zarurowania- 700,0 m. 
Zestawienie kolumn rur- patrz Tablica l. 
Uzbrojenie kolumny rur - patrz Tablica 2. 

Tablica l. Zestawienie kolumn rur 
Table l. List o f pipc columns 

Zapuszczana 
kolumna Producent 

rur 

l 
Huta Batory 

lub 
lub inny 

2 
producent 
wg wyboru 

Grubość 
Od 

Material 
Typ 

ścianki 
Olugość glęb. 

połącz. sekcji 

K-55 

K-55 

rury 

(mm) (m) (m) 

BCSG 10,92 700,0 0,0 

(BTC) 9,70 700,0 0,0 

Tablica 2. Uzbrojenie kolumny rur 
Table 2. ArmatUJ·e o f a pipe column 

Lp. Nazwa uzbrojenia Typ 

l Mufa 13 3/g" wg projektu 

2 Wieszak do zawieszenia kolumny rur w szybie wg projektu 

3 Ochraniacz mufy standardowy 

160 

Do 
Ciężar 

Ciężar 
Zalecany 

glęb. 
l mb 

sekcji 
moment 

rur 
skręcania rury 

w paw. 

(m) (kG) (T) 
(N m) 

(lbslft) 

700,0 90,9 63,70 wig!'; 

700,0 79,5 55,65 wig/', 

Głębokość 
Ilość sztuk (m) 

700,0 2 

0,00 2 

0,00-700,00 2 



School ofUnderground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2006 

3.1.2. Parametry wytrzymałościowe rur [8] 

Rury 339,7 mm (13 3/g"): 
Stal- K 55. 
Grubość ścianki= 10,92 mm. 
Ciśnienie zgniatające= 10,6 MPa, przy współczynniku bezpieczeństwa Pzg = 1,1. 
Ciśnienie rozrywające (wewnętrzne)= 21,3 MPa, przy współczynniku bezpieczeństwa Pw = l , l. 

- Wytrzymałość połączenia gwintowego= 5200 kN, przy współczynniku bezpieczeństwa Proz= 1,6. 
Rury 339,7 (13 3/g"): 
Stal- K 55. 
Grubość ścianki= 9,7 mm. 
Ciśnienie zgniatające= 7,8 MPa, przy współczynniku bezpieczeństwa Pzg = 1,1. 
Ciśnienie rozrywające (wewnętrzne)= 18,9 MPa, przy współczynniku bezpieczeństwa Pw = 1,1. 
Wytrzymałość połączenia gwintowego- 4620 kN, przy współczynniku bezpieczeństwa Proz= 1,6. 
Z powyższych parametrów wynikało, że istniała możliwość zabudowania w szybie KWK 

,,Budryk" zamiast jednego rurociągu o średnicy 406,4 mm, dwóch o średnicy 339,7 mm (133/g") 
z połączeniami złączkowyroi z gwintem Buttress, wykonanych z materiału w odmianie wytrzy
małościowej K 55. 

Obydwie kolumny podane powyżej o dwóch grubościach ścianek tj. 10,92 mm oraz 9,7 mm, 
wytrzymywały wymagane obciążenia rozciągające w caliźnie jak również w połączeniach gwin
towych. Do instalacji rurociągów zalecono rury o grubości ścianki = 10,92 mm ze względu na 
wyższą sztywność kolumny i zapewnienie dłuższej eksploatacji ze względu na korozję [5]. Po
nadto rury o tej grubości ścianki są wyrobem standardowym. 

4. Wymagania techniczne dotyczące gwintów i rur okładzinowych li> 339,7 mm (133/g") 
z gwintem Buttress 

Zalecono, aby Użytkownik (Dostawca) dokonał odbioru rur z huty kierując się wymagania
mi podanymi w PN EN-ISO 11960 [12] oraz wymienionymi poniżej. Wymiary gwintu But
tress powinny być zgodne z danymi zawartymi w tabeli 3 oraz na rysunkach l i 2 [l]. Gwinty 
powinny być prawoskrętne i nie powinny zawierać widocznych rozerwań, podcięć, zaostrzeń, 
zgrubień i jakichkolwiek innych nieprawidłowości* , które przerywają ciągłość gwintów w gra
nicach minimalnej długości gwintów o pełnych wierzchołkach od końca rury (Le). Powierz
chniowe rysy, mniejsze wgłębienia i nieregularności powierzchni, które nie wpływają na cią
głość powierzchni gwintu i pojawiają się rzadko, niekoniecznie muszą być szkodliwe. Jeśli 

chodzi o wskazówki dotyczące odbioru, to należy pamiętać, że na gwintach nie powinno być 
żadnych wykrywalnych wypukłości, które mogą oderwać powłokę ochronną na gwintach złą
czek czy zarysować współpracujące powierzchnie. Dopuszcza się kosmetyczne ręczne pop
rawki powierzchni gwintu. Nieprawidłowości pomiędzy długością Le i punktem zanikania są 
dopuszczalne pod warunkiem, że ich głębokość nie przekroczy stożka dna bruzdy gwintu lub, 
gdy nie przekroczy 12,5% nominalnej grubości ścianki (mierzonej od projektowanej powierz
chni rury) bez względu na to, którajest większa. W celu zbadania lub usunięcia wad**, dopusz-

Nieprawidłowość . Nieprawidłowość jest to brak ciągłości lub nierówność w wyrobie wykryta metodami przedsta
wionymi w odpowiedniej normie. 

**Wada. Wada jest to nieprawidłowość o wielkości wystarczającej do uzasadnienia odrzucenia produktu w oparciu 
o wymagania odpowiedniej normy. 
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czalne jest również szlifowanie na tym obszarze na głębokość szlifu nie przekraczającą wiel
kości defektów. 

Tablica 3. Wymiary gwintów Buttress rur okładzinowych, 
(wszystkie wymiary w mm, z wyjątkiem oznaczonych, patrz rysunek l) 

Table 3. Buttress casing thread dimensions (all dimensions in mm except as indicated. see figure l) 

lO 11 12 " 14 
Rozmiar; Dhtgu!-.: 
śn:t.lni ca nu 

~ 
Całkowita 

DIUJ:!O ' Ćilll 
l;mica Dlu~;uSc MU1imalna l.au'lca rury DlugoSC 

Liczba Dlugllśc DluęoSć 
lllu~;mić 

&wnia! t.luSrotlka 
nuy 

odczula "" Ooci:u; 
Src:c.lnica 

tllugn:k 
c11l . mm Sn:dniu odl.:nl'll!a tlo ~rodka l.:onca mry ręczny. gwinttlw 

zc:wnętrznu 
podziah:k gwintu t,'Wintu 

nuy podzitk1wn 
l zl~czki przy 

złączki 
zl'lczkidu 

"" liczba wytuczenia 
11 rudnych 

na cal niepelnc:go ru::hlc:gu skn;~:~:niu pluszczyzny zlolcd:i dopunltu 
dodągic:m 

pny E, tnijkillnc:gu pudzia.ld: wierzchnilach 
zunit:mia skn;cc:niu znaku ud korica rury 

nm~zynuwym 
dud~iem 
ręcZI\)111 

D o, L, L. E, J, A, A Q Le* 

t:Vt( 339,7 340.1 50.39 64.22 114.62 338.557 12.1 25.4 45.31 122.2 :143.3 54.06 

ZhicżnosC 1111. :irct.lnicy: 62.5 mm na mclr (6.25%) 

Uwaga 
l) W płaszczyźnie długości gwintu pełnego L7, podstawowa średnica zewnętrzna gwintu rury gwintu spraw

dzianu trzpieniowego jest większa o 0,016 cala (0,41 mm) od średnicy nominalnej rury D. 
2) Dociąg ręczny "A" jest podstawową dopuszczalną wartością przy zasadniczym skr~ceniu maszynowym po

łączenia jak· pokazano na rysunku I. Odnosi się to do rozmiaru średnicy gwintu złączki a nie stosuje się do gwintów 
rurowych. 

Trójkątny znak umieszczony na rurze w odległości A1 od końca rury u łatwia skręcenie maszynowe przewidziane 
przez dociąg ręczny "A". 

' średnica podziałowa gwintów rur okładzinowych Buttress jest definiowana jako znajdująca się po-środku po
między średnicami: zewnętrzną i wewnętrzną. 

*Le = L7 - 0,400 cala przy rurach okładzinowych z gwintami Buttress. W granicach długości L., do-puszcza się wy
stępowanie 2 zwojów z oryginalną powierzchnią zewnętrzną rury na ich wierzchołkach przy długości obwodowej nie 
przekraczającej 25% obwodu rury. Pozostałe zwoje na długości L" powinny być zwojami o pełnych wierzchołkach. 

PLASZCZ\'ZXA ŚRODKA ZŁĄCZKI CWL.O Z.LĄCZKI PRZESL '\'v"A Sit; W OHRĘHJJ:; Jt:DNIWO ZWOJU 
DO PODSTAWY TRÓJKĄTNEGO ZNAKU PRZY MINIMAL:·w~·I 
DOCTĄC:U MASZYNOWYM I DO \.VlF.RZCHOł.Ki\ TR6.JKĄTA 
PRZY DOCIĄGU MAKSYMALNYM 

rit~~~[~;z6~1NTU H ~~~i;t\~v~;.~~Tu 
l'ELNEGO ' PLASZCZYZNA PIERWSZEGO 

f--- ---- -+--At ZETKSIĘCIA 7~ TRÓJKĄTl\"YM 
l> ZNANKIEM 

~:8i R8R~g ~g~~tt~X~ ~~~!·· ~ r,t1~k~i~~~~~ 
~~~~~~~~~~~f=~~ 

POLOŻEl\'IE PRZY DOCIĄGU MASZYNOWYM 
POł.OŻENJE PRZY DOCIJ\Gil RĘC7.NYM 

10,16 OOTYLZY H..OZ:\tiAROW 4 1Jż' 
tl,70 DOTYCZY ROZ:\1IAR0W S" DO 13 3

/ .; ' 

\=-:=========-=l~=:::;:::::jt-=;::=:::=::~;=.."..:•;:·';2,;:D:;O;:n,;.·:,;~7.;:,,Y:,;R;O:.;Z'~!~TAR0W lń" l WTF;KSZYCH 

Rys. l. Podstawowe wymiary gwintów Buttress rur okładzinowych -skręcenie dociągiem ręcznym. 
Szczegółowy zarys gwintu i wymiary, patrz rysunek 2 

Fig. l. Basic dimensions o f Buttress casing threads - hand-tight make-u p, see figure 2 
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Do nieciągłości można ponadto zaliczyć pęknięcia powierzchniowe, zachodzenie na siebie, 
wżery w powierzchni, ślady od narzędzi, wyszczerbienia, uszkodzenia w wyniku obsługi, itd. 
Spotykane skazy i odbarwienia gwintów niekoniecznie muszą być szkodliwe. Z powodu trud
ności w określeniu powierzchniowych rys, skaz, mniejszych wgłębień i nieregularności powie
rzchni, odbarwień oraz stopnia, w jakim wpływają na jakość gwintu, żadna klauzula generalna 
dotycząca pominięcia tych nieprawidłowości nie może być ustalona. Przy odbiorze, większość 
krytycznych uwag dotyczy korozji występującej na powierzchni gwintów oraz możliwości wy
stąpienia nieszczelności. Wypełnianie lub szlifowanie w celu usunięcia wgłębień jest niedopu
szczalne. 

Kształt i wymiary gwintów powinny być nacinane z taką precyzją oraz wykończone tak, 
aby uzyskać szczelne połączenie3> skręcone właściwym dociągiem maszynowym z zastosowa
niem wysokogatunkowego smaru gwintowego. Smar gwintowy używany do rur okładzino
wych powinien spełniać wymagania przedstawione np. w ostatnim wydaniu Biuletynu API RP 
5A3 [2]. 

Kąt zewnętrznego ścięcia krawędzi na końcu rury powinien być taki jak pokazano na ry
sunku l i musi objąć pełny kąt 360° dookoła czoła rury. Średnica ścięcia krawędzi powinna 
być taka, aby bruzda gwintu wybiegała na ścięcie a nie na czoło rury i nie powodowała pow
stawania zadziorów krawędzi . 

Gwinty złączek powinny sięgać do środka długości złączki. Gwinty stalowych złączek rur 
okładzinowych powinny być cynkowane lub cynowane galwanicznie lub fosforanowane, co 
zminimalizuje zatarcie i podniesie do maksimum odporność na przeciek. Przy stosowaniu cyny 
lub innych ciągliwych powłok o grubości powyżej 0,025 mm (0,001 cala), tolerancja gwintu 
i dociąg dotyczy tylko gwintów niepokrytych***. Maksymalna grubość galwanicznych pow
łok cynowych nie powinna przekraczać 1,152 mm (0,006 cala). Na wymiary zbieżności stożka, 
dociągu i średnicy zewnętrznej może mieć wpływ skręcenie maszynowe. Po skręceniu maszy
nowym można oczekiwać odchyleń od wyszczególnionych tolerancji przy tych wymiarach. 

Wszystkie gwinty powinny być przez Producenta kontrolowane przy pomocy certyfikowa
nych sprawdzianów kontrolnych oraz specjalistycznych przyrządów pomiarowych do pomia
rów: wysokości gwintów, zbieżności, skoku, zarysu i kąta boku, wyjścia gwintu, koncentrycz
ności i współosiowości gwintów złączek zgodnie z wymaganiami API Std 5B/ISO 10422 [l]. 
Pomiary kontrolne może również przeprowadzić Nabywca rur lub upełnomocniony przez Na
bywcę Inspektor. Wszystkie gwinty powinny być wyczyszczone bezpośrednio przed kontrolą. 
Jeśli kontrola będzie wykonywana po wysyłce z Wytwórni, smar gwintowy powinien być nale
życie wyczyszczony i usunięty przy użyciu twardej szczotki szczecinowej. 

J) Za szczelne połączenie uważa się połączenie, które skręcone właściwym dociągiem maszynowym z zastosowa
niem odpowiedniego smaru gwintowego nie wykazuje żadnych przecieków przy jakimkolwiek ciśnieniu nie prze
kraczającym znormalizowanego minimalnego ciśnienia wodnej próby szczelności lub, które nie przecieka przez 
okres czasu dłuższy niż 5 minut przy każdym z podanych ciśnień, ani też przy wielokrotnie zmiennych ciśnie
niach w zakresie określonym próbą. 

***W niektórych przypadkach są stosowane powłoki powyżej grubości 0,001 cala (0.025 mm) i dokładne sprawdza
nie nie jest praktykowane. 
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UWAGA: WIERZCHOŁKI l BRUZDY 
GWINTU SĄ RÓWNOLEGŁE DO STOŻKA 

ZBIEŻNOSĆ NASREDNICY = J/4 CALA NA STOPĘ (62,5 mm na m) 

Rys. 2. Zarys i wymiary gwintu Buttress rur okładzinowych rur o średnicy 339,7 mm (133/g") 
Fig. 2. Buttress casing thread form and dimensions for !il 339,7 mm (133

/ 8") 

Po określeniu wymagań technicznych rur na kolumny rurociągowe dokonano analizy wa
runków technicznych szybu. 

5. Usytuowanie w szybie rurociągów do odmetanowania 

Szyb, w którym po analizie warunków technicznych, zaproponowano zapuszczenie kolumn 
rurociągowych jest szybem wentylacyjnym kopalni wykonanym w obudowie betonowej o śre
dnicy 9,0 m i głębokości 1158,0 m. W szybie znajduje się szereg różnych konstrukcji na róż
nych głębokościach, jak pomosty, różnego rodzaju wloty szybowe oraz wiele innych elemen
tów. To bardzo utrudniało instalację kolumn rurociągowych. Na podstawie analizy technicznej 
uzbrojenia i zabudowy szybu, stwierdzono, że istnieje możliwość zabudowy rurociągu (-ów) 
wiszącego (-ych) do odmetanowania z poziomu 0,00 m na poziom 700,00 m [3, 8, 14, 15 , 16]. 
Na rysunku 3 przedstawiono usytuowanie w szybie rurociągów do odmetanowania. Po tym eta
pie prac przystąpiono do konstrukcji wieszaka kolumn rur oraz rozpoczęto analizę dotyczącą 
opracowania technologii zapuszczania rur. Uznano, że do tego celu najlepsze będzie urządze
nie wiertnicze Kremco K 600 [4, 18]. 

Zastosowanie takiego urządzenia było możliwe ze względu dostęp do szybu od strony usy
tuowania rurociągów . Było to bardzo ważne, gdyż urządzenie to gwarantowało szybką reali
zację procesu instalacji rurociągów. 
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Blacha 

Rurociągi do 
odmetanowanra 

położenie leznr podczas zapuszczanra 
= prerwszej kolumny rur 13 3/8" 

położenie leżni podczas zapuszczania 
drugiej kolumny rur 13 3/8" 

~~~~ +-----------------~13~0~00~----------------~ 

Rys. 3. Usytuowanie w szybie rurociągów do odmetanowania 
oraz pozycja urządzenia do zapuszczania rur 

Fig. 3. Location o f de-metharring pipclines in the shaft and o f the pipe-tripper 

Urządzenie to charakteryzuje się dużą mobilnością i posiada parametry techniczne zapew
niające sprawne przeprowadzenie przedmiotowej operacji. Wyciąg wiertniczy tego urządzenia 
posiada bęben główny wielokrążkowy, bęben pomocniczy (łyżkowy), bębenki pomocnicze (ma
nipulacyjne) oraz podwójny taśmowy hamulec mechaniczny z wieńcami chłodzonymi natrys
kowo wodą lub płynem niezamarzającym. Wyciąg ponadto jest wyposażony w 22" hamulec 
hydrauliczny FARMAC SR-22. Napęd wyciągu stanowi silnik wysokoprężny CAT 3408 o mo
cy 422,8 KW (575 HP) i prędkości obrotowej 2100 obr/min, wyposażony w przekładnię hydro
kinetycznąALLISON model CLT 5860. 

Moment obrotowy na wyciąg przekazywany jest z silnika i skrzyni biegów, poprzez przys
tawkę i wał Cardana na zębatą przekładnię stożkową, skąd trzyrzędowym łańcuchem na wał 
bębna pomocniczego (łyżkowego), a następnie może być przekazany na wał bębna głównego 
za pośrednictwem łat'lcucha dwurzędowego. Włączanie i wyłączanie bębna głównego następuje 
przy pomocy sprzęgła sterowanego pneumatycznie z pulpitu operatora. Układ napędowy i wy
ciągowy tego urządzenia wraz z masztem, zamontowany jest na podwoziu o 5. osiach. 

Do wykonania operacji zapuszczania kolumn rur 133
/ 8" do szybu, należało szybko skom

pletować niezbędny dodatkowy, niżej wyspecyfikowany sprzęt: 
l. Klucz hydrauliczny 133

/ 8" Weatheford z jednostką napędową: l kmpl. 
2. Klucze maszynowe do rur 133/g": 2 szt. 
3. Płyta z wkładami na rury 133/g": l szt. 
4 . Kliny do płyty na rury 133/g": l kmpl. 
5. Elewatory do rur 133/g": 2 szt. 
6. Zawiesia elewatorowe: l kmpl. 
7. Rury dystansowe 133/g": 2 szt. 
8. Dźwig do podawania rur do szybu: l szt. 

Technologia zapuszczania wymagała dużej precyzji i dokładności . Rury przed zapuszcze
niem poddano dokładnym sprawdzeniom. Dokonywano dokładnych pomiarów długości, aby 
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zapewnić wymaganą długość kolumny do zapuszczenia. W szczególności badaniom poddano 
gwinty rur. Uszkodzone gwinty odkładano, aż do podjęcia działań w celu ewentualnego ich na
prawienia. Rury okładzinowe przed zapuszczeniem do szybu zostały pomierzone i ułożone 
w kolejności zapuszczania. Sporządzono wykaz rur przeznaczonych do zapuszczenia. Pomiary 
wykonano od najdalszego czoła złączki lub mufy do pozycji na km'lcu zewnętrznie gwinto
wanym, gdzie złączka lub mufa zatrzymuje się, kiedy złącze skręcone jest dociągiem maszy
nowym. Na połączeniach z gwintami Buttress, pozycja ta jest w miejscu podstawy trójkątnego 
znaku na rurze (rys. 1) . Całość poszczególnych mierzonych w ten sposób odcinków przedsta
wiała czystą długość ciągu rur okładzinowych . Dobrano rury o takiej długości , aby zapewnić 
wymaganą długość rurociągów. Po gruntownym wyczyszczeniu gwintów i zastosowaniu spec
jalnego świeżego smaru na całkowitej powierzchni nagwintowanej przed wciągnięciem rury do 
masztu sprawdzano każdą złączkę pod kątem skręcenia. Przed skręceniem w szybie postę
powano podobnie. Ponieważ występujący w zapuszczanych rurach rodzaj połączeń z gwintem 
Buttress, nie jest gwintem gazoszczelnym, zalecono zastosowanie smaru gwintowego zmody
fikowanego do wysokich ciśnień typu Bestoliffe 2000 - o parametrach zalecanych w ostatnim 
wydaniu API RP 5A3 [2], który powoduje doszczelnienie połączenia, co powinno zapewnić 
szczelność kolumn rurociągowych . Użycie klucza mechanicznego do skręcania rur okładzino
wych wymagało ustalenia zalecanych wartości momentu skręcania dla danego rozmiaru rury 
okładzinowej. Wcześniejsze badania i testy wykazały, że na wartość momentu skręcania ma 
wpływ duża liczba zmiennych, takich jak: odchyłka zbieżności, skoku, wysokości i zarysu 
gwintu, gładkość powierzchni, rodzaj smaru, długość gwintu, ciężar i gatunek materiału rury, 
itd. Ze względu na ilość zmiennych i ich zasięg, które to odchylenia same lub w kombinacji 
mogłyby wpływać na relację pomiędzy wartościami momentu a pozycją skręcenia, jest ewi
dentne, że zarówno stosowany moment skręcania jak i pozycja skręcenia musiały być wzięte 
pod uwagę . Z tego powodu zasadniczą sprawą było to, aby moment skręcania był w korelacji 
z pozycją skręcania tj. podstawą trójkątnego znaku na rurze. Tę dokładność zapewniało zasto
sowanie precyzyjnego klucza hydraulicznego Weatheford z jednostką napędową [18]. Ponie
waż w przyszłośc i może zaistnieć konieczność przeciągnięcia lub zapuszczenia przez kolumnę 
rurociągową, jak przyrząd pomiarowy, narzędzie, kamerę itp., w związku z tym zalecono, aby 
każda długość rur okładzinowych przed zapuszczeniem była sprawdzona trzpieniem kontrol
nym tzw. szablonem. Rura okładzinowa, która nie przeszła testu szablonowania, była odkładana. 

Oddzielny problem, który rozważano przed zapuszczeniem to korozja, która może być de
cydującym czynnikiem zapewniającym sprawność eksploatacyjną rurociągów [3, 5, 11] . Mo
delem fizycznym jest tutaj ciało stałe-metal i otaczające go-środowisko gazowe. Zewnętrzne, 
to powietrze o wilgotności -92%, wewnętrzne zaś to mieszanina metanu z powietrzem o za
wartości metanu 57-61% i wilgotności -65%. Proces korozji dotyczy przede wszystkim gra
nicy metal-środowisko, tzn . powierzchni metalu. Analizując otaczające środowisko, w ruro
ciągach KWK ,,Budryk" będziemy mieć do czynienia z korozją chemiczną, o zniszczeniach 
korozyjnych rodzaju ogólnego. Nie można całkowicie wykluczyć korozji miejscowych o cha
rakterze plamowym czy punktowym w wyniku niejednorodności składu chemicznego metalu, 
zabudowy metalowej szybu czy prądów błądzących. Szybkość procesów korozji wyrażana 
zmianą grubości warstewki stałego produktu reakcji jest trudna do określenia . Może ona być 
potęgowana erozjo-korozją w wyniku przepływającego na zewnątrz rurociągów strumienia po
wietrza o prędkości 4,4-4,5 m/s oraz mieszaniny gazowej wewnątrz rurociągów Uak policzo
no) z prędkością 10,2-10,6 m/s . Określenie szybkości procesów korozji może wymagać badań 
laboratoryjnych odzwierciedlających warunki środowiska istniejące w szybie KWK "Budryk" 
lub analiz dokumentacji z eksploatacji rurociągów (gazociągów) w warunkach, co najmniej 
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zbliżonych do istniejących w szybie KWK "Budryk", a takich brak. Podporządkowanie utle
niania rur gazociągów prawom wzrostu warstewki rdzy wg np. reguły Filinga i Bedtwortha, 
czy też wg reguły prawa Jogarytmicznego lub parabolicznego byłoby dużym uproszczeniem. 
W tym przypadku narastanie warstewki zgorzeliny nie będzie przebiegać wg jednego prawa. 
Może zmieniać się w czasie. Dlatego rurociągi (gazociągi) powinny być poddane w czasie eks
ploatacji obserwacji obejmującej: 

ogólny ubytek materiału i naruszenie powierzchni, 
- korozję lokalną, wżerową, 

pomiarom grubości ścianek rur w określonym czasie. 
W celu zmniejszenia skutków korozji, każda zakwalifikowana do zapuszczania rura była 

poddana wielowarstwowemu zabezpieczeniu antykorozyjnemu. Tak przygotowane rury precy
zyjnie skręcane zapuszczono do szybu w ciągu 7 dni . Ten swoisty rekord (całość prac związa
nych z zapuszczeniem rur zamknęła się w czasie -3 miesięcy) wynikał z dobrej koordynacji 
prac i wielką odpowiedzialnością i zaangażowaniem poszczególnych jednostek biorących udział 
w tym przedsięwzięciu [4, 10, 15, 16, 18]. Próby szczelności po kompletnym zainstalowaniu 
rurociągów potwierdziły pozytywne zakończenie całej operacji . Fotwierdzeniem jest również 
prawie trzyletnia bezawaryjna praca obydwu rurociągów . 
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Fast Installation of De-Methaning Pipelines in a Ventilation Shaft 
of "Budryk" S.A. Coal Mine 

Abstra et 

Methane (CH4) is one of the main components of natura] gas, which is used as furnace gas 
and material for syntheses of organie compounds. After hydrogcn, methane is seconJ most en
vironmentally-friendly fuel. As technologies of methane recovery are developing, the gas star
ted to be treated as a renewabie fuel. In the course of explosions in the coal mines , new sur
faces are being opened and relaxed. The huge amounts of methane captured in the microp01·es 
are Jiberated. Their presence in the mine's atmosphere is hazardous for health. At a definite 
concentration, methane may form an explosive mixture dangerous for the working miners. 
Therefore, no extraction can be carried out without prior methane removal from the successive 
coal levels . Methane can be recuperated from these levels, transporred to the surface and then 
used for various purposes. A concept of vertical de-methaning pipelines in a ventilation shaft in 
the "Budryk" coal mine proved to be efficient. In this way the hazard is eliminated and the ex
tracted methane is used by a dedicated electricity-and-heat plant. 

Recenzent: pro f dr hab. inż. Nikodem Szlqzak 
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Wpływ jakości wykonania wyrobiska korytarzowego 
na niezawodność i bezpieczeństwo jego konstrukcji 

Słowa kluczowe 

gómictwo- budownictwo podziemne- zarządzanie jakością 

Streszczenie 

Mat. Konf Szkoły Eksploatacji 
Podziemnej 2006 

Stosując w projektowaniu wyrobisk korytarzowych zasady teorii niezawodności i bezpie
cze!lstwa konstrukcji jednym z podstawowych problemów staje się uwzględnienie wpływu ja
kości wykonania wyrobiska na poszczególne parametry charakteryzujące układ obudowa
-górotwór. W referacie na przykładzie drążenia wyrobisk korytarzowych w stalowej obudowie 
odrzwiowej podatnej przedstawiono wyniki badań podstawowych wielkości geometrycznych 
i podpornościowych wyrobiska i jego obudowy. Do oceny jakości wykonania wyrobiska wy
korzystano metody statystyczne. W oparciu o uzyskane wyniki badaó przeprowadzono analizę 
wplywu poszczególnych parametrów geometrycznych i podpornościowych na niezawodność 
i bezpieczeóstwo konstrukcji wyrobiska korytarzowego. 

l. Wprowadzenie 

O niezawodności i bezpieczeństwie konstrukcji budowli podziemnej w znacznej mierze 
decyduje jakość jej wykonania. W projektowaniu budowli przyjmuje się dokładne, projektowe 
gabaryty wyrobiska i normowe parametry dotyczące nośności obudowy, a ewentualne niedo
kładności wykonawcze i materiałowe uwzględnia się w współczynnikach bezpieczeństwa. 

Praktyka wykazuje, że wszystkie dane wejściowe przyjmowane w procesie projektowania 
budowli podziemnych określane są z mniejszą lub większą dokładnością. Dodatkowo w projek
towaniu budowli podziemnych należy się liczyć z zmiennością wartości parametrów charak
teryzujących zarówno górotwór, jak i konstrukcję obudowy. W tej sytuacji istnieje potrzeba 
opracowania jednolitej metody oceny jakości wykonania budowli podziemnej, pozwalającej na 
kontrolę zgodności realizacji wyrobiska z projektem przy uwzględnieniu dopuszczalnych od
chyłek poszczególnych parametrów, jak również szacowania wpływu jakości wykonania na 
bezpieczeństwo i niezawodność konstrukcji budowli. 

2. Dokładność wykonania wyłomu wyrobiska korytarzowego w świetle badań dołowych 

'Gabaryty wyłomu mają znaczący wpływ na wielkość i rozkład oddziaływania górotworu na 
obudowę wyrobiska. Dlatego tak dużą wagę przypisuje się dokładności jego wykonania. 
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W celu oszacowania dokładności wykonania wyłomu wyrobiska w odniesieniu do jego nor
mowych gabarytów przeprowadzono badania w kilkunastu przodkach drążonych w kopalniach 
węgla kamiennego wyrobisk korytarzowych. Badania przeprowadzono w drążonych wyrobis
kach przygotowawczych różniących się pod względem : 

wielkości przekroju poprzecznego -analizą objęto wyrobiska odpowiadające gabarytom wy
robisk korytarzowych w obudowie ŁP-8 , ŁP-9 i ŁP- 1 0, 

technologią urabiania skały - urabianie mechaniczne, urabianie za pomocą materiałów wy
buchowych. 
W przodkach drążonych wyrobisk przeprdwadzono pomiary szerokości i wysokości wy

łomu wyrobiska. Przykładowe wyniki przeprowadzonych pomiarów w wyrobiskach drążonych 
za pomocą urabiania mechanicznego przedstawiono na rysunkach 2.1 i 2.2. 
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Rys. 2. I . Histogram wyników badań szerokości wyłomu wyrobiska- wyrobisko odpowiadające 
gabarytom obudowy ŁP-9 

Fig. 2. I. Histogram o f heading breach width research results- heading suiting the gauge o f ŁP-9 su p port 
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Rys. 2.2. Histogram wyników badań wysokości wyłomu wyrobiska- wyrobisko odpowiadające 
gabarytom obudowy ŁP-9 

Fig. 2.2. Histogram o f heading breach height research results- heading suiting the gauge o f ŁP-9 support 

Przeprowadzona analiza wyników pomiarów wykazała, że: 
w przodkach drążonych za pomocą materiałów wybuchowych wielkość wyłomu jest wię
ksza niż w przypadku drążenia za pomocą kombajnu chodnikowego, 
mniejsze odchylenia od wymiarów normowych występują w szerokości wyłomu wyrobiska 
niż w jego wysokości, 
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- odchyłki szerokości i wysokości wyłomu wykazują wyraźną zależność od gabarytów wyrobiska, 
- wraz ze wzrostem szerokości wyrobiska rośnie wielkość odchyłek od wartości normowych 

wysokości wyrobiska, a maleje wielkość odchyłki jego szerokości. 

3. Badania dokładności wykonania obudowy wyrobiska 

O nośności obudowy decyduje szereg czynników, które określane są w oparciu o badania 
laboratoryjne lub in situ. Badania wykazują, że poszczególne dane charakteryzują się pewnym 
rozrzutem. Wykorzystując metody analizy statystycznej przeprowadzić można badania rozkła
du potrzebnych do określenia nośności obudowy budowli podziemnych parametrów charak
teryzujących jej konstrukcję. 

W celu określenia jakości wykonania obudowy wyrobiska przeprowadzono pomiary szero
kości i wysokości odrzwi obudowy, podstawowych wymiarów przekroju poprzecznego zasto
sowanego kształtownika, długości i promieni łuków odrzwiowych, długości zakładki w zam
kach obudowy oraz momentu dokręcenia śrub w strzemionach zamków. 

Przykładowe wyniki przeprowadzonych pomiarów jakości wykonania odrzwi obudowy 
ŁP-9/A/V25 przedstawiono na rysunkach 3.1-3.8. 
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Rys . 3.1. Histogram wyników badań szerokości wyrobiska w świetle obudowy ŁP-9/A!V25 
Fig. 3.1. Histogram o f heading width research rcsults in the light o f ŁP-9/ A!V25 support 
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Rys. 3.2. Histogram wyników badań wysokości wyrobiska w świetle obudowy ŁP-9/A!V25 
Fig. 3.2. Histogram of heading height research results in the light of ŁP-9/A!V25 support 
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Rys. 3.3 . Histogram wyników badai1 szerokości zewnętrznej przekroju kształtownika V25 
Fig. 3.3 . Histogram of shape V25 exterior width research results 
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Fig. 3.4. Histogram of shape V25 exterior height research results 
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Fig. 3.5. Histogram o f shape V25 bottom thickness research results 
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Rys. 3.7. Histogram wyników badai'l długości zakładki w zamkach odrzwi obudowy ŁP-9/AIV25 
Fig . 3 .7. Histogram of overlap length research results in ŁP-9/AIV25 double timber lock 
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Rys. 3.8. Histogram wyników badań momentu dokr~cenia śrub w strzemionach SD-25 zamków obudowy ŁP-9/A 
Fig. 3.8. Histogram of screw ho me moment research results in SD-25 stirrups in ŁP-9/A support lock 
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4. Opis jakości wykonania wyrobiska korytarzowego 

Jakość wykonania jest to relacja między zbiorem technicznych i użytkowych właściwości 
produktu przewidzianym w projekcie, a tym zbiorem właściwości, który jest realizowany w pro
cesie produkcji lub świadczenia usługi. W praktyce podstawowymi miarami poziomu jakości 
wykonania są wadliwość (poprawność) oraz przeciętna liczba wad w jednostce [6]. 

Wadliwość można definiować jako prawdopodobieństwo uzyskania efektu niezgodnego 
z zamierzonym w projekcie. Niezgodność z projektem może dotyczyć jednego lub większej 
liczby parametrów charakteryzujących wyrób. Ogólnie liczbowo wadliwość można zapisać 
w postaci [7]: 

k 

p( X)= 1- IT [1- p(xJ] 
j=l 

gdzie: 
p(X)- wadliwość ogólna produktu, 
p(Xj)- wadliwość cząstkowa produktu z punktu widzenia j-tej własności , 

k - liczba wadliwości cząstkowych . 

(4.1) 

W przypadku wykonywania wyrobisk korytarzowych jakość wykonania można ocenić za 
pomocą przeciętnej liczby wad w jednostce długości wyrobiska. W przypadku stosowania tej 
miary ustala się miary cząstkowe z punktu widzenia poszczególnych własności produktu, a na
stępnie określa się sumaryczną liczbę wad w jednostce dzieląc je na małoistotne i istotne [7]. 

Ogólnie wzór można zapisać w postaci : 

'A =h 2 ·'A<2l+h3 ·'A<3l m m m (4.2) 

gdzie: 
A111 - przeciętna liczba wad w jednostce produktu, 
A111<

2l- ogólna przeciętne liczba wad istotnych w jednostce produktu o liczności m, 
Am(JJ- ogólna przeciętne liczba wad mało istotnych w jednostce produktu o liczności m, 
m - liczność produktu, 
h2 - waga przypisywana cechom istotnym, 
h3 - waga przypisywana cechom mało istotnym. 

Dla uzyskanych z badań danych przeprowadzono obliczenia wadliwości rozumianej jako 
prawdopodobieństwo wystąpienia wartości poszczególnych parametrów poza zakresem dopu
szczalnym. Obliczone wartości przedstawiono w tabeli 4.1 . 

Zdolność jakościowa procesu polega na określeniu zgodności między wymaganiami wyni
kającymi z projektu i możliwościami procesu technologicznego, w którym analizowany pro
dukt jest wytwarzany. Miarą zdolności jakościowej procesu jest wskaźnik wyrażany wzorami 
[6, 7]: 

(4.3) 
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x -x 
C 

- g 
pk ----, 

3. (j 

_ x -xct 
cpk ----, 

3. (j 

(4.4) 

(4 .5) 

cP -wskaźnik jakościowy procesu określający potencjalne możliwości procesu do spełnie
nia wymagań jakościowych, 
cpk- wskaźnikjakościowy procesu będący miarą wycentrowania procesu, 
xg- górna granica tolerancji analizowanej własności, 
Xct- dolna granica tolerancji analizowanej własności, 
s -odchylenie standardowe analizowanej własności, 
x - wartość średnia analizowanej własności . 

W oparciu o dane z badań przeprowadzonych w przodkach drążonych wyrobisk wykonano 
obliczenia wskaźników zdolności jakościowej procesu dr;ążenia wyrobiska korytarzowego, któ
rych wyniki zestawiono w tabeli 4.1. 

Tabela 4.1. Zestawienie wyników obliczeń wadliwości procesu drążenia wyrobiska korytarzowego 
Table 4. l. The calculation results tally of the defectiveness o f the heading hollowing 

Parametr S s W s K D G E H c Mu 

p(x) 0,073 0,205 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,211 0,019 

C p 1,69 1,58 1,25 1,12 1,12 1,21 1,18 1,77 1,67 

Cpk 0,69 0,77 0,60 0,47 0,48 0,36 0,27 0,74 0,74 

S. Wpływ jakości wykonania na niezawodność i bezpieczeństwo konstrukcji 
wyrobiska korytarzowego 

Ogółem 

0,428 

-

-

Nośność odrzwi stalowej obudowy podatnej głównie zależy od gabarytów wyrobiska, wła
sności materiału, z którego są wykonane, wielkości kształtownika, rodzaju strzemion, itp. [4, 5]. 

Gabaryty wyrobiska mają znaczący wpływ na wielkość obciążenia obudowy oraz na roz
kład sił wewnętrznych w odrzwiach obudowy (rys. 5.1 i 5.2) [3] . 
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Rys. 5.1. Wpływ zmienności gabarytów wyrobiska na wielkość obciążenia obudowy 
Fig. 5.1. The impact o f the changeability o f heading gauges on support load capacity 
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Rys. 5.2. Wpływ zmienności szerokości wyrobiska na wielkość sił wewn~ttrznycb w odrzwiach obudowy 
Fig. 5.2. The impact o f thc changeability of heading width on tbe inner forces values in timber sets 

Istotnym czynnikiem wpływającym na nośność odrzwi są wymiary zastosowanego kształ
townika. Na rysunku 5.3 przedstawiono wpływ odchyłek poszczególnych gabarytów kształto
wnika V25 na nośność odrzwi ŁP-9/V25 . 

Obliczenia przeprowadzono dla następujących wariantów błędów wykonania kształtownika: 
wariant l -odchyłka tylko w czQści dennej kształtownika po jego stronie wewnętrznej. 
wariant 2- odchyłka tylko w części dennej kształtownika po jego stronie zewnętrznej, 
wariant 3 -odchyłki w części dennej kształtownika po jego stronie wewnętrznej i na górnej 
powierzchni kołnierza obu jego ramion, 
wariant 4 - odchyłki na całej powierzchni jednego ramienia kształtownika po jego stronie 
wewnętrznej, 

wariant 5 -odchyłki występują na całej powierzchni jednego ramienia kształtownika po je
go stronie zewnętrznej, 
wariant 6 - odchyłki występują na całej powierzchni obu ramion kształtownika po ich stro
nie wewnętrznej, 
wariant 7 - odchyłk i występują na całej powierzchni obu ramion kształtownika po ich stro
nie zewnętrznej, 
wariant 8- odchyłki występują w części dennej kształtownika po jego obu stronach, 
wariant 9 -odchyłki występują na całej powierzchni jednego z ramion kształtownika po je
go obu stronach, 
wariant lO- odchyłki występują na całej powierzchni obu ramion kształtownika po obu ich 
stronach, 
wariant 11 -odchyłki występują na c alej powierzchni kształtownika po obu jego stronach. 

-wariant l 
_._wariant 5 
--+-wariant 9 

1,0 

.. 0.9 
o. 
=-o a 
rf' 

0,7 

___...._wariant 2 
-łC-wariant 6 
--o- wariant 1 O 

___._wariant 3 
--+--wariant 7 
-o- wariant 11 

---wariant 4 
-+-wariant 8 

0,6 - -- -1 - - - - -ł- - -- 1---- -1---- 4--- - 1- --- -1 - - - - -
l 

0,5 +----,__--+----t---_,_--..--___,,___-+---! 
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3 ,5 4,0 

zmniejszenie y...ymiaru, [mm] 

Rys. 5.3. Wpływ odchyłek wymiarów kształtownika na nośność odrzwi obudowy ŁP-9/A/V25 
Fig. 5.3. The impact of section ovcrall dimensions deviation on the Joad capacity o f timber set ŁP-9/ AIV25 
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6. Podsumowanie 

Drążenie wyrob isk górniczych jest procesem złożonym pod względem technologicznym, 
co powoduje, że efekt końcowy tego procesu ma charakter niejednorodny i w różnym stopniu 
odb iegający od wartości projektowych. Z drugiej strony, jakość wykonania wyrobiska decyduje 
o niezawodności i bezpieczeństwie konstrukcji budowli . Istnieje zatem potrzeba jak najdokład
niejszej prognozy wpływu czynników naturalnych i technologicznych na jakość wykonania 
wyrobiska oraz jej uwzględnieni a w opracowaniu projektu. 

Przeprowadzone badania oraz analiza ich wyników wykazała , że w przypadku drążenia 
chodnika z zastosowaniem urabiania mechanicznego oraz zabezpieczanego obudową odrzwio
wą z profilu V25 istnieje możli\ ·ość osiągnięcia dobrej (cp > 1,0), a nawet bardzo dobrej zdol
ności jakośc iowej procesu (cp > 1,66). Aby proces drążenia wyrobiska można było ocenić po
zytywnie, wskaźnik zdolności jakościowej procesu cP winien os iągać wartość powyżej 1,0 [6]. 

Proces drążenia wyrobiska ze względu na swoj ą złożoność jest trudny do wycentrowania 
(cp * Cpk), co wskazuje na ciągl e oddziaływanie czynników specjalnych powodując, że wartość 
analizowanego parametru jest różna od wartości nominalnej. 

Dobór obudowy wyrobisk korytarzowych opiera się na szeregu danych określanych przy 
wykorzystaniu różnych technik i metod hadawczych. W takiej sytuacji ohiektywne oszacowa
nie bezpieczeństwa konstrukcji obudowy wyrobisk górniczych możliwe jest jedynie przy zało

żeniu probabilistycznego modelu analizy jej niezawodności. W celu oceny niezawodności i bez
pieczeństwa konstrukcji budowli podziemnej należy znać losowe charakterystyki nośności ele
mentów lub systemu konstrukcyjnego oraz rozkłady losowych obciążeń, które pozwolą wyzna
czyć losowe siły wewnętrzne. 

W celu obniżenia prawdopodobieóstwa awarii konstrukcji wyrobisk korytarzowych w ko
palniach węgla kamiennego celowym jest aby w stosowanych w procesie projektowania współ
czynnikach bezpieczeństwa uwzględnić obok zmienności warunków naturalnych i górniczych 
również jakość wykonania wyrobiska i jego obudowy. 
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The lmpact of Heading Workmanship on the Reliability 
and Safety of its Construction 

Abstract 

Using the theory of construction reliability and safety in heading designing, one of the main 
problems is the including of the impact of heading quality on certai n parameters characterising 
the rock mass - heading structure. The paper presents results of research of basie geometrical 
and bearing capacity values for headings and supports on the basis of headings in yielding steel 
arch supports . Statistical methods are used for rating the quality. On the basis of research re
sults an analysis of the impact of certain geometrie and bearing capacity parameters on the 
heading construction reliability and safety has been performed. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk 
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Technologie podbierkowe w górnictwie węglowym. 
Wprowadzenie do podbierkowych technologii wybierania węgla 

Słowa kluczowe 

węgiel kamienny -metody wydobywania węgla -systemy eksploatacji 

Streszczenie 

Podbierkowe systemy wydobywania węgl i kopalnych w kopalniach podziemnych, mimo, 
że ich stosowanie nie jest zbyt rozpowszechnione są nadal rozwijane i unowocześniane. Tech
nologie podbierkowe wybierania węgla zapożyczone zostały z podziemnego górnictwa krusz
ców, rud i niektórych surowców chemicznych, gdzie są dość rozpowszechnione i rozwijane. Od
mienność własności węgli kamiennych i warunków ich zalegania sprawia, że wdrażanie tech
nologii podbierkowych napotyka na szereg trudności . W referacie poruszono podstawowe za
gadnienia związane z eksploatacją węgla przez wypuszczanie go ze stropu wyrobiska eksploa
tacyjnego. 

l. Wprowadzenie 

Technologie eksploatacji surowców mineralnych poprzez wypuszczanie kopaliny zalega
jącej w stropie wyrobiska eksploatacyjnego są rozpowszechnione w górnictwie światowym. 
Dotyczy to zwłaszcza wydobywania kruszców, rud i niektórych surowców chemicznych [3]. 
W podziemnym górnictwie węglowym systemy wybierania z wypuszczaniem węgla ze stropu 
wyrobiska eksploatacyjnego nazywane są systemami podbierkowymi. W stosowanej w Polsce 
klasyfikacji systemów eksploatacji złóż w kopalniach podziemnych systemy podbierkowe na
leżą do grupy systemów blokowych, podgrupa z czołowym wypuszczaniem urobku [8]. Eks
ploatacja z wypuszczaniem węgla, zarówno brunatnego jak i kamiennego, ze stropu wyrobiska 
o wysokości mniejszej niż pionowa wysokość złoża, pomimo długiej historii ich stosowania 
w polskim górnictwie węglowym nie ma bogatej literatury [2]. Prawdopodobnie wynika to 
z braku sukcesów, a przez to z małym upowszechnieniem się tej grupy systemów eksploatacji. 
Chociaż po II wojnie światowej w polskich kopalniach węgla kamiennego rozpoczęto eksploa
tacje systemem podbierkowym z wypuszczaniem węgla ze stropu wyrobiska eksploatacyjnego 
zarówno szerokimi (ścianami), jak i wąskimi przodkami (obecnie Kop. "Kazimierz-Juliusz"), 
a także w tzw. złodziejskich filarach w Kopalni ,,Eminencja" (późn . "Gottwald"). Dość szero
ko rozpowszechnione jest obecnie eksploatowanie węgli ścianami podbierkowymi w Chińskiej 
Republice Ludowej [4], a w górnictwie węglowym Australii prowadzi się prace studialne nad 
zastosowaniem ścian podbierkowych (www.em.csire.com.au). W podziemnych kopalniach wę
gla brunatnego (lignitu) w krajach bałkańskich dość powszechne było stosowanie podbierko
wej eksploatacji filarowej [7]. 
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2. Geneza eksploatacj i podbierkowej 

Podbierkowa eksploatacja węgli stanowi zapożyczenie technologii bardzo rozpowszechnio
nej w górnictwie rud i surowców chemicznych. Bardzo często stanowiła kontynuację eksploa
tacji odkrywkowej w sytuacji rosnącej głębokości odkrywki. Podstawową przyczyną zastoso
wania technologii podbicrkowych była jednak pionowa wysokość złoża znacznie przekracza
jąca wysokość wyrobisk eksploatacyjnych. W warunkach niewielkich glębokości eksploatacji 
stosowano w takich warunkach często eksploatację komorową z przybierką spągu (wybieranie 
komory od stropu). Dążenie do minimalizacji strat złoża i zmniejszania pracochłonności spo
wodowało wdrożenie systemów wąskoprzodkowych z wypuszczaniem kopaliny ze stropu wy
robiska eksploatacyjnego. Systemy takie są także obecnie intensywnie rozwijane w górnictwie 
kruszców, rud i niektórych surowców chemicznych. Istnieje także bogata literatura przedmiotu. 

Rys. l. Podbierkowy przodek eksploatacyjny w kopalni lignitu w Aliweri (Eubeja, Grecja) 
w latach siedemdziesiątych XX wieku 

Fig. l. Sublevel shortwall face in lignit mine in Aliveri in late '70s of20th Century (Evia, Greece) 

W górnictwie węglowym genezą wdrożenia podbierkowych systemów wybierania były wa
runki zalegania lub miąższość złoża. W przypadku grubych zalegających poziomo pokładów 
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węgla stosowano komorowe lub komorowo-filarowe systemy eksploatacji, których wysokość 
ograniczona była przeważnie możliwością utrzymania pod kontrolą stateczności wyrobiska. 
W przypadku dużych miąższości pokładów, gdzie pojawiały się trudności z zapewnieniem sta
teczności wyrobisk alternatywą stawały się systemy eksploatacji warstwami (lub płytowe) , któ
re poważnie krępowały eksploatację. Podobnie, po wprowadzeniu ścianowych systemów wy
bierania węgla kamiennego, pokłady miąższości przekraczającej możliwą do statecznego utrzy
mania wysokość ściany wybierano metodami na warstwy lub płyty. Wymagało to stosowania 
skomplikowanego reżimu technologicznego, co krępowało eksploatację szeregiem koniecz
nych do jednoczesnego spełnienia warunków i stawiało bardzo wysokie wymagania dla załóg 
górniczych. Poszukiwanie metod efektywnego wybierania złóż węgli o dużej miąższości spo
wodowało sięgnięcie po znane wcześniej metody wybierania grubych złóż innych kopalin. 

W przypadku złóż węgla brunatnego (lignitu) występujących często w postaci soczew i sil
nie zaburzonych eksploatacja systemami podbierkowymi z filarami stawała się jedynym do
stępnym rozwiązaniem, zwłaszcza przy słabym wyposażeniu technicznym i braku doświad
czonych górników. Z tych właśnie powodów w wielu krajach (np. Grecj i, Bułgarii i dawn. 
Jugosławii) powszechnie stosowano w głęb inowym górnictwie węgla brunatnego podbierko
we systemy eksploatacji . 

Z wymienionych wyżej powodów zapożyczono podbierkowe systemy eksploatacji z kopa!Ji 
rud do wydobywania węgli kamiennych w kopalniach podziemnych. 

3. Istota eksploatacji podbierkowej 

Podbierkowa eksploatacja węgla polega na prowadzeniu wyrobiska po spągu pokładu lub 
spodku eksploatowanej warstwy pokładu. Urobek ze złoża zalegającego powyżej wyrobiska 
eksploatacyjnego wypuszczony zostaje do przestrzeni roboczej wyrobiska eksploatacyjnego na 
linii zawału lub przez specjalne okna spustowe w obudowie wyrobiska eksploatacyjnego. Z te
go powodu ponad wyrobiskiem eksploatacyjnym powstają (do czasu samopodsadzenia przez 
otaczające skały płonne) puste przestrzenie (kawerny), od których bierze się jedna z anglo
języcznych nazw tej metody eksploatacji - top cavem mining (inne to głównie: sublevel mi
ning) . Chociaż w górnictwie rud i kruszców technologie podbierkowe mają dość bogatą li
teraturę to w górnictwie węglowym (zwłaszcza węgla kamiennego) literatura opisuje konkretne 
rozwiązania techniczne. Opisy badań i analiz pojawiają się dopiero w ostatnich latach w pańs
twach strefy Oceanu Spokojnego, głównie Chin i Australii. 

4. Technologie podbierkowe w górnictwie węglowym 

Podbierkowe metody wybierania węgli kopalnej zastosowano zarówno w rozwiązania wą
sko- jak i szerokoprzodk.owych. Pierwotnie zastosowano podbierkowe systemy wąskoprzod
kowe wykonując na spągu grubego pokładu wcinkę eksploatacyjną i po osiągnięciu przez nią 
docelowej długości rabowano drewnianą przeważnie obudowę i wygarniano węgiel wysypują
cy s ię z zawału. Rozpowszechnienie się długofrontowych (ubierki, ściany) systemów wybiera
nia węgla sprawiło, że w połowie XX wieku podjęto próby wdrożenia ścian podbierkowych 
w górnictwie europejskim. 

4.1. Wąskoprzodkowe technologie podbierko we 

Zachowane źródła wskazują, że podbierkowe systemy wybierania węgla kamiennego wąs
kimi przodkami (zabierkami, filarami) próbowano stosować doraźnie w sytuacjach, kiedy przy 

181 



Korski J.: Technologie podbierkowe w górnictwie węglowym. Wprowadzenie do ... 

tradycyjnych metodach filarowych miąższość eksploatowanego pokładu wzrastała uniemożli
wiając wybranie pokładu jedną warstwą. W warunkach, gdy dotyczyło to filarów na granicach 
pól wybierkowych, podejmowano ryzyko dodatkowego wybierania węgla zalegającego w stro
pie filara. Duże ryzyko i trudność utrzymania stateczności wyrobiska powodowała, że technikę 
taką nazywano "wykradaniem węgla", a tego typu przodki przytoczoną wyżej nazwą "złodziej
skich filarów" . Duże ryzyko i straty złoża sprawiły, że wąsko-przodkowego wybierania węgla 
metodą podbierkową zaniechano w polskim górnictwie węglowym na kilkadziesiąt lat. W wie
lu krajach Europy stosowano jednak i rozwijano metody podbierkowe w podziemnym górnic
twie węgla brunatnego (lignitu) prowadząc jednocześnie badania nad poprawą efektywności 
i bezpieczeństwa tej metody eksploatacji. 

Bez względu na przedstawiony dalej sposób uzbrojenia i mechanizacji przodka podsta
wowe fazy eksploatacji podbierkowej wąskim przodkiem polegają na: wykonaniu wyrobiska 
eksploatacyjnego, stopniowym usuwaniu obudowy od końca wyrobiska, wymuszaniu zawału 
węgla i wygarnianiu opadającego znad stropu węgla. Po pojawieniu się urobku silnie rozdro
bnionego skraca się urządzenie transportu węgla w przodku i rabuje kolejne odrzwia obudowy 
i cykl wybierania ulega powtórzeniu. Schemat takiej eksploatacj i przedstawiono na przykładzie 
kopalni lignitu w Aliweri w Grecji (lata 70. XX wieku) (rysunki 4.1-4.3). 
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Rys. 4.1 . Faza I- wykonywanie wyrobiska wybierkowego 
Fig. 4.1. I step - excavation roadhead preparing 
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Rys. 4.2. Faza II -Rabowanie obudowy i wymuszanie zawału węgla ponad stropem wyrobiska wybierkowego 

Fig. 4.2. II step - cave blasting 

Rys. 4.3. Faza III- wypuszczanie i wybieranie węgla ze stropu 
Fig. 4.3 . III step- coal excavation from top cavern 

Zdecydowana więks~ość czynności i operacji wykonywana była ręcznie. Duża pracochłon
ność, zwłaszcza obarczonych dużym ryzykiem, czynności i operacji takich jak usuwanie (rabo
wanie) obudowy oraz ładowanie urobku sprawiła, że zaczęto poszukiwać dróg mechanizacji 
najpierw poszczególnych operacji, a następnie całego procesu wybierania. Najbardziej niebez-
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pieczną operację, czyli rabowanie obudowy wyeliminowano przez zastosowanie znanych z sys
temów ścianowych obudów zmechanizowanych. Najbardziej współcześnie przedstawionym 
rozwiązaniem jest przedstawiony na rysunku 4.4 system eksploatacji podbierkowej z chodnika 
eksploatacyjnego stosowany w polskiej KWK "Kazimierz-Juliusz" zastosowany do eksploatacj i 
bardzo grubego i silnie nachylonego pokładu 510 węgla kamiennego. 

Rys . 4.4. Zmechanizowany przodek filarowo-podbierkowy w KWK ,,Kazimierz-Juliusz" [9] 
Fig. 4.4. Mcchanized shortwall sublevel face in "Kazimierz-Juliusz" Coal Mine 

Wypuszczanie węgla znad wyrobiska odbywa się przez okna spustowe w stropnicy obudo
wy zmechanizowanej lub w podobnym oknie zlokalizowanym w oslonie odzawałowej kasztu . 
Powoduje to, że okno spustowe ma ograniczone względami konstrukcyjnymi wymiary i, w kon
sekwencji bryły węgla o większych wymiarach klinują się w oknie spustowym. Przywrócenie 
drożności okna wymaga pracochłonnej i wykonywanej ręcznie operacji, co istotnie wpływa na 
wydajność i produktywność przodka. Odstawa urobku odbywa się przenośnikiem zgrzebło
wym. Oprócz blokowania okien spustowych ponadgabarytowymi bryłami węgla występuje tu 
także zjawisko powstawania ograniczających pionowe przemieszczanie urobku stożków nasy
powych obok okien spustowych nad obudową znane dość dobrze z górnictwa rud i kruszców 
[8]. Niewątpliwą jednak zaletą stosowania tego typu metody wybierania jest niewielka ilość 
niezbędnych wyrobisk korytarzowych i względnie mała pracochłonność . W połączeniu z trud
nością zastosowania innych bardziej rozpowszechn ionych systemów eksploatacji czyni to pod
bierkowo-filarowy system eksploatacji węgla atrakcyjnym i efektywnym. 
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4.2. Szerokoprzodkowe podbierkowe technologie wydobywania węgla kamiennego 

Eksploatacja grubego (ówcześnie powyżej 4 metrów) pokładu systemem ścianowym jedną 
warstwą napotykała na liczne problemy, potęgujące się w miarę wzrostu miąższości eksploato
wanego pokładu. Rozpowszechniające się metody eksploatacji na warstwy lub płyty wymagały 
(i nadal wymagają) przestrzegania zleżonego reżimu technologicznego i doświadczonych oraz 
zdyscyplinowanych załóg górniczych. Potrzebnajest także duża ilość robó t przygotowawczych, 
co jest kolejnym ograniczeniem efektywności i produktywności wybierania warstwowego duże 
jest także zapotrzebowanie na materiały niezbędne do drążenia wyrobisk i utrzymania nieza
wodności procesu eksploatacji [5] i istotnie wpływa na koszty wydobycia węgla f6]. Z tego po
wodu poszukiwano i poszukuje się nadal metod wybierania grubych pokładów węgla jednym 
przodkiem (wysoką ścianą lub ścianą podbierkową) . Wysokość ścian węglowych determino
wana jest głównie statecznością obudowy i możliwościami maszyn urabiających i w ostatnich 
latach zb li ża się do 6 metrów [4]. W wielu zagłębiach węglowych lub polach górniczych o ich 
węglazasobności decydują pokłady o miąższości przekraczającej 6 metrów. Podkreślić należy, 
że według poglądów australijskich (www.em.csire.com.au) metody podbierkowe należy rozpa
trywać przy eksploatacji pokładów o miąższości powyżej 4,5 metra. Według najnowszych da
nych w pokładach takich zalega w Australii 6,4 miliarda ton zasobów przemysłowych (wg 
przewidywa1'1 nawet do 17,5 mld ton). 

Rys. 4.5. Przykład kasztu zmechanizowanej obudowy podbierkowej do pobierania węgla 
z pola odzawałowcgo produkcji chińskiej 

Fig. 4.5. The most advanced chincse sublcvel longwall hydraulic suport section 

Pierwsze próby zastosowania metod wybierania węgla ścianami podbierkowymi podjęto 
w 1954 roku we francuskiej kopalni "Ricard". Stosowano obudowę indywidualną stalową, ura
bianie warstwy eksploatacyjnej techniką strzelniczą i odstawę urobku przenośnikiem zgrzeb
łowym pancernym. Podobne rozwiązania zastosowano także nieco później w kilku polskich 
kopalniach węgla kamiennego [11, l ]. W większości próby te zakończyły się niepowodzeniem 
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z powodu m.in . występowania pożarów endogenicznych, trudności utrzymania stateczności 
wyrobiska eksploatacyjnego czy małej sprawności wykorzystania złoża (straty eksploatacyjne) . 
W kilku krajach europejskich (w tym Niemcy, Czechosłowacja i in.) podejmowano próby me
chanizacji ścian wybierkowych, jednak prace te nie zakończyły się sukcesem. Podobnie nie 
osiągnięto sukcesu w kopalniach węgla kamiennego w byłym ZSRR, chociaż eliminując nie
które wady "czystej" ścianowej eksploatacji podbierkowej w zagłębiu kużnieckim (KuzBas) 
wdrożono pewną modyfikację w postaci systemów warstwowo-podbierkowych. W dobie jed
nak globalizacji i nadprodukcji węgla w niektórych krajach ogranicza się eksploatację do po
kładów pozwalających niezawodnie i efektywnie wydobyć duże ilości węgla. Z tego powodu nastą
piło ograniczenie prac i studiów nad podbierkowyrni systemami wydobycia węgla kamiennego. 

Kompleksowo zmechanizowana sciana podbierkowa ze 
spustem (oknem) pasrednim w Kop. Puhe ( Shengyang) 
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Pe3 11Y cykl s elany podbierkowej. 

1-kombajn, 2-0budowa zmechanizowana, 3- tylny pr:z!!nosnik zgn:ob[owy, 4- indywidualne stojaki stalowo, 
5- glowny przenosnik zgrzcblowy(pnedni), 6-slropnlca, 7- przenosnik podsclanowy,8-- obudowa chodnikowa {lukowa) 
9- okno spustowe obudowy zmechanizowanej. 

Rys. 4.6. Cykl pracy ściany podbierkowej ze spustem pośrednim w kopalni Puhe 
Fig. 4.6. Sublevellongwall excavation cycle in Puhe colliery 
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Bardzo intensywna rozbudowa chińskiego górnictwa węglowego połączona z dużym zróż
nicowaniem warunków zalegania pokładów sprawiły, że w poszukiwaniu optymalnych rozwią
zań sięgnięto także po podbierkowe systemy wybierania. Było to szczególnie istotne, ponieważ 
udział wydobycia ze średniej miąższości pokładów (1,3-3 ,6 m) stanowiło w 2001 blisko poło
wę calości wydobycia z kopalń podziemnych przy jednocześnie 33% udziale tej grupy pokła
dów w zasobach ogółem [4]. Jednocześnie wcześniejsze podebranie bardzo grubego pokładu 
węgla oznaczało w praktyce jego zniszczenie i utratę zasobów w nim zawartych. W rozwiąza
niach technicznych sięgnięto po doświadczenia niemieckie, jednak na podstawie kolejnych 
doświadczeń rozwiązania techniczne doskonalono rozwijając je i wdrażając nowe. 

Jako pierwsze zastosowano rozwiązania zmechanizowanych ścian podbierkowych z wy
puszczaniem węgla przez okno spustowe w stropnicy kasztu (klapa okna spustowego stanowiła 
jednocześnie zsuwnię urobku do ścianowego przenośnika zgrzebłowego). Rozwiązanie miało 
szereg wad, które szybko sprawiły, iż opracowano bardziej złożone rozwiązanie z wypuszcza
niem węgla przez okno spustowe umieszczone w osłonie odzawałowej kasztu. Urobek z pod
bierania kierowany był na drugi (tylny) przenośnik zgrzebłowy posadowiony na spągnicach 
specjalnie skonstruowanej zmechanizowanej obudowy hydraulicznej za podporami hydrauli
cznymi. Nowe rozwiązanie eliminowało niektóre wady pierwszego (np. konieczność koordy
nowania cyklu wypuszczania węgla ze stropu z urabianiem warstwy eksploatacyjnej). Nie wy
eliminowało jednak całkowicie wcześniej stwierdzonych wad w postaci m.in. zatykania okien 
spustowych dużymi bryłami węgla. Istotnym problemem był brak bezpiecznej możliwości wy
muszania zawału podbieranej warstwy węgla za pomocą techniki strzelniczej. W ostatnich kon
strukcjach obudów zmechanizowanych do eksploatacji podbierkowej z tzw. spustem pośred
nim (w osłonie odzawałowej) wprowadzono specjalne otwory umożliwiające bezpieczne pro
wadzenie robót strzałowych w podbieranej warstwie. Pomimo pewnych wad pod koniec lat 90. 
XX wieku ściana ze spustem pośrednim w kopalni "Puhe" uzyskiwała dobowe wydobycie na 
poziomie około 8000t/d. 

Ostatnim i najbardziej rozpowszechnionym obecnie rozwiązaniem zmechanizowanej ściany 
podbierkowej jest system z tzw. wypustem dolnym. W rozwiązaniu tym (pokazanym na ry
sunkach 4.5 i 4.6), wypuszczenie urobku z warstwy podbieranej odbywa się poprzez częściowo 
podnoszoną i uchylaną osłonę odzawałową na tylny ścianowy przenośnik pancerny. Tylny prze
nośnik ścianowy prowadzony jest za spągnicami sekcji po spągu. Siłowniki hydrauliczne i łań
cuchy jako cięgna pozwalają wciągać ten przenośnik pod osłonę odzawatową w przypadku po
jawienia się skały płonnej. Przy kroku obudowy zmechanizowanej w przód, tylny przenośnik 
zgrzebłowy jest pozostawiany częściowo poza osłoną odzawałową, co poprawia skuteczność 
załadunku podbieranego urobku. Hydraulicznie wysuwana część osłony odzawałowej zaopa
trzona jest w kły umożliwiające kruszenie zbyt wielkich brył urobku. Rozwiązanie to okazało 
się w praktyce skutecznym i efektywnym i znalazło dość duże rozpowszechnienie. Według źró
deł australijskich w ChRL pracuje obecnie kilkadziesiąt (ok. 70) kompleksowo zmechanizowa
nych ścian podbierkowych, wśród nich ściany o dobowym wydobyciu 15-20 OOOt/d. Pomimo, iż 
przez dłuższy czas jako standardową długość ściany podbierkowej przyjmowano 120 metrów, 
w sierpniu 2001 w należącej do Yankuang Group kopalni węgla Xinglongzhuang w prowincji 
Shandong uruchomiono częściowo zautomatyzowaną ścianę podbierkową o długości 300 me
trów. Według dostępnych informacji roczne wydobycie z tej ściany osiągnęło 7 mln ton. Sza
cuje się, że stosowane obecnie technologie podbierkowe pozwalają pozyskać do 85% węgla z po
kładów o miąższości 8-15 metrów przy eksploatacyjnej wysokości furty ściany do 3 metrów. 

Rozwiązanie podstawowych problemów technicznych i uzyskanie dobrych wyników eks
ploatacyjnych sprawiło, że w chwili obecnej prowadzi się w ChRL prace i próby rozszerzenia 
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stosowania ścianowego podbierkowego systemu eksploatacji do wybierania pokładów metano
wych i skłonnych do samozapalenia. W tym celu przed podjęciem eksploatacji pod stropem 
pokładu wykonuje się wyrobisko służące do drenażu metanu a zroby inertyzuje się podając 
azot. Stosuje się także bardzo rozbudowany monitoring panunetów gazowo-pożarowych po
zwalający utrzymać kontrolę nad bezpiecznym i niezawodnym procesem wydobycia węgla 
kamiennego. 

2810 
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Przenosnik scianowy 
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\ 
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Rys. 4.7. Wyposażenie ściany kompleksowo zmechanizowanej ściany podbierkowej 
z pobieraniem węgla z pola odzawalowego w ChRL- przykład 

Fig. 4.7. Fully mechanized sublevcllongwall equipment in PRC- example 

5. Podsumowanie i wnioski 

Odmienność własności fizycznych i innych cech węgli od kruszców i rud powoduje, że mi
mo podobieństw zastosowanych rozwiązań przy eksploatacji podbierkowej występująproblemy 
innej natury. Stosunkowo niski ciężar właściwy (objętościowy) węgli sprawia, że w realizowa
nych procesach i operacjach logistycznych należy uwzględniać zwłaszcza objętość urobku, a nie, 
jak to ma miejsce w przypadku rud i kruszców, ciężar kopaliny i nośność środków transportu. 
Tylko ta różnica w istotny sposób determinuje odmienność stosowania rozwiązań technicz
nych. Wśród innych czynników powodujących odmienność rozwiązal1 technicznych wymienić 
należy występowanie w kopalniach węgla kamiennego zagrożeń rzadko spotykanych w kopal
niach innych kopalin, wymienić tu można; skłonność węgla do samozapalenia, zagrożenia wy
buchem pyłu węglowego, gazu czy tąpania lub wyrzuty gazów i skał. 

5.1. Wnioski 

Przedstawione wyżej rozważania pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 
l. Istnieją istotne różnice warunków stosowania systemów wybierania z wypuszczaniem urob

ku ze stropu wyrobiska eksploatacyjnego w górnictwie kruszców i rud oraz węgli kopalnych. 
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2. Postęp techniczny i technologiczny pozwala na zastosowanie podbierkowych systemów 
wybierania węgla jako rozwiązań w pewnych ograniczonych warunkach zalegania złoża 
(pokładu). 

3. Zastosowanie najnowszych rozwiąz~u1 z zakresu monitoringu i profilaktyki zagrożei1 natu
ralnych pozwala w istotny sposób rozszerzyć możliwości zastosowania technologii pod
bierkowych w górnictwie węgla kamiennego. 

4. Rozwój podbierkowych systemów wybierania węgla przebiega w kierunku niezawodnej 
mechanizacji i utrzymania pod kontrolą występujących zagrożeń. 
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Sublevel (Top Caving) Methods in Coal Mining - Introduction 

Abstract 

Sublevel mining very popular in ore underground mining is not so popular in coal mining. 
Cheruical and physical properties are determining deference between applications of sublevel 
(top caving) mining in ore and coal mining. In article are pointed basie problems and ideas in 
sublevel coal mining. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Stanisław Piechota 

189 





Krzysztof TKACZUK 
Rafał NOWAKOWSKI 
Janusz NAPIÓRKOWSKI 
KGHM "Polska Miedź" S.A. 0/ZG "Lubin" 

Mat. Konf Sz.koły Eksploatacji 
?odziemnej 2006 
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Słowa kluczowe 

kombajn chodllikowy - roboty przygotowawcze - ruda miedzi 

Streszczenie 

Roboty górnicze w kopalniach rud miedzi KGHM ,,Polska Miedź" S.A. prowadzone są 
z wykorzystaniem techniki strzałowej .W najstarszej z nich kopalni "Lubin" zastosowano z po
wodzeniem kombajn chodnikowy do wykonania wyrobisk przygotowawczych w słabo zwięz
łych skałach. Całość przedsięwzięcia jest obecnie realizowana, a osiągane wyniki świadczą 
o trafności zastosowanego rozwiązania. 

l. Wstęp 

Zakłady Górnicze ,,Lubin" są najstarszą kopalnią Zagłębia Miedziowego, z wyeksploato
wanymi w znacznej mierze, najłatwiej dostępnymi partiami złoża . Przyszłość Zakładów Gór
niczych ,,Lubin" stanowić ma południowa część złoża, której granice wyznaczają pochylnie 
AW-13/14115 ze strony wschodniej i AS-33/34/35 od strony zachodniej. W tej części złoża, 
prowadzone są już przygotowawcze roboty górnicze przez 0/ZG ,,Lubin". Z uwagi jednak na 
występowanie pomiędzy tymi robotami uskoku zrzucającego o zrzucie osiągającym 95 me
trów, trudne jest okonturowanie przyszłego rejonu eksploatacyjnego wyrobiskami górniczymi. 
W sierpniu 2004 zrodził się pomysł okonturowania południowego rejonu poprzez wykonanie 
w skale płonnej wiązki pochylń udostępniających AW-13114115, które następnie zostaną po
łączone z wyrobiskami prowadzonymi z istniejących już pochylń AS-33/34/35 od strony za
chodniej. 

2. Roboty przygotowawcze 

Udostępnienie części południowej złoża w 0/ZG "Lubin" wymaga wykonania w skałach 
płonnych w sumie około 2400 metrów bieżących chodników udostępniających, zanim zostanie 
osiągnięte złoże rud miedzi. Prowadzenie robót w słabo zwięzłych utworach czerwonego pias
kowca nie pozwala na użycie obudowy kotwowej - typowej dla kopalń rud miedzi - niezbędne 

jest stosowanie obudowy stalowej podatnej ŁP. Z uwagi na organizację robót strzałowych 
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w Rejonie Lubina Głównego i całej kopalni, wykonywanie projektowanych pochylń techniką 
strzelniczą pozwoliloby na uzyskanie maksymalnie dwóch strzałów w dobie i postępu rzędu 
zaledwie 5-6 metrów przy braku zakłóceń cyklu technologicznego. W tej sytuacji szukano roz
wiązania zapewniającego możliwie duży postęp wyrobisk z jednoczesnym uniezależnieniem 
się od ograniczeń narzucanych przy wykonywaniu robót strzałowych. 

Powyższe warunki spełnia drążenie wyrobisk kombajnem chodnikowym, zapewniające nie
mal stały postęp przodka ograniczony wylącznie przerwami na konserwację kombajnu, ponad
to możliwe jest wykonanie obudowy podporowej przy użyciu urządzeil zabudowanych na 
kombajnie, co znacznie skraca czas jej zabudowy. 

W kopalniach KGHM doświadczenia w zastosowaniu kombajnów chodnikowych sąjednak 
niewielkie, zdecydowana większość robót górniczych realizowana jest za pomocą techniki strza
łowej. W zakresie mechanicznego urabiania złoża prowadzi się część robót likwidacyjnych, 
wykorzystując jednak do tego ładowarki z napędem spalinowym oraz zjawisko samourabiania 
filarów eksploatacyjnych. 

Dotychczas kombajny do urabiania mechanicznego wykorzystywano zaledwie w dwóch 
wypadkach : 

wykonywania prac w polach eksploatacyjnych (kopalnia "Sieroszowice-Polkowice"), 
urabiania złoża chlorku sodu (kopalnia "Sicroszowice-Polkowice"). 
Żadne jednak z powyższych rozwiązaó- z uwagi na charakter zastosowania, warunki geo

logiczno-górnicze i parametry drążonych skał- nie może być porównywane z wykonaniem po
chylń AW-13114/15. 

Rys. l. Zakres robót przewidzianych do wykonania kombajnem Voesl Alpinic-75 
Fig. l. Thc scopc ofplanning works with use by Combinc Voest Alpinie-75 
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3. Warunki geologiczno-górnicze 

Wiązka pochylń AW-13/14115, zaprojektowana dla udostępnienia obszaru górniczego ,,Lu
bin l " . zlokalizowana jest w piaskowcach dolnego permu ( cisural) na głębokości od 20 do ok. 
170 m poniżej złoża rud miedzi . Na monoklinie przedsudeckiej skały tego okresu wykształco
ne są jako piaskowce kwarcowe słabo zwięzłe o spoiwie ilastym i barwie czerwonobrunatnej, 
popularnie zwane czerwonym spągowcem lub piaskowcem czerwonym. Ze względu na stosun
kowo dużą zawartość minerałów ilastych, piaskowce czerwone są słabymi kolektorami i ce
chują się słabą wodoprzepuszczalnością. Z doświadczenia wynika, iż przy wykonywaniu w po
dobnych utworach czerwonego spągowca pochylń AS-33/34/35 należy spodziewać się moż
liwości odspajania bloków skalnych, lokalnych wystąpień wody w ilościach mogących powo
dować problemy ruchowe oraz - szczególnie w początkowej fazie - przerostów piaskowców 
szarych o znacznie większej zwięzłości i abrazywności niż piaskowce utworów czerwonego 
spągowca. Drążenie projektowanych pochylń A W -13114115 rozpoczęto w utworach węglano
wych cechsztynu (wapienie, dolomity) znajdujących się ponad strefą złożową (łupki dolomity
czne, dolomity, piaskowce szare). Następnie wyrobiska na wysokości chodnika T -311 weszły 
w utwory czerwonego spągowca - początkowo były to piaskowce szare o wytrzymałości Re 
w przedziale 42 do 122 MPa (przy spoiwie węglanowym), a następnie piaskowce czerwone 
o wytrzymaJości poniżej 30 MPa. Wyrobisko to prowadzone będzie w utworach piaskowca 
czerwonego, aż do momentu osiągnięcia strefy w pobliżu otworu S-25, gdzie chodniki powin
ny osiągnąć poziom złoża (lupki dolomityczne, piaskowce szare) na wysokości ok. -503,9 m 
ppm. Warunki geologiczne do czasu osiągnięcia złoża rudy miedzi powinny być zbliżone na 
całym odcinku drążenia wyrobisk, nie przewiduje się wystąpienia znaczących zaburzeń geolo
gicznych. 

Całość robót odbywa się aktualnie w·r stopniu zagrożenia wodnego. Nie przewiduje się ak
tywności sejsmicznej górotworu w rejonie prowadzonych robót. 

4. Technologia 

Ze względów ekonomiczno-technicznych podjęto nowatorskie, jeśli chodzi o kopalnie mie
dzi KGHM, rozwiązanie drążenia wyrobiska korytarzowego przy pomocy kombajnu chodni
kowego i wykorzystano obudowę podporową stalową ŁP. Rozwiązanie takie oprócz wspom
nianych już wcześniej zalet, zapewnia: 
- ciągłość postępu drążonych wyrobisk, 
- proste wpisanie się w organizację robót górniczych kopalni , 
- częściowe zmechanizowanie wykonywania obudowy wyrobisk, 
- obniżenie kosztów wykonania wyrobisk o około 40% w porównaniu do tradycyjnego spo-

sobu drążenia, z uwagi na wyeliminowanie robót strzałowych oraz ograniczenie ilości ma
szyn niezbędnych dla wykonywania czynności technologicznych. 

Osiągnięcie powyższych oszczędności było możliwe dzięki współpracy z firmą dysponują
cą kombajnem chodnikowym i gotową podjąć się wykonania pełnego zakresu robót. Zakup 
urządzeni a z uwagi na czynnik ekonomiczny nie był brany pod uwagę. W efekcie prowadzo
nych rozmów nawiązano współpracę z Grupą Budownictwa Górniczego GBG Świętochłowice, 
która w całości realizuje wykonanie pochylń A W -13/14/15 od chwili osiągnięcia przodkami 
skał czerwonego spągowca. 
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4.1. Cykl technologiczny 

Praca sprzętu i ludzi odbywa się w obowiązującym w Zakładach Górniczych .,Lubin" sys
temie czterozmianowym WSP, dla obsługi kombajnu trzy zmiany są zmianami roboczymi, 
zmiana czwarta natomiast jest zmianą przeglądowo-remontową, w tym także czasie odbywa się 
transport materiałów zapewniających ciągłą pracę na kolejnych zmianach. 

Na czynności cyklu technologicznego składają się: 
drążenie wyrobiska, 

- wykonanie zabudowy odsłoniętego stropu i ociosów, 
- odstawa i składowanie urobku, 
- transport materiałów i konserwacja kombajnu. 

4.2. Drążenie 

W celu drążenia wyrobiska wykorzystywany jest kombajn chodnikowy firmy VOEST AL
PINE BEROTECHNIK-Alpinie Miner AM-75 w wersji Ex-S. Jest to nowoczesna i wysoko
wydajna konstrukcja sprawdzona zwłaszcza w górnictwie węglowym, pozwalająca urabiać 
skały o wytrzymałości na ściskanie do 100 MPa. Kombajn wyposażony jest w dwie głowice 
urabiające, z których każda posiada 50 noży. Głowice te posiadają zanożowy system zraszania 
oraz dodatkowy system dysz zraszających. Tworzą one kurtynę wodną w strefie urabiania, sku
tecznie eliminującą zapylenie. Organ roboczy pracuje z prędkością urabiania 2,4 m/s, a jego 
konstrukcja zezwala na wykonanie chodnika o powierzchni przekroju poprzecznego do 34 m2

. 

Zabudowane na kombajnie urządzenie załadowcze zapewnia magazynowanie urobku nawet 
przy nieciągłej odstawie, załadunek maszyn odstawczych jest natomiast realizowany poprzez 
zabudowaną podawarkę łańcuchową. Ponad pięćdziesięciotonowa konstrukcja przemieszcza 
się za pomocą gąsienic z napędem hydraulicznym, całość urządzenia zasila zespół silników 
elektrycznych o łącznej mocy 342 kW, przy czym 200 kW jest przeznaczone do zasilenia or
ganu roboczego. 

4.3. Obudowa 

Technologia wykonywania robót przewiduje po uzyskaniu każdego metra postępu przodka 
zabudowę odrzwi obudowy stalowej podatnej w łukach ŁP o profilu V25 w rozmiarze 10 i roz
stawie podstawowym odrzwi l metr, łączonych rozporami rurowymi. Montaż elementów obu
dowy wykonywany jest ręcznie z wykorzystaniem pomostów roboczych i podnośnika strop
nicy obudowy ŁP, zabudowanych na kombajnie chodnikowym. Przestrzeń pomiędzy kolejny
mi odrzwiami jest zakładana w części stropowej zbrojoną okładziną betonową, natomiast w czę
ści ociosowej lekką i wytrzymałą okładziną z siatki stalowej i tkaniny technicznej pozwalającej 
na szybki montaż. Przestrzeń pomiędzy obudową a górotworem jest wypełniana tłuczniem do
lomitycznym. W przypadku odspojenia w trakcie drążenia większych fragmentów w stropie 
przodka, pustki są wypełniane poprzez ułożenie w stosy okładziny górniczej lub poprzez wy
pełnienie pianą mineralno-cementową ,,Ekopiana". 

4.4. Odstawa 

Odstawa urobionego materiału realizowana była w początkowej fazie maszynami ciężkimi 
to jest ładowarkami łyżkowymi typu LKP 805 lub 803 "Tur", a następnie wozami odstawczy-
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mi typu CB-4 bezpośrednio w miejsca składowania lub do systemu szybików i przenośników 
taśmowych, z których następnie urobek jest odbierany ładowarkami łyżkowymi i magazyno
wany z wykorzystaniem spychaczy TD-15NC w zbędnych już wyrobiskach. Wykorzystanie 
szybika pośredniego w pochylni A-15 o głębokości około 30 metrów pozwala na uzyskanie re
tencji urobku, z kolei "boczny wysyp" z przenośnika taśmowego pozwala zrzucić urobek z po
minięciem nominalnych wysypów i niemal bezpośrednio odbierać go ładowarkami łyżkowymi. 
Należy podkreślić, że zakres zaplanowanych robót - ponad 2 kilometry wyrobisk w czerwo
nym spągowcu o wysokości około 3,8 metra i szerokości 6 metrów - wymaga przygotowania 
niemal 5. kilometrów chodników przeznaczonych do składowania urobionego materiału . Do 
tego celu, oprócz wykorzystania starych wyrobisk w rejonie pracy kombajnu aktualnie wyko
nywane są także nowe chodniki . Dla utrzymania pracy kombajnu zgodnej z zaplanowaną wy
dajnością niezbędne jest zapewnienie przez ZG ,,Lubin" właściwej ilości sprzętu odstawczego 
na poszczególnych zmianach. 

Zmiana 

I 
II 
m 
IV 

Razem 

Tabela l. Zapotrzebowanie na maszyny ciężkie 
Table I. The demand for heavies machinery 

Typ maszyny 

Wóz odstawczy Ładowarka łyżkowa 

I 
l 
l 

I 

3 I 

Spychacz 

l 

l 

Na zmianach I, II i III realizowana jest bieżąca odstawa urobku wozami spod kombajnu na 
szybik w pochylni A-15 lub do miejsc składowania. Na zmianie IV ładowarką łyżkową trans
portowany jest urobek uprzednio wsypany do szybika, a następnie poprzez "boczny wysyp" 
zrzucony pod taśmociąg . Urobek po wybraniu spod taśmociągu i przetransportowaniu w do
celowe miejsce składowania jest zagęszczany spychaczem i podgarniany, aby uzyskać możli
wie maksymalne wypełnienie wyrobisk . 

S. Postęp robót 

Montaż kombajnu rozpoczęto po opuszczeniu jego elementów, szybem L-1 w dniu 12.09. 
2005 r. W dniu 22.09 na zmianie pierwszej dokonano rozruchu kombajnu, a w dniu 23.09 na 
zmianie drugiej rozpoczęto drążenie pochylni AW-13 w obudowie ŁP z kształtownika V25 
rozmiar 10 w rozstawie co l metr. Drążenie rozpoczęto w szarym, twardym piaskowcu. Zuży
cie noży na wrębniku wynosiło około 50 sztuk na dobę. Urabianie zwięzłych skał piaskowco
wych wymagało bardzo intensywnego chłodzenia wodą noży skrawających. Zwiększony do
pływ wody do wyrobiska o spągu wykonanym w czerwonym piaskowcu spowodował uplasty
cznienie podłoża i osiadanie 54 tonowego kombajnu. Wymagało to częstego manewrowania 
kombajnem i znacząco spowalniało postęp prowadzonych prac. Dopiero wyłożenie spągu drą
żonego wyrobiska, podkładami drewnianymi rozkładającymi nacisk kombajnu na podłoże, 
a następnie utwardzenie nawierzchni tłuczniem dolomitycznym, pozwoliło w połączeniu z do-
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tarciem do słabo zwięzłego czerwonego piaskowca w czole chodnika, na swobodną pracę kom
bajnu AM-75. Ostatecznie problemy ze statecznością i poruszaniem się kombajnu pokonano 11 
października. Po wejściu w czerwony spągowiec zwiększono postęp i jednocześnie znacząco 
ograniczono ilość wody wypływającej z kombajnu na spąg pochylni AW-13. Zabudowano do
datkowy rurociąg do odpływu wody, odprowadzając jej nadmiar bezpośrednio do rząpia w po
chylni AS-12. 

Odstawa urobionego materiału skalnego do dnia 23 października odbywała się za pornocą 
ładowarek typu LKP 805 lub 803 "Tur", z uwagi na niewielką wysokość , na jaką można pod
nieść wysyp podawarki kombajnu. Rozwiązanie to powodowało znaczną ilość postojów wy
muszoną stosunkowo niewielką pojemnością łyżki ładowarki wynoszącą 3,5 rn3

, pozwalającą 
jednorazowo załadować maksymalnie 6-6,5 Mg urobku. Wydłużała się także droga odstawy. 
Zabudowanie przenośnika taśmowego typu ,,BOA" stanowiącego przedłużenie podawarki kom
bajnu pozwoliło na odsunięcie punktu wysypu urobku i na wykorzystanie do odstawy urobio
nego materiału wozów odstawczych CB-4 o pojemności skrzyni 11 ,l m3 i ładowności do 20 Mg. 

Średni postęp drążenia przodka w tym okresie wynosił około 2 mb na zmianę. Od łuku 
obudowy nr 160 wystąpiło wyraźne pogorszenie warunków geologiczno-górniczych w przod
ku. Następowało opadanie stropu i prawego ociosu nawet do wysokości 5-6 m ponad łukiem 
stropowym obudowy. Dla zabezpieczenia wyrobiska zagęszczono rozstaw odrzwi obudowy do 
0,5 m oraz wzmocniono ją przez szynowanie stropnic szynami S-49. Pustki za obudową wy
pełniono poprzez kasztowanie zbrojonymi okładzinami betonowymi . Dla utrzymania odspaja
jących się warstw stropu i ociosu, przed podparciem ich obudową stalową ŁP wprowadzono 
prętowanie wyprzedzające czoła przodka znad obudowy, prętarni stalowymi . Zabudowa prę
tów miała na celu wykonanie "ekranu" zabezpieczającego strop bezpośredni nad przodkiem 
jeszcze przed jego wycięciem. Zadanie to realizowane jest poprzez wykonanie wiertarką pneu
matyczną WUP-27 zespołu 4 do 8 (w zależności od oceny stateczności górotworu) otworów 
długości około 3,2 metra w rozstawie, co 0,4 do 0,5 metra i umieszczeniu w nich prętów 
o średnicy 30 mm i długości 3,0 m. Zabezpieczone w ten sposób czoło przodka było odcinane 
przez kombajn, a następnie montowano odrzwia obudowy stalowej ostatecznej ŁP. 

Rys . 2. Prętowanie-przekrój podłużny 
Fig. 2. The bars install - the oblong section 
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; 

Rys. 3. Prętowanie-przekrój poprzeczny 
Fig. 3. The bars install- the cross section 

Wystąpienie pustek za obudową stalową wymagało ich wypełnienia dla osiągnięcia właś
ciwych warunków współpracy obudowy z górotworem, jednocześnie wielkość pozostawionej 
przestrzeni wykluczała zastosowanie stosów podporowych z okładziny górniczej czy wypeł
nienie tłuczniem. W tej sytuacji sięgnięto po typowe dla kopalń węgla kamiennego, lecz nie 
stosowane dotąd w górnictwie miedziowym wypełnienie pustek środkami chemicznymi. Spro
wadzono agregat pompowy MONO WT.820 i tłoczono za obudowę wyrobiska środek wypeł
niający pianowo-cementowy "Ekopiana", po uprzednim uszczelnieniu dotychczasowej obudo
wy fenolowo-formaldehydowym systemem uszczelniającym ,,Ekoflex". Łącznie wprowadzono 
w przestrzeń pomiędzy obudową a górotworem ponad 30 Mg "Ekopiany" na długości około 
80 mb wyrobiska. 

Obecnie postęp przodka jest utrzymywany na poziomie 2-3 mb na zmianę i około 6-8 mb 
na dobę. W dalszym ciągu warunki górnicze wymuszają prętowanie stropu, co wpływa na 
zmniejszony postęp . Jednocześnie zwiększający się wybieg chodnika- aktualnie ponad400mb
wydłuża drogę odstawy, co wpływa także na wydłużenie przerw w pracy kombajnu. W dalszej 
perspektywie, po nacięciu złoża wykonywaną wiązką wyrobisk planowane jest wybudowanie 
wysypu i taśmociągu w pochylni A W -15, co zdecydowanie usprawni odstawę urobku i poz
woli na przygotowanie tego obszaru do eksploatacji. 

6. Podsumowanie 

Pomimo początkowych kłopotów- związanych ze znaczną wytrzymałością skał, a po wej
ściu w rejon skał słabych (piaskowce czerwone), ze statecznością górotworu, można stwier
dzić, iż zastosowanie kombajnu chodnikowego do prowadzenia robót korytarzowych w pias
kowcach słabo-zwięzłych jest trafnym rozwiązaniem zarówno pod względem inżynieryjnym 
jak i ekonomicznym. 

W chwili obecnej rozważane jest zastosowanie mocniejszej wersji kombajnu Alpine Hard
rock Miner AHM-105 do drążenia innych wyrobisk udostępniających i przygotowawczych już 
po osiągnięciu złoża rud miedzi, czyli w skałach zdecydowanie mocniejszych, bardziej zwięz
łych i wytrzymałych . 
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The Introductory Works with Use by Combine Voest Alpinie-75 
in the Polish Cooper Mine Conditions on the Example 
of the "Lubin" Mine 

Abstract 

In this article are presented the new rnethod boring in the KGHM underground excavations 
with use the pavement's Combine. 

Recenze11t: dr inż. Jerzy Stasica 
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Ocena możliwości wykorzystania narzędzia dyskowego 
o działaniu statycznym w warunkach KGHM "Polska Miedź" S.A. 

Słowa kluczowe 

narzędzie dyskowe -- urabianie- kopalnia podziemna 

Streszczenie 

Przedstawiono metodę urabiania skał zwięzłych narzędziem dyskowym, który statycznie 
pogrążony w skale do określonej głębokości i obtaczany z pewną prędkością, niszczy jej 
przestrzenną strukturę. Zastosowanie narzędzi dyskowych o różnych kształtach w głowicach 
kombajnów pozwala drążyć wyrobiska tunelowe w skałach zwięzłych w sposób ciągły. 

Zwrócono uwagę na zalety i wady określonych rozwiązań oraz na możliwość wykorzysta
nia przedstawionych rozwiązań do niszczenia ośrodków skalnych w warunkach kopalni miedzi. 

l. Wstęp 

Proces mechanicznego urabiania skał stanowi podstawę działania różnego typu narzędzi 
stosowanych w górnictwie. 

Zasada mechanicznego niszczenia struktury skalnej jest ściśle związana z kształtem narzę
dzia i opiera się na: 
a) skrawaniu nożami płaskimi i okrągłymi, 
b) wgniataniu i obtaczaniu narzędzi dyskowych gładkich, zbrojonych, 
c) wgniataniu i obtaczaniu narzędzi gryzakowych. 

Na rysunku l przedstawiono podstawowe rodzaje narzędzi rolkowych wykorzystywanych 
w kombajnach urabiających ośrodki skalne. 

Rys. l. Typowe rodzaje noży rolkowych 
stosowanych w kombajnach pełnoprzekrojowych 

Fig. l. Typ i cal types of roller-cutter b i ts 
used in full-face roadheaders 
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2. Interpretacja zjawisk towarzyszących procesowi wnikania narzędzia dyskowego 
w zwięzły ośrodek skalny 

Podczas wgniatania narzędzia dyskowego w ośrodek skalny można wyodrębnić trzy, jako-
ściowo odmienne fazy (rys. 2): 

Faza początkowa zagłębiania ostrza w ośrodek skalny charakteryzującą się powstawaniem 
zgniotu powierzchniowego skały. W wyniku koncentracji punktowych naprężell na styku 
ostrza dyskowego z ośrodkiem skalnym powstaje strefa zagęszczonego produktu zgniata
nia, posiadającej w przekroju osiowym ostrza kształt regularnej krzywej o wierzchołku po
łożonym w przybliżeniu na tym ostrzu. 
Faza rozwinięta, w której następuje propagacja mikropęknięć promieniście w głąb ośrodka 
skalnego. W konsekwencji powstają pęknięcia główne w bezpośrednim otoczeniu wierz
chołka strefy zagęszczonej. 
Faza końcowa charakteryzująca się ścinaniem bocznych odłamów skalnych po obu stro
nach czynnego obszaru ostrza dyskowego. Ścinanie odłamów urobku następuje wzdłuż płasz
czyzn najmniejszego oporu. 
Kontynuacja zagłębiania narzędzia dyskowego powoduje ponowne występowanie wyróż

nionych sekwencji zdarzeń. 

zagl~hienie t 

Rys. 2. Wyróżnienie faz towarzyszących wgniataniu narzędzia dyskowego w skalę 
Fig. 2. Stages o f disc roller-culter indenting rock surface 

3. Określenie obciążeń narzędzia dyskowego zagłębianego w ośrodek skalny 

Modelowanie obciążeń narzędzia dyskowego zagłębianego w caliznę skalną, przeprowadzo-
ne w oparciu o wyróżnionejakościowo fazy jej niszczenia, przedstawiono w pracy [l]. 

Przyjmując założenia : 

ślad czynnego styku ostrza dyskowego z calizną skalną ma kształt silnie spłaszczonej elipsy 
o półosiach a, b; 
oddziaływanie strefy zagęszczonego produktu zgniatania na caliznę skalną poniżej zagłę
bienia odwzorowuje się eliptycznym rozkładem nacisków normalnych p3(x~> x2) (rys. 3a): 

(3.1) 
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gdzie: 
p0 - maksymalne obciążenie normalne działające w środku geometrycznym elipsy nacisku, 
a, b -odpowiednio: długość dłuższej i krótszej pólosi nac isku; 

oddzialywanie strefy zagęszczonego produktu zgniatania na spężysto-kruchy obszar wydzie
lonej warstwy odwzorowuje się pewnym prostoliniowym rozkładem nacisków normalnych 
p 1 = p 1(t) oraz stycznych r 1 = r 1(t) do bocznej powierzchni narzędzia dyskowego (rys. 3b); 
istnieje analogia pomiędzy warunkami granicznego stanu obciążet'l rozciągających w ele
mentarnym obszarze ośrodka skalnego poniżej zagłębienia oraz w próbie poprzecznego 
ściskania normowej próbki skalnej w próbie brazylijskiej (rys. 3c). 

J F 

Rys. 3. Interpretacja graticzna rozkładu nacisków 
w strefie kontaktu narzędzia dyskowego z półprzestrzenią skalną. 

a) rozkład nacisków powodowanych zagłębianiem ostrza, b) rozkład nacisków powodowanych 
rozklinowującym działaniem ostrza, c) warunki graniczne stanu obciążeń ścinających i rozciągających 

Fig. 3. Lo ad distribuLion on the contact o f a disc cutting tool and rock. 
a) distribution o f loads caused by bit penetration, b) distribution o f loads causcd by thc bit' s wedge action, 

c) shear and tensile stress boundary conditions 

Reakcję odkształceń sprężystych określono zależnością: 

(3.2) 

gdzie: 
Rv - reakcja pionowa odkształceń sprężystych półprzestrzeni skalnej obciążonej elipsoi
dalnym rozkładem nacisków, 
v - liczba Poissona, 
p- połowa kąta ostrza narzędzia dyskowego, 
R- doraźna wytrzymałość na rozciąganie przy ściskaniu poprzecznym, 
E- moduł sprężystości podłużnej skały, 

K, N - postać kanoniczna współczynników równania powierzchni ugięcia półprzestrzeni 
skalnej obciążonej elipsoidalnym rozkładem nacisków, 
r- promień zewnętrzny narzędzia dyskowego, 
t- wartość zagłębienia narzędzia dyskowego w ośrodku skalnym. 
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Reakcję pionową R, pochodząca od ścinania bocznych odiamów skalnych określono zależ
nością: 

= 4 t .J 2 tr - t 
2 

· c · t g ( ~ + p z) 
Rs -- · ----------------~--~--

3 3 · cos \jf ·s in \jf- tg<p · sin 2 \jf 

gdzie: 
c- kohezja strukturalna skały, 
Pz- kąt tarcia zewnętrznego na styku czynnej części ostrza z urabianą skalą, 

'l' - kąt odłamu, 

tp- kąt tarcia zewnętrznego skały. 

(3.3) 

Sila docisku F d niezbędnego do osiągnięcia zadanej wartości zagłębienia t jest wyznaczona 
jako suma określonych uprzednio zależności: 

(3.4) 

Przytoczone formuły opisują zjawiska towarzyszące procesowi wgniatania narzędzia dys
kowego w caliznę skalną i pozwalają wyodrębnić jego podstawowe parametry geometryczne 
mające najbardziej znaczący wpływ na generowane obciążenia. Pozwala to wnioskować o kształ
cie narzędzi dyskowych w fazie pojektowania głowicy urabiającej. Możliwe jest wówczas za
budowywanie grup narzędzi ukierunkowanych na zgniatanie ośrodka skalnego (praca dyskami 
zbrojonymi) względnie wyeksponowanie podczas pracy procesu ścinania bocznych odłamów 
skalnych (praca dyskami gładkimi) . 

4. Wykorzystanie narzędzi dyskowych w kombajnach pełnoprzekrojowych TBM i MTM 

Wybór właściwego sposobu urabiania skał rudonośnych stanowi zawsze jedno z najważ
niejszych zagadnień w planowaniu robót górniczych. Deteminowany jest on dostępnością zło
ża, jego miąższością, sposobem zalegania. Wynika on także z istniejącego zaplecza technicz
nego i z dotychczasowych doświadczet'l z prowadzonych prac eksploatacyjnych . 

Wprowadzenie techniki drążenia chodników kombajnem ramionowym West Alpine AM 75 
w ramach prowadzenia robót przygotowawczych było ze strony dyrekcji Kopalni ZG ,,Lubin" 
krokiem w kierunku poszukiwania nowych, efektywnych rozwiązań urabiania skał. Wykorzys
tanie mechanicznego oddziaływania głowic urabiających wyposażonych w noże skrawające 
pozwoliło osiągać postęp dobowy rzędu 8 m chodnika na dobę. W chwili obecnej kombajn 
prowadzi prace przygotowawcze w czerwonym piaskowcu. 

Zakres pracy kombajnów ramionowych jest limitowany wytrzymałością urabianej skały . 

Specyfika pracy tych kombajnów oparta na zasadzie wykorzystania zjawiska strugania różnego 
rodzaju nożami, wymaga stosowania materiałów na narzędzia skrawające o wysokiej wytrzy
małości, niekiedy na granicy technologicznych możliwości. 

Narzędzia dyskowe urabiające w sposób mechaniczny przy wykorzystaniu zjawiska wgnia
tania narzędzia, jego obtaczania i wskutek tego odspajania bocznych odłamów skalnych, po
zwalają na przesunięcie zakresu dopuszczalnej wytrzymałości urabianego ośrodka skalnego. 
Wymagania odnośnie dużej siły nacisku połączonej z wymuszonym obtaczaniem tegoż narzę-
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dzia spowodowały ich zastosowanie w głowicach kombajnów pełnoprzekrojowych TBM. Spe
cjalne głowice urabiające wyposażone są w różnego rodzaju narzędzia dyskowe: gładkie i zbro
jone, stosowane w układach pojedynczych i wielokrotnych, zbliżonych do gryzów (rys. 1). Narzę
dzia dyskowe realizujące obrót poprzez wykorzystanie łożyskowania tocznego, montowane są 
w wymiennych uchwytach na głowicy. Sam docisk głowicy kombajnu do urabianego przodka 
oraz jej efektywny obrót umożliwiają rozpory hydrauliczne boczne zakotwione ciernie do gó
rotworu w wydrążonym fragmencie chodnika. Schemat pełnoprzekrojowego kombajn TBM 
przedstawiono na rysunku 4. 
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Rys. 4. Schemat budowy kombajnu głowicowego z zabudowanymi narzędziami dyskowymi. 
l -głowica tnąca, 2- narzędzie dyskowe, 3 -łożyska główne, 4- przenośnik, 5 -czerpak, 6- taśma 

przenośnika, 7 -łożysko ślizgowe, 8 -silnik elektryczny, 9- noga podporowa, l O- wal napędowy, 
l l- korpus główny, 12- siłownik, 13- tuleja przekazująca moment obrotowy, 14- kolo zębate małe, 

15 -kolo zębate, 16- przekładnia planetarna 
Fig. 4. Construction outlin e o f a full-face tunnel borer with disc cuttcrs. 

l - thc cutting head, 2- disc cutter, 3 -main bearings, 4- conveyor, 5 - scoop, 6- conveyor bel t, 
7- slide bearing, 8- electric motor, 9- supporting jack, l O- drive shaft, II -main body, 

12- servo-motor, 13 - torque-transfetTing slceve, 14- gear, smali, 15- gear, 16- planetary gears 

Odmienne wykorzystanie narzędzia dyskowego wykorzystującego technikę podcięcia przed
stawiono na rysunku 5. Asymetryczne narzędzie dyskowe ukierunkowane jest na ścinanie od
łamów skalnych. Kombajny MTM firmy WIRTH budowane w oparciu o narzędzia dyskowe 
podcinające pozwalają na zmniejszenie sił poosiowych w kombajnach i stanowią alternatywną 
w stosunku do TBM metodę drążenia chodników w pełnym przekroju. 

Rys. 5. Zasada pracy narzędzia dyskowego 
podcinającego ośrodek skalny 

Fig. 5. Principle o f wark o f a disc-cuttcr tool 
cutting into the rock medium 
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5. Koncepcja wykorzystaniu technologii drążenia pełnym przekrojem 
z zastosowaniem narzędzi dyskowych 

Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy obejmuje rejon Monokliny Przedsudeckiej o po
wierzchni ponad 550 km2

. Bilans zasobów złożowych oraz doświadczenia nabywane w ramach 
prowadzonych robót eksploatacyjnych w kopalniach wskazują, że w okresie po 2020 roku bę
dzie następował spadek wydobycia rudy wynikający głównie z sukcesywnego wyczerpywania 
się zasobów w obecnie eksploatowanych obszarach górniczych. Konieczność zapewnienia cią
głości produkcji miedzi wymusza konieczność planowania rozwoju eksploatacji złoża rud mie
dzi na głębokościach poniżej poziomu 1200 m [4]. 

W wyniku mineralizacji powstały nagromadzenia siarczków miedzi w piaskowcach czer
wonego spągowca, lupkach miedzionośnych , dolomitach i wapieniach. Miąższość serii złożo
wej waha się w granicach od 0,4 do 26 m. Ponadto sam rozkład zawartości miedzi w profilu 
pionowym serii złożowej jest również bardzo zróżnicowany, co wymusza eksploatację różnych 
udziałów rudy węglanowej, łupkowej, piaskowcowej w ramachjednej furty eksploatacyjnej [4]. 

Przyjęte założenia odnośnie pełnej mechanizacji robót górniczych wymusiły wybór komo
rowo filarowego systemu eksploatacji jako najbardziej dostosowanego do przeprowadzenia 
mechanizacj i procesów transportu urobku. W ramach doskonalenia systemów eksploatacji, w la
tach 90. zaczęto odchodzić od wymuszonego robotami strzałowymi zawału stropu na rzecz 
prowadzenia likwidacji wyeksploatowanej powierzchni poprzez ugięcie stropu na tilarach reszt
kowych [5]. 

Dotychczas stosowane systemy eksploatacji w danym rejonie wymagają wykonania robót 
przygotowawczych w postaci wyrobisk konturujących dany blok przewidziany do eksploatacji. 
Zmienność budowy geologicznej zloża ma znaczący wpływ na ilość tych wyrobisk koniecz
nych do wykonania. Na wymaganą gęstość wyrobisk chodnikowych ma też wpływ budowa 
tektoniczna zloża, planowana wielkość wydobycia, planowany postęp eksploatacji oraz uwa
runkowania wentylacyjne. Dla utrzymania niezbędnych funkcji komunikacyjnych, transporto
wych i wentylacyjnych wyrobisk chodnikowych w bezpośredniej strefie oddziaływania ciśnie
nia eksploatacyjnego konieczne jest angażowanie dodatkowych sił i środków na przebudowę 
wyrobisk, na stosowanie dodatkowej obudowy zwiększającej stateczność wyrobiska [5] . 

Autor dopuszcza w tym miejscu możliwość przeprowadzenia rozpoznawczych prac projek
towych mających na celu zbadanie możliwości wprowadzenia TBM w kopalniach miedzi. 

Wykorzystanie kombajnu pełnoprzekrojowego wyposażonego w narzędzia dyskowe było
by uzasadnione w przypadku prowadzenia robót przygotowawczych w chodniku akonturowu
jącym faktycznie całe złoże LGOM. Pozwoliłoby to uzyskać duży promie!'! łuku prowadzonego 
chodnika z ewentualną możliwością poprowadzenia chodnika po linii okręgu. 

Wykonywanie chodnika okonturowującego cale złoże LGOM w obudowie łukowej pomi
mo możliwego wzrostu ponoszonych kosztów mogłoby przynieść znaczące korzyści w zakresie: 
- prowadzenia prac przygotowawczych bez naruszania górotworu wraz z zabudowaną na nim 

infrastrukturą techniczną, 

udostępnienia dróg transportowych o wysokiej jakości przy równoczesnym zapewnieniu 
wysokiego stopnia zabezpieczenia przed obwałami i innymi zagrożeniami górniczymi, 

- udostępnienia dróg wentylacyjnych umożliwiających prowadzenie głównego strumienia 
powietrza w gładkim chodniku bez tworzenia zbędnych zawirowań i oporów na skrzyżo
waniach, 
udostępnienia szybkiej drogi ucieczkowej stanowiącej zabezpieczenie możliwości szybkie
go przemieszczania w przypadku wystąpienia zagrożeń górniczych, 
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udostępnianie pól eksploatacyjnych na głębokościach poniżej poziomu 1200 m, 
umożliwienia prowadzenia prac eksploatacyjnych przy bardzo wysokim stopniu mechani
zacji i automatyzacji procesów [6], 

- uzyskanie podczas drążenia chodnika kombajnem pełnoprzekrojowym urobku o stalej gra
nulacji a przez to wygodnego w transporcie. 

6. Działanie narzędzia dyskowego o działaniu dynamicznym 

Poszukiwanie nowych metod, które zmierzają do aktywnego wspomagania roboczego pro
cesu urabiania narzędziem dyskowym, wprowadzają dodatkowy czynnik, jakim może być wi
bracja [2], udar względnie wykorzystanie działania wysokociśnieniowej strugi wody. Autor za
interesowany był zbadaniem możliwości wykorzystania dysku o działaniu dynamicznym w wa
runkach kopalń KGHM. Dlatego podjął działania i zaproponował rozwiązanie, które przedsta
wił na giełdzie wynalazczości w 2005 roku. Zaproponował rozwiązanie z narzędziem dysko
wym zabudowanym na Urządzeniu do Rozbijania Brył Skalnych. Projekt racjonalizatorski 
opiera się na wykorzystaniu wynalazku pt. : "Uchwyt do mocowania narzędzia dyskowego". 
opatentowanego przez Urząd Patentowy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Uprawnionym z pa
tentu tymczasowego jest Politechnika Wrocławska, natomiast twórcami wynalazku są Miros
ław Lewicki i Zbigniew Korzeń. Świadectwo lmtorskie nr 236129 na powyższy wynalazek na
dano dnia 1.06.1 988 roku. 

Powyższy uchwyt do narzędzia dyskowego zostałby zabudowany na wysięgniku urządze
nia do rozbijania brył w miejsce dotychczasowego młota hydraulicznego. Rozwiązanie to po
zwoliłoby ocenić w praktyce ewentualne korzyści z zastosowania narzędzia dyskowego, wspo
maganego dynamicznie, do rozbijania bloków skalnych. Rozpatrywane są korzyści wynikające 
z możliwości angażowania mniejszych energii udaru w procesie rozdrabniania brył na kracie 
oraz możliwość wprowadzenia dodatkowego ruchu wahadłowego uchwytu względem punktu 
oparcia narzędzia dyskowego na rozbijanej bryle. 

Projekt ten uzyskał w chwili obecnej dwie pozytywne opinie w ramach kopalni ZG ,,Lubin". 
Przy osiągnięciu wymaganej poprawy efektywności możliwe jest rozpatrzenie zabudowy na
rzędzia dyskowego na Samojezdnym Wozie do Kruszenia Skal produkcji DFM ZANAM
LEGMET [3] w celu uzyskania możliwości prowadzenia prac bezpośrednio w przodku. 

Zastosowanie głowic urabiających wyposażonych w dynamiczne narzędzia dyskowe może 
przesunąć możliwości mechanicznego urabiania w kierunku skał o zwiększonej wytrzymałości. 

7. Wnioski 

Wobec konieczności przewidywani a możliwej w przyszłości sytuacji wyczerpania złóż 
miedzi i innych pozyskiwanych w rudzie pierwiastków, wskazane jest podjęcie działań ma
jących na celu zmianę strategii umożliwiającą przedłużenie życia kopalni. Celowe wydaje się 
myślenie w kategoriach uniwersalnych tzn. zdjęcie ograniczeń nakładanych samoistnie: 

muszą istnieć pokłady złoża, 

musi zachodzić relacja opłacalności eksploatacji tych złóż. 
Przejście do rozwiązań systemowych prowadzi do rozważań opartych na: 

- koncepcji ogólnego wykorzystania wyrobisk górniczych na składowiska materiałów odpa
dowych (kłopotliwe ze względu na istniejący szereg ograniczeń ekologicznych i możliwych 
dodatkowych kosztach związanych z niwelowaniem działań niepożądanych) , 

- szukaniu rozwiązań nietypowych tj. wykorzystanie chodników i wyrobisk o określonych 
kształtach do budowy w przyszłości np. podziemnych akceleratorów cząstek elementarnych 
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umożliwiających przeprowadzanie badań naukowych prowadzonych w ramach różnych pro
jektów badawczych (nawiązanie do działalności Europejskiego Laboratorium Fizyki Cząs
tek CERN). 
Oddzielny problem stanowi wówczas sposób finansowania takich przedsięwzięć. Możliwo

ść uzyskania dofinansowania ze strony sektora nauki może spowodować opłacalność projektu 
wprowadzenia kombajnu pełnoprzekrojowego wyposażonego w narzędzia dyskowe dla wyko
nania chodnika okonturowującego złoża LGOM. 
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono charakterystykę warunków geologiczno-górniczych drążenia 

wyrobisk korytarzowych w kopalni "Bogdanka", oraz wyposażenia technicznego przodków. 
Omówiono rekordowe wyniki drążenia uzyskane najpierw w 624 m na miesiąc w październiku 
2004 roku, a później 812 m na miesiąc w kwietniu 2005 roku. Ten ostatni wynik daje średni 
postęp drążenia ponad 31 m na dobę, przy czym maksymalny dobowy postęp wyniósł ponad 
41 m. Wyniki te zostały osiągnięte przy stosowaniu obudowy podporowej z kształtownika V-36, 
o odrzwiach specjalnych typoszeregu ŁPZS/C wielkości l O o rozstawie co 0,9 m. Szerokość 
tego chodnika wynosiła 6,0 m, wysokość 4,5 m, a odległość od szybu około 5,5 km. 

Dobre rekordowe wyniki przełożyły się na wyraźną poprawę średnich postępów drążenia osiąga
nych przez wszystkie oddziały robót przygotowawczych w kopalni, często powyżej 500 m/miesiąc. 

L Wprowadzenie 

Szybkość drążenia wyrobisk korytarzowych osiągana przez oddziały robót przygotowaw
czych w kopalniach węgla kamiennego w Polsce jest wciąż niezadowalająca. Jest to szczegól
nie odczuwalne w kopalni "Bogdanka", gdzie osiągane są wysokie wyniki w zakresie koncen
tracji wydobycia ze ścian, które sprawiły, że postęp dobowy przodków wydobywczych (ścian) 
niejednokrotnie przewyższa postęp przodków robót przygotowawczych. 

Stwarza to pewne "napięcia" w nadążaniu z rozcinką pól eksploatacyjnych, a przede wszyst
kim prowadzi do utrzymywania się wysokich kosztów drążenia wyrobisk, a jak wiemy koszt 
robocizny to w uproszczeniu około połowy całkowitego kosztu drążenia chodnika. 

Mimo wielu podejmowanych prób i wdrażaniu nowych rozwiązań obudowy chodnikowej, 
w tym ze stosowaniem obudowy kotwiowej włącznie, średnia szybkość drążenia powyżej 15 m/ 
/dobę wydawała się nie do przekroczenia, choć trzeba stwierdzić, że na przestrzeni lat osiągano 
coraz to lepsze wyniki. 

Przykładowo oddział GRP-4, który przez dłuższy okres osiągał najlepsze wyniki maksy
malne postępy drążenia zwiększał następująco : 

- grudzień 1991 rok - chodnik polowy północny 3: postęp 206,5 m, 

207 



Chmielewski J. , Kozek B., Masiakiewicz M. : Drążenie chodników w kopalni "Bogdanka'' 

- styczeń 1992 rok- chodnik polowy pólnocny 3: postęp 242m. 
wrzesień 1995 rok- chodnik polowy 8b: postęp 381m. 
W ostatnich latach oddział PRP-4 prowadzi rozcinkę w polu V w pokładzie 385/2. W chod

niku nadścianowym ściany 5/V, w październiku 2002 roku oddział ten uzyskał postęp 420 m. 
Dalsza poprawa wyników, a nawet pewien przełom w zakresie wzrostu szybkości drążenia 

wyrobisk korytarzowych w kopalni "Bogdanka" nastąpił już w ostatnich latach, tj . 2004 i 2005. 
Najnowszym inspiratorem przełamywania barier w zakresie wzrostu postępów drążenia wyro
bisk korytarzowych stał się oddział robót przygotowawczych GRP-1. 

Oddział GRP-1 od szeregujuż lat prowadzi roboty przygotowawcze w pokładzie 382 w po
lu I i II w Bogdance (rys. 1). 

Rys. l. Wycinek mapy pokładu 382 w obszarze pól wydobywczych I i II pólnocnym w polu Bogdanka 
Fig. l. Map o f I and II paneis o f bed 382 in the northern part o f Bogdanka Mine 

Kolejne znaczące sukcesy w zakresie osiąganych postępów drążenia węglowych wyrobisk 
korytarzowych tego oddziału były następujące: 
- w październiku 2002 roku- 401 rnlmiesiąc w chodniku podścianowym ściany 10/I, 

w październiku 2003 roku - 455 rnlmiesiąc w chodniku podścianowym ściany 9/I, drążo
nym w obudowie ŁPSZ/C V-36/10 otartej o rozstawie odrzwi 0,75 m, 
w październiku 2004 roku - 635 m/miesiąc w chodniku podścianowym ściany 11/II, drążo
nym w obudowie ŁPSZ/C V-36110 otartej o rozstawie odrzwi 0,9 m, 
w kwietniu 2005 roku - 814 rnlmiesiąc w chodniku nadścianowym ściany 11/II, drążonym 
w obudowie ŁPSZ/C V-36/10 otartej o rozstawie odrzwi 0,9 m. 
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2. Warunki geologiczno-górnicze i wyposażenie przodka 

Warunki geologiczno-górnicze we wszystkich wymienionych we wstępie wyrobiskach były 
podobne. 

Foklad 382 w obrębie pól I i II północnego charakteryzuje się następującymi parametrami: 
- miąższość: 2,3-:-2,8 m, 

kąt wzniosu (upadu): -2°-:-+1°, 
wskaźnik urabialności wg Protodiakonowa: 0,95-:-1,48 , 
spąg pokładu stanowi iłowiec szary średniozwięzły oraz mułowiec szary zwięzły i silnie 
zwięzły, 

w stropie występuje ilowiec szary średniozwięzły i mułowiec szary zwięzły i średniozwię
zły oraz piaskowiec silnie zwięzły. 
W drążonych wyrobiskach występowały zagrożenia: 
metanowe: I kategoria, 
wybuchem pyłu węglowego : klasa B, 
wodne: I stopiei1, 
pożarowe: IV grupa samozapalności - Sz"<237) = 92°-:-95°C/min, 
pylem szkodliwym dla zdrowia: kategoria A i B, 
temperatura pierwotna skal: 29°C. 
Wyposażenie przodka bylo standardowe dla kopalni ,,Bogdanka", a w jego skład wchodziły: 
kombajn chodnikowy AM-75, 
podajnik PTB-BOA, 
podajnik taśmowy PDT-SIGMA, 
przenośnik taśmowy Gwarek 1000, 
odpylacz suchy typu HBKM-1/400, 
chlodziarka powietrza typu DV-290, 
przodkowy pociąg aparaturowy, 
wentylator lutniowy Korfmann ES9-500/80. 

Widok wyposażenia drążonego chodnika w strefie pozaprzodkowej przedstawia rysunek 2 . 

Rys. 2. Widok wyposażenia drążonego chodnika w strefie pozaprzodkowej 
Fig. 2. View o f equipment o f driven gallery behind o f the head 
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W rejonie stosowana była obudowa chodnikowa ŁPZS/C V-36110 otwarta o rozstawie od
rzwi odpowiednio 0,75 m i 0,9 m. Jest to obudowa specjalna, której odrzwia przedstawiono na 
rysunku 3. Wymiary odrzwi, tj. zarówno szerokość jak i wysokość są wyższe niż typowe od
rzwia ŁP wg Polskiej Normy. Stosowana była również wykładka mechaniczna za obudową 
wykonywana z worków wypełnianych spoiwem, bezpośrednio w przodku drążonego chodnika. 

Obłożenie przodka stanowiła 6 osobowa brygada: przodowy, kombajnista i 4 górników. Pra
ca w przodku realizowana jest w systemie cztero-zmianowym, z trzema zmianami produkcyj
nymi i czwartą produkcyjno-remontowo-konserwacyjną. 

u 
l 6030 

Rys. 3. Odrzwia obudowy ŁPZS/C V -3611 O 
Fig. 3. Arch support o f ŁPZS/C V -36 type 

3. Rekordowe wyniki drążenia 

~ 
l 

W październiku 2003 roku oddział GRP-1 postanowił podjąć próbę osiągnięcia rekordowego 
postępu drążenia w wysokości 500 m. w ciągu miesiąca. Do próby przystąpił podczas drążenia 
chodnika podścianowego ściany 9/1, wykonywanym w obudowie ŁPZS/C V-39/10 o rozstawie 
odrzwi 0,75 m. Konieczność wykonania poszerzenia wyrobiska na odcinku 23,0 m, tj. wyko
nania chodnika w obudowie V 36/13 o rozstawie 0,6 m z zamknięciem spągu, spowodował 
zmniejszenie postępu i w efekcie niepowodzenie przedsięwzięcia. Ostatecznie osiągnięto wy
nik 455 m chodnika. 

Na szczególną uwagę zasługuje zastosowany później sposób przezbrajania przodka wydrą
żonej przecinki rozruchowej ściany 9/I, do nowo uruchamianego przodka chodnika podścia
nowego 11/II. Ponieważ harmonogram robót przygotowawczych w polu I i II był bardzo na
pięty, powstała koncepcja błyskawicznego przezbrojenia kombajnu AM-75 wraz z osprzętem 
do nowego chodnika. W ciągu praktycznie dwóch dni (18 i 19 września 2004 roku) przejecha
no bez demontażu kombajnu wraz z całym pociągiem aparaturowym, do nowego wyrobiska, 
pokonując odległość około 1700 m. Taki manewr pozwolił zaoszczędzić czas na wykonywany 
zwykle demontaż kombajnu AM-75, a następnie transport elementów ciężkich i powtórny jego 
montaż, trwający na ogół 7710 dni. We wrześniu oddział zdążył jeszcze uzbroić przodek, za
budować układ odstawy urobku i wykonać 35 m chodnika podścianowego ściany 11/11, przy 
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czym do 17 września drążona była jeszcze przecinka rozruchowa ściany 9/I, której wykonano 
we wrześniu 130m. Roboty były tak zorganizowane i zaplanowane, że nie zakłóciły wydoby
cia ze ściany 10/II, mimo że trasa przejazdu kombajnu przebiegała , bowiem na pewnym od
cinku w chodniku z odstawą z tej ściany. 

Już w następnym miesiącu, w październiku, oddział GRP-1 podjął kolejną próbę osiągnię
cia lepszych niż dotychczas wyników. Założono osiągnięcie poziomu 600 m na miesiąc. Nale
ży dodać, że odległość od szybu zjazdowego do przodka wynosiła ok. 5 km (część tej trasy tj. 
ok. 1,3 km załoga pokonywała pieszo). Chodnik wykonywany był w obudowie specjalnej roz
szerzonej typu ŁPZS/C V-36/10 w rozstawie 0,9 m otwartej, z wykładką mechaniczną za obu
dową z worków wypełnianych spoiwem w przodku chodnika. Fostęp przodka uzyskany w paź
dzierniku okazał się rewelacyjny, nie zanotowany do tej pory na żadnej z polskich kopalń. 

Wyniósł 635 m/miesiąc , przy 26 dniach roboczych. Daje to średnio 24,4 m/dobę, 6,1 m/zmianę, 
6,8 odrzwia/zmianę. W ciągu trzech kolejnych zmian produkcyjnych (od l do 3) wykonywano, 
statystycznie po 8 odrzwi, a na zmianie 4-tej, konserwacyjnej 4 odrzwia. Nie obyło się również 
bez rekordowego postępu dobowego. Za dzień 23 października (sobota) raport był następujący: 
9V + 9V + 9V + 9V = 36V x 0,9 m= 32,4 m. 

Bliższą charakterystykę osiągniętych wyników drążenia chodnika podścianowego ściany 
11/II zestawiono w tabeli l. Z tabeli l widać dużą rytmiczność drążenia. Wyniki minimalne na 
zmianach produkcyjnych wynoszą 7 odrzwi, a maksymalne 9 odrzwi. Tylko na zmianie 4-tej 
rozpiętość ta jest większa (379 odrzwi), co jest zrozumiałe, bo zakres prac konserwacyjno-re
montowych był w różnych dniach zróżnicowany. 

Warto dodać, że chodnik podścianowy ściany 11/II o długości 2594 m wyko'nywany był 
przez oddział GRP-1 od września 2004 roku do lutego 2005 roku. Średni postęp miesięczny 
osiągnięty w tym chodniku wyniósł 512 m. 

Doświadczenia zdobyte, przez oddział GRP-1, w chodniku podścianowym ściany 9/I były 
wykorzystane w drugim chodniku przyścianowym dla ściany 11/II, tj. w chodniku nadściano
wym drążonym przy zrobach ściany 10/II. Od zrobów oddzielał go tylko filar o szerokości 375m. 

Tabela l. Postępy drążenia chodnika podścianowego ściany l !III w październiku 2004 roku 
Table l. Ad vances o f driving of the 11/II maingate in October 2004 

Wyszczególnienie Postęp drążenia Zmiana I Zmiana II Zmiana III Zmiana IV Doba 

Ilość odrzwi 7 7 7 3 24 
Wartość minimalna 

Ilość metrów 6,3 6,3 6,3 2,7 21,6 

Wartość Ilość odrzwi 9 9 9 9 36 

maksymalna Ilość metrów 8,1 8,1 8, l 8, l 32,4 

Ilość odrzwi 7,6 7,5 
Wartość średnia 

7,5 4,5 27,2 

Ilość metrów 6,8 6,8 6,8 4,1 24,4 

Ilość odrzwi 198 195 196 117 706 
Razem 

Ilość metrów 178 176 176 105 635 

Uwagi: 
l. Razem 26 dni roboczych, 
2. Obudowa ŁPZS/C V -3611 O otwarta, 
3. Odległość przodka od szybu 5 km, 
4. Dojazd załogi do przodka- kolejka spągowa i kolejka podwieszana. 
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Podczas drążenia chodnika nadścianowego ściany 11/II zrodził się pomysł podjęcia próby 
osiągnięcia w miesiącu kwietniu 700 m postępu. Warunki geologiczno-górnicze były sprzyja
jące . Na początku kwietnia załoga osiągała postęp zmianowy najczęściej po 8 odrzwi w rozsta
wie 0,9 m. W ciągu doby drążono więc około 25 m wyrobiska. 700 m. postępu wydawało się 
w pełni realne, co jeszcze bardziej zainspirowało do zwiększenia wydajności pracy. Pod koniec 
miesiąca osiągano już postęp do 44 odrzwi w ciągu doby, czyli około 40 m. Wówczas już nikt 
nie myślał o 700 m, ale o wyniku 800 m. 

W miesiącu kwietniu 2005 roku postęp drążenia chodnika nadścianowego ściany 11/II wy
niósł 814m. Wynik ten znacznie przekroczył więc początkowe założenia. Należy jednocześnie 
podkreślić, że kwietniowa wytężona praca całej załogi oddziału GRP-1 i wszystkich oddziałów 
współpracujących, wykonywana była w sposób bezpieczny i z zachowaniem pełnych standar
dów jakościowych. 

814 m zostało wykonane w ciągu 26 dni roboczych, co daje 31,3 m średniego dobowego 
postępu (7,8 m/zmianę). Wykonywano średnio 35 odrzwi na dobę, po 10 odrzwi na zmianach 
l, 2 i 3 oraz 5-:-6 odrzwi na zmianie 4-tej (konserwacyjnej). Największy zmianowy postęp wy
niósł 12 odrzwi, tj. 10,8 m, a maksymalny dobowy postęp wyniósł 46 odrzwi, tj. 41,4 m. 

Widok przodka chodnika nadścianowego ściany 11/II przedstawia rysunek 4. 
Do osiągnięcia tak dobrego wyniku przez oddział GRP-1, przyczyniło się wiele osób z róż

nych oddziałów, przy czym tymi najważniejszymi byli przodowi brygad. Czas wykonywania 
wszystkich prac konserwacyjnych i remontowych skrócono do minimum, przy maksymalnej 
sprawności ich wykonywania . Wygospodarowany w ten sposób czas na 4-tej zmianie mógł być 
wykorzystany do drążenia chodnika. 

Rys . 4. Widok przodka chodnika nadścianowego ściany lilii 
Fig. 4. View o f a head o f the lilii tailgate 

Osiągnięty wynik to wspólny efekt: 
- olbrzymiego zaangażowania brygad przodkowych w wykonanie zadania, 
- bardzo dobra współpraca i chęć pomocy z oddziałów współpracujących, a w szczególności 

mechanicznych i elektrycznych, 
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- bardzo dobra organizacja robót: odstawa, transport, konserwacje i remonty itp., 
- korzystne warunki geologiczno-górnicze. 

Zestawienie postępów zmianowych i dobowych osiągniętych przez oddział GRP-1 w chod
niku nadścianowym ściany 11/II w kwietniu 2005 roku zestawiono w tablicy 2. 

4. Wzrost średniego postępu drążenia wyrobisk 

Rok 2004 i 2005 w kopalni Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. był okresem nie tylko rekor
dowych wyników uzyskanych w wybranych miesiącach, ale także znaczącego wzrostu śred
nich postępów drążenia chodników. 

Tabela 2. Postępy drążenia chodnika nadścianowego ściany 11/ll w obudowie ŁPZS/C V -36110 
o rozstawie odrzwi 0,9 m w kwietniu 2005 roku 

Tablc 2. Ad vances o f driving o f the 111II tailgate, support o f ŁPZS/C V -36 type and spacing 0,9 m 
in April 2005 

Ilość zabudowanych odrzwi [szt.] 
Postęp Dzień 

zmiana dobowy 
doba [m] 

miesiąca tygodnia I II III IV 
l Pt 8 8 8 3 27 24,3 
2 S o 9 9 9 8 35 31 ,5 
4 Pn 8 8 8 2 26 23,4 
5 W t 8 8 8 3 27 24,3 
6 Sr 8 8 8 3 27 24,3 
7 Czw 8 7 8 3 26 23,4 
8 Pt 8 - 8 5 21 18,9 
9 S o 9 9 9 5 32 28,8 

11 Pn 8 8 8 2 26 23,4 
12 W t 9 9 9 5 32 28,8 
13 Sr 9 9 9 5 32 28,8 
14 Czw 9 4 9 7 29 26,1 
15 Pt 9 9 9 10 37 33,3 
16 S o lO 10 lO 7 37 33,3 
18 Pn 8 9 9 10 36 32,4 
19 W t 12 12 11 l l 46 41,4 
20 Sr 11 11 11 11 44 39,6 
21 Czw 11 11 11 8 41 36,9 
22 Pt 11 11 11 11 44 39,6 
23 S o l l 11 11 10 43 38,7 
25 Pn 11 11 11 7 40 36,0 
26 W t l l l l 11 lO 43 38,7 
27 Sr 11 11 11 11 44 39,6 
28 Czw l l l l 11 8 41 36,9 
29 Pt 11 II I1 2 35 31 ,5 
30 S o 4 II I1 11 37 33,3 

Razem 243 237 250 178 908 *817,2 
Srednia 9,3 9,5 9,6 6,8 34,9 31,4 

. , 
*wg odbwrow słuzb m1ermczych miesięczny postęp wymosł 814,0 m . 
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Osiągane jako rekordowe wyniki drążenia wynoszące 8-:-9 odrzwi na zmianę przy rozstawie 
0,9 m, stawały się stopniowo pewnym wysokim, ale powtarzalnym standardem możliwym do 
osiągnięcia również przez inne oddziały. Dla potwierdzenia tego przedstawimy wyniki różnych 
oddziałów uzyskiwane w latach 2004-2005. 

Oddział GRP-1, będący autorem omawianych w punkcie 3 rekordowych wyników drążenia 
wyrobisk, uzyskuje również bardzo dobre wyniki w dłuższych okresach. Realizowaną przez od
dział rozcinkę dla nowej ściany 11/II w pokładzie 382, o planowanym wybiegu około 2600 m, 
wykonał samodzielnie w okresie niespełna roku. 

Zahes robót był tam następujący: 
- chodnik podścianowy - 2622 m, 
- chodnik nadścianowy (przy zrobach) - 2606 m, 
- przecinka rozruchowa ściany- 303 m. 

Razem jest to 5530 m chodników w tym 5230 m o przekroju poprzecznym odrzwi wiel
kości lO i 300 m o wielkości odrzwi 13. Średni postęp uzyskany przez oddział w okresie 11 
miesięcy wyniósł ponad 500 m/miesiąc . 

Oddział GRP-2, prowadzący rozcinkę dla pierwszej ściany w polu IV w pokładzie 385/2, 
w miesiącu marcu 2005 roku osiągnął postęp 596 m/miesiąc, tj. średnio 23 m/dobę. Chodnik 
ten drążony był przy zastosowaniu ubuuuwy ŁPZS/C V-36110 otwartej, u rozstawie odrzwi 1,2 m 
z kotwieniem górotworu między odrzwiami (6 kotew stalowych o długości 2,7 m na ładunki 
klejowe). W całym okresie drążenia chodnika nadścianowego ściany 1/IV o długości 3339 m 
oddział uzyskał średni postęp 454 m/miesiąc. 

W drugim drążonym równolegle chodniku podścianowym ściany 1/IV w tym pokładzie 
przez oddział GRP-3 w obudowie ŁPZS/C V-36110 o rozstawie odrzwi w większości chodnika 
0,9 m średni postęp wyniósł 406 m/miesiąc. Maksymalny miesięczny postęp wyniósł 463 m. 
Spąg w przeważającej części chodnika był zamykany, a do urabiania stosowano kombajn pol
skiej produkcji KR-150. 

Również postępy drążenia osiągane przez oddziały robót przygotowawczych w polu Nad
rybie nie ustępują znacząco tym już omówionym w polu Bogdanka. Oddział GLR-2 w Nad
rybiu, podczas drążenia chodnika podścianowego ściany 8/II w 2004 roku, osiągnął w miesiącu 

'lipcu 420 m, we wrześniu 440 m, a w październiku 505 m. Oddział wykonując w roku 2004 
całą rozcinkę dla ściany 8/II w pokładzie 382, wybiegu 21~0 m, uzyskał średni postęp drążenia 
426 m/miesiąc. 

Drugi oddział prowadzący roboty przygotowawcze w polu Nadrybie- GRP-4, w paździer
niku roku 2005, podczas drążenia chodnika nadścianowego ściany 6/V w pokładzie 385/2, 
uzyskał postęp 550 m/miesiąc, co daje średni postęp ponad 21 m/dobę. Średni postęp uzyska
ny przy drążeniu całego tego chodnika o długości ponad 2,5 km wyniósł 464 m/ miesiąc. 

5. Podsumowanie 

Osiąganie rekordowych pojedynczych wyników nie jest celem samym w sobie. Celem jest 
zwiększenie średnich postępów drążenia wyrobisk korytarzowych, a tym samym obniżenie 
kosztów ich wykonawstwa. Rekordowe wyniki są jednak motywujące, przełamują bariery i ins
pirują innych do lepszej pracy, lepszej organizacji i większego wysiłku. 

Do osiągniętej poprawy postępów drążenia wyrobisk korytarzowych w kopalni "Bogdan
ka" przyczyniło się kilka czynników, takich jak: 
- wycofanie kombajnów AM-50 i zastąpienie ich kombajnami AM-75, 
- zwiększenie udziału drążonych wyrobisk w obudowie otwartej (bez zamykania spągu), 
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poprawa systemu transportu i organizacji pracy, 
większe wykorzystanie 4-tej zmiany do zadań produkcyjnych, 
zwiększenie zaangażowania załogi i wzrostu wydajności na każdym odcinku pracy. 
Przedstawione wyniki przy postępie drążenia są na pewno dobre, tym bardziej, że uzyskane 

przy zastosowaniu obudowy ciężkiej z kształtownika V-36, o dużym przekroju poprzecznym 
(szerokość 6,0 m i wysokość 4,5 m) z zastosowaniem okładzin łańcuchowych i wykładki me
chanicznej z worków wypełnianych spoiwem szybkowiążącym wykonywanej w przodku drą
żonego wyrobiska. Są to wyniki przy zastosowaniu obudowy podporowej. W przypadku obu
dowy o rozrzedzonych odrzwiach i ze stosowaniem kotwienia górotworu uzyskano .także dobry 
wynik, bo 600 m/miesiąc. 

Należy jednak stwierdzić, że uzyskiwanie podobnych wyników w warunkach trudno ura
bialnych skał będzie niemożliwe, gdyż czas urabiania musi wydłużyć się. Dlatego też uzys
kiwane dobre wyniki nie powinny opóźniać prac nad nowymi bardziej wydajnymi systemami 
mechanizacyjnymi i technologicznymi drążenia wyrobisk korytarzowych w polskich kopal
niach węgla kamiennego. 

Literatura 

[l] Chmielewski J., Kozek B., Masiakiewicz M., Koza H., 2005: Problemy obudowy utrzymania wyro
bisk korytarzowych w kopalni "Bogdanka". Wiadomości Górnicze. Nr 3. 

[2] Chmielewski J., Kozek B., 2004: Poszukiwanie nowych technologii wykonywania i utrzymywania 
wyrobisk korytarzowych". Dwadzieścia lat w podziemnych technologiach górniczych. Górnictwo i Geo
inżynieria. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Kwartalnik, Rok 28, zeszyt 4/1, Kraków. 

[3] Karlikawski J., 2004: 635 m chodnika w ciągu miesiąca. Oddział GRP-1 wciąż niedościgniony. Ga
zeta wewnątrzzakładowa "Bogdanka", Nr 11. 

[4] Miąc Z., 2005: Nowy rekordowy postęp drążenia chodnika. 814 m chodnika wykonał w kwietniu 
oddział GRP-1. Gazeta wewnątrzzakładowa "Bogdanka", Nr 5. 

Gallery Driving in "Bogdanka" Mine 

Abstract 

An article presents the characteristic of mining and geological conditions of gallery driving 
and technical equipments of gallery heads in "Bogdanka" Mine. 

At first it discuss record results of driving advance- 624 m in October 2004, and later 812m 
in April2005. This last result gives average daily advance over 31 m. Maximum has amounted 
over 41 m. These results have been achieved at application of special arch support of ŁPZS/C 
V-36 type, largeness 10 and spacing 0,9 m. Width of the gallery was 6,0 m, height 4,5 m and 
distance from the shaft about 5,5 km. These record results have been rearranged on a distinct 
improvement of advances of gallery driving achieved by all preparatary works departments in 
the mine, often over 500 m per month. 

Recenzent: dr inż. Zbigniew Rak 
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Rozwój środków strzałowych dla poprawy bezpieczelistwa ich używania 

Słowa kluczowe 

technika strzelnicza- środki str:z;alowe -materiały wybuchowe 

Streszczenie 

W referacie omówiono kierunki rozwoju środków strzałowych zmierzające do poprawy 
bezpieczctlstwa ich używania \V robotach strzałovvych. Scharakteryzov;ano także materiały wy
buchowe i środki inicjujące przeznaczona do mechanicznego załadunku. Zasygnalizowano as
pekty ekonomiczne stosowania środków strzałowych nowej generacji. 

l. Wprowadzenie 

Od wielu lat podstawowymi środkami do urabiania skal zwięzłych są nadal materiały wy
buchowe. Z upływem czasu, używane do robót strzałowych środki ulegają ciągłym przemia
nom. Zmieniają się rodzaje, postacie używanych środków, wymogi oddziaływania na środo
wisko, a przede wszystkim wymagania bezpieczeństwa ich stosowania. Dynamit, który opaten
towal Alfred Nobel jest zupełnie innym materiałem wybuchowym tak pod względem bez
piecze!'Jstwa, właściwości użytkowych i strzałowych niż obecnie stosowane dynamity. Nawet 
te, których receptury zostaly opracowane w latach 70. są bardziej "przyjazne" środowisku i czło
wiekowi. 

W tym przeglądowym referacie nie będzie omawiana historia rozwoju środków strzało
wych od zarania, lecz jedynie zaistniałe zmiany w ostatnich dziesięcioleciach, które bardzo 
zmieniły pojęcie bezpieczne środki strzałowe, oraz spowodowaly możliwość wprowadzenia 
mechanizacji robót strzałowych z użyciem bezpieczniejszych środków strzałowych. 

Roboty strzałowe, to nie tylko prace dla urabiania skał w górnictwie, to także bardzo duży 
wachlarz możliwości ich wykorzystania w budownictwie, hutnictwie i innych gałęziach gos
podarki kraju. W górnictwie stosuje się wiele wariantów robót strzałowych, których cel i wy
korzystanie środków strzałowych jest diametralnie różne. 

Z wariantów tych można wyodrębnić roboty strzałowe jako: 
strzelania urabiające - rodzaj strzelania, którego celem jest uzyskanie odpowiedniej ilości 
rozdrobnionego urobku z zachowaniem właściwego ksztaltu wyrobisk; 
strzelania konturowe - strzelania prowadzone dla uzyskania odpowiedniego ksztaltu wyro
biska, o w miarę gładkościennych powierzchniach, z ograniczeniem strefy spękań poza ob
rys wyrobiska; 
strzelania dla uzyskania zawalu - celem tych strzelań jest przerwanie ciągłości skał stro
powych (dezintegracja); 
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- strzelania wstrząsowe - celem jest wywołanie wstrząsu w górotworze wynikiem czego jest 
sprowokowanie np. wyrzutów gazów lub skał (tąpnięcie); 

- strzelania odprężające- strzelania w celu odprężenia górotworu, których źródłem jest de
tonacja ładunków MW; 
strzelania urabiająco-odprężające - rodzaj strzelań, w wyniku których uzyskuje się urobie
nie skał w wyrobisku górniczym (przodku) z równoczesnym rozładowaniem energii sprę
żystej zgromadzonej w górotworze. 
Warunki wykonywania powyższych robót wymagają aby stosowane do detonacji środki 

strzałowe spełniały szereg wymogów. Zaliczyć do nich należy: 
brak gazów czy pyłów palnych w środowisku; 
odporność na wilgoć; 
odporność na ładunki elektrostatyczne; 
odporność na temperaturę (mrozoodporność, termoodporność); 

- możliwość użycia urządzenia do załadowania MW; 
wymogi technologiczne (zmiana koncentracji energii w kolumnie ładunku MW w otworze 
strzalowym), uzyskanie odpowiedniej zwiększonej stalości fizycznej; 

- pewna detonacja ładunków w różnych i ustalonych przedziałach czasowych; 
zwi~kszenie bezpieczeństwa przez obniżenie np. wrażliwości stosowanych środków strza
łowych . 

Tabela l. Chronologiczne zestawienie głównych odkryć środków strzałowych [1 , 5] 
Table l. A chronological table o f the main invented blasting material s [l , 5] 

Rok Nazwa wynalazku Odkrywca bądź miejsce powstania 
powstania lub niecodzienne zastosowanie lub zastosowania 

Nieznany proch czarny - ognie sztuczne Chiny 
1380 r. zastosowanie prochu czarnego w armatach mnich Berthołd Schwarz 
1627 r. zastosowanie prochu czarnego przy urabianiu skał Banska Stavnica, Słowacja 
1832 r. lont zapalający (prochowy, wolnopalny) Bickford, Anglia 
1845 r. bawełna strzelnicza Christian Schonbein, Niemcy 
1847 r. otrzymanie nitrogliceryny Ascanio Sobero, Włochy 
1864 r. wynalezienie trotylu (TNT) J. Wilbrand 

1864 r. 
wprowadzenie nitrogliceryny 

Alfred Nobel, Szwecja 
do przemysłowej produkcji 

1864 r. pierwsze zastosowanie nitrogliceryny Alfred Nobel, Sztokholm 
1865 r. spłonka Andriejewski, Rosja 
1865 r. opatentowanie dynamitu Alfred Nobel, Szwecja 
1867 r. opatentowana konstrukcja splonki -detonatora Alfred Nobel, Szwecja 
1885 r. opatentowanie saletry amonowej z naftąjako MW USA 

Lata 90. 
materiały wybuchowe powietrzne Europa i USA 

XIX w. 
Lata 50. Wprowadzenie MW typu ANFO do górnictwa 

Europa i USA 
XX w. (w Polsce pod nazwą Saletrole) 

Lata 60. 
Opracowanie MW zawiesinowych SLURRY Cook i Farnam, USA 

XX w. 
Lata 70. 

Opracowanie MW emulsyjnych 
XX w. 
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2. Bezpieczne środki inicjujące 

Przez pojęcie środków strzałowych rozumie się między innymi środki do prowadzenia ro
bót strzałowych służące do inicjowania detonacji ładunku wybuchowego (środki inicjujące i za
palające) oraz materiały wybuchowe. Ich przemiany i najważniejsze zalety przedstawione zos
taną poniżej. 

2.1. Bardziej bezpieczne środki inicjujące 

Do inicjowania ładunków MW powszechnie stosuje się zapalniki elektryczne lub nieelek
tryczne systemy inicjowania. Zwiększenie bezpieczeństwa przy stosowaniu zapalników elek
trycznych polega głównie na innej konstrukcji (zespół zapalczy + spłonka) zmniejszającej za
grożenie w przypadku pojawienia się źródeł prądu w miejscach prowadzenia robót strzało
wych. Powstały więc zapalniki antyelektrostatyczne oraz zapalniki o zróżnicowanym prądzie 
odpalającym. 

Dostępne są różne klasy zapalników (klasa 0.20, 0.45, 2.0, 4.0), które powodują spełnienie 
tego wymogu. Klasa zapalnika jest to wartość bezpieczna prądu, który przepływając przez 
5 minut przez mostek nie powoduje zapalenia masy zapalczej zapalnika. Używanie zapalników 
o zwiększonym prądzie odpalania chroni przed niekontrolowanym przedwczesnym zapaleniem 
zespołu zapalnikowego (główki zapalczej zapalnika). Potrzebny do rozżarzenia mostka więk
szy prąd zwiększa bezpieczeństwo wykonywanych robót strzałowych z użyciem zapalników 
elektrycznych. Należy dodać, że powszechnie w Polsce używana klasa 0.20 w wielu krajach 
jest już wycofana z użycia. 

Bezpieczeństwo prowadzenia robót strzałowych znacznie wzrosło także w wyniku innych 
konstrukcji zapalarek elektrycznych. Nowe zapalarki elektryczne to najczęściej zapalarki tran
zystorowo-kondensatorowe, których zasada działania polega na ładowaniu kondensatorów (ze 
źródła własnego lub obcego) do określonej wartości, a następnie rozładowaniu go w ograni
czonym przedziale czasowym i wprowadzeniu w obwód strzałowy prądu o ustalonej wartości 
granicznej (najmniejszy prąd odpalający obwód). Zapewniają to odpowiednio wmontowane 
sterowniki czasowo-prądowe. Taka konstrukcja pozwala mieć pewność, że ilość ciepła wydzie
lona na mostku zapalnika określana zależnością [2]: 

Q= .e. . J2 . t. dl s , 
gdzie: 

p- opór właściwy materiału mostka, n mm2/m, 
S- powierzchnia przekroju drutu mostka, mm2

, 

J- prąd przepływający przez mostek, A, 
t - czas przepływu, s, 
dl - długość elementu środkowego mostka, 

wystarczy na zapalenie masy zapalczej zespoł u zapalczego i zmniejszy się prawdopodobień
stwo nie odpalenia wszystkich zapalników w sieci strzałowej. 

Mechanizacja załadunku MW do otworów strzałowych może wywołać powstanie ładunków 
elektrostatycznych, których wielkość może nawet przekroczyć 10 kV. Dla zmniejszenia zagro
żenia niekontrolowanej detonacji ładunków MW wprowadzono między innymi nieelektryczne 
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systemy inicjowania. W systemach tych, tak samo jak w zapalnikach elektrycznych pozostaje 
zespół spłonkowy. Źródłem zainicjowania materiału wybuchowego nie jest zapalenie masy za
palczej od rozżarzonego mostka, ale impuls podtrzymywanej fali detonacyjnej mieszaniny wy
buchowej napylonej w małych ilościach (-18 mg/mb) na wewnętrzną powierzchnię rurki wy
konanej z tworzyw sztucznych [3]. 

Zastosowanie nieelektrycznego sposobu inicjowania ładunku MW w spłonce znacznie zwię
ksza bezpieczeństwo prowadzenia robót strzałowych w warunkach pojawienia się innych źró
deł prądu (prądy błądzące, elektryczność statyczna, jonizacja otoczenia, wyładowania elektry
czne itp.). 

W nieelektrycznym systemie inicjowania zastosowano inny skład mieszanin wybuchowych 
w spłonce. Wyeliminowano bardzo wrażliwy azydek ołowiu jako material wybuchowy pierwo
tny. Zapalniki te, bez bardzo wrażliwego azydku ołowiu są bardziej bezpieczne. Posiadają 
mniejszą wrażliwość na uderzenie, przez co bezpieczniej jest je transportować (przypadkowe 
uderzenia). W systemie NONEL oznakowano je jako zapalniki NPED (Non-Primmy Explo
sives Det01zator). Taka konstrukcja spłonki powinna być powszechnie stosowana także w za
palnikach elektrycznych. 

Nieelektryczne systemy inicjowania spowodowały też możliwość tworzenia nieograniczo
nej ilości kombinacji zwłocznego odpalania ładunków . Powszechnie milisekundowe odpalanie 
ładunków przez zastosowanie systemu np. NONEL umożliwia także dobór interwałów opóź
nień do warunków wykonywania robót strzałowych, zwiększenia ilości odpalanych otworów 
w serii, a nawet regulowania intensywności drgań wzbudzanych detonacją MW (drgania para
sejsmiczne). Jest to bardzo ważna zaleta tego systemu inicjowania, która związana jest nie 
tylko z częstotliwością wykonywania robót strzałowych, ale także z bezpieczeństwem ich od
działywania na otoczenie. 

Na uwagę zaslugują także pojawiające się w użyciu do robót strzalowych zapalniki elek
troniczne. Sposób ich odpalania oraz precyzja opóźnień strzałowych stanowi o ich przewadze 
nad zapalnikami elektrycznymi. Wykorzystuje się je w pracach strzałowych przy głębieniu tu
neli czy szybów. Z uwagi na cenę oraz oprzyrządowanie (potrzebna inna zapalarka) jeszcze nie 
są stosowane w górnictwie w powszechnym użyciu. 

Innym nieelektrycznym sposobem pobudzania detonacji materiałów wybuchowych, który 
w przyszłości być może zastąpi wcześniej omówione systemy inicjowania jest system, w któ
rym sieć elektryczna lub sieć wykonana z elementów zawierających materiał wybuchowy zos
taje zastąpiona instalacją światłowodową. Zapalarkę elektryczną zastępuje niewielki Jaser, któ
ry poprzez system światłowodów przekazuje impuls świetlny do nowego typu zapalnika. W za
palniku tym pierwotny MW zastąpiony jest światłoczułym MW. Jest on mało wrażliwy na im
pulsy mechaniczne, ale wrażliwy na impulsy świetlne o określonych parametrach. Detonacja 
materiału światłoczulego wywołuje detonację materiału zasadniczego (wtórnego) MW w za
palniku. Taki system pozwala na jeszcze bardziej dokładne projektowanie i wykonywanie ok
reślonych strzelm1. 

2.2. Bardziej bezpieczne materiały wybuchowe 

Nowoczesne materiały wybuchowe powinna cechować: 
łatwość i bezpieczeństwo wytwarzania, 
poręczność i pewność stosowania, 
niezawodność działania pod wpływem inicjatora, 
odpowiednia stałość fizyczna i chemiczna, 
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- jednorodność działania podczas wybuchu, 
dostateczna i l ość zawartej energii w mieszaninie i odpowiednia sila działania po wybuchu. 
Poza wymienionymi warunkami materiał wybuchowy powinien być stosunkowo tani, a su

rowce do jego wytwarzania łatwo dostępne i w miarę bezpieczne (n ie palne, żrące, pylące itp.). 
Najważniejszym wymogiem dla wszystkich środków strzałowych jest jednak bezpiecze!'!stwo 
i określen i e warunków w jakich mogą być pewnie stosowane, by spelnialy postawione przed 
nimi zadanie. 

Wprowadzenie mechanizacji załadunku materiałów wybuchowych do otworów strzało

wych narzuciło także dodatkowe kryteria dla mieszanin wybuchowych . Receptury mieszanin 
zdolnych do detonacji powinny być tak dobierane, by w czasie wykonywania mieszanina nie 
była zdolna do detonacj i, lecz dopiero po wprowadzeniu jej do otworu strzałowego. 

Cywilne materiały wybuchowe to głównie mieszaniny wybuchowe, składające się z okreś

lonych grup składników, które po wymieszanie mają zdolność do detonacji z równoczesną moż

liwością korygowania własności strzałowych [8]. 
Do najważniejszych składników mieszanin wybuchowych zaliczamy: 
składniki tlenonośne, 

składniki palne, 
kOiektory własności, 
dodatki . 
Proporcje tych składn ików dobiera się glównie dla uzyskania bilansu tlenowego "0" lub 

bliskiego "0". Jest to powodem optymalnego wykorzystania energii w procesie detonacji (spa
lania) i otrzymania odpowiednich gazów postrzalowych, których wielkość składników toksycz
nych jest limitowana. W nowych materialach wybuchowych jako podstawowe składniki tleno
nośne stosuje s i ę głównie saletrę amonową i do niej dodawane są inne grupy składników otrzy
mując odpowiednią mieszaninę zdolną do detonacji. Skład spotykanych mieszanin wybucho
wych można przedstawić schematycznie jak na rysunku l. 
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Rys. l. Schematyczne składy mieszanin wybuchowych 
Fig. l. Schematic composition of explosions mixtures 
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W latach 70 ubieglego stulecia powstała tendencja wykonywania materiałów wybucho
wych w miejscu prowadzenia robót strzałowych (" in situ"). poprzez zainstalowanie urządzeó 
mieszających składniki na samochodach, z równoczesną możliwością wpompowania miesza
niny do otworu strzałowego. Powstała więc duża grupa materiałów wybuchowych nazywanych 
obecnie MW granulowane, zawiesinowe i emulsyjne. 

Materiały wybuchowe granulowane to najczęściej mieszaniny składające się z 94% saletry 
amonowej (SA) i 6% oleju napędowego (ON) (saletrol z uwagi na toksyczność trotylu jest 
prawie nieużywany). Jest to prosty, tani i bezpieczny w stosowaniu MW. Wadą tego MW jest 
higroskopijność i stąd ograniczone stosowanie w otworach zawodnionych. Do mieszaniny tej 
można dodawać guaru w ilości 2,5+3,0% celem zwiększenia wodoodporności. Mieszanina ta 
(92% SA+ 5,5% ON+ 2,5% guar) po umieszczeniu jej 3 godziny w wodzie z powodzeniem 
detonowała [9] . MW ANFO ładuje się do otworów strzalowych urządzeniami o pneumatycz
nym wymuszeniu wypływu MW. Są to urządzenia typu ANOL, JETANOL, ANOL CC. Sto
sowanie tego MW w połączeniu z urządzeniami do ich załadunku zapewnia duży stopień bez
pieczeństwa, zmniejszenie kosztów wykonywania robót strzałowych, mają jednak pewien og
raniczony stopień stosowania z uwagi na brak wodoodporności. 

Na bazie ANFO powstały uwodnione materiały wybuchowe, których receptura pozwalała 
używać je do zawodnionych otworów strzałowych . Były to MW zawiesinowe, w których pod
stawowymi składnikami są utleniacze, paliwa, zagęstniki oraz środki pomocnicze i modyfiku
jące własności strzałowe i użytkowe. W początkowej fazie te mieszaniny wybuchowe uczulano 
mniej lub bardziej wrażliwymi materiałami wybuchowymi, jak różne nitroestry, trotyl, prochy 
bezdymne, heksogen i inne MW wysokoenergetyczne [6, 11]. Obecność tych MW jako dodat
ków głównie korygujących wrażliwość, zwiększało niebezpieczeństwo używania ich w mecha
niczn_-m załadunku do otworów strzałowych. Mechanizm mieszania składników i wymuszania 
transportu przygotowanej mieszaniny wybuchowej przez odpowiednią pompę, stwarzał duże 
niebezpieczeństwo niekontrolowanej detonacji. Najczęściej pompa to wirujący element ślima
kowy, który wymuszał transport mieszaniny MW ze zbiornika przewodami rurowymi (węża
mi) do otworów strzałowych. W czasie tej operacji mieszanina wybuchowa poddawana była 
określonym silom, które niejednokrotnie były powodem zapalenia się lub nawet przedwczesnej 
detonacji mieszaniny już w pompie. W tabeli 2 podano zebrane niektóre przypadki niekontro
lowanego zapalenia się i wybuchu przy mechanicznym załadunku MW uczulanych głównie 
innymi MW. 

Jak wynika z tego zestawienia, stosowanie takich rozwiązań uwrażliwiania mieszanin wy
buchowych, było bardzo niebezpieczne i pociągnęło za sobą wiele ofiar śmiertelnych. Powsta
ły więc inne rozwiązania uwrażliwiania mieszanin wybuchowych, które znacznie zwiększają 
bezpieczeństwo wykonywania robót strzałowych z mechanicznym ich załadunkiem do otwo
rów strzałowych. Równocześnie zmieniono receptury mieszanin tworząc materiały wybuchowe 
emulsyjne. Poprawiono własności strzałowe, użytkowe, a przede wszystkim znacznie zwiększo
no bezpieczeństwo obchodzenia się z nimi. Jeżeli w klasycznych MW nitroglicerynowych (ta
bela 3 i 4) wrażliwość na uderzenie wyrażana w [J] jest w granicach 3.;-5 J, to dla mieszanin 
wybuchowych emulsyjnych wartość ta jest powyżej 50 J. 

222 



School of Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2006 

Tabela 2. Wypadki w trakcie obchodzenia się z MW- Slurry i Emulsyjne 
(według: International Society of Explosives Engineers 1996. Orlando USA) 

Table 2. Accidents occurred during handling blasting material s - slurry and emulsion 
(after: International Society of Explosives Engineers 1996. Orlando USA) 

1966 USA MW Premux 2 ofiary 
1966 USA Pompowanie, MW typu Slurry 
1973 Norwegia MW Premix 5 ofiar 
1974 USA MMAN, transport 2 ofiary 
1975 Kanada Powermex, nabojowany 8 ofiar 
1976 USA MMAN, pompowanie 
1976 Szwecja Slurry, spalanie 
1977 Japonia Slurry, spalanie 
1981 Szwajcaria MMAN 
1984 Francja Slurry, pożar 
1987 RPA Tovex, produkcja 5 ofiar 
1988 Szwecja Emulsja, spalanie 
1988 Kanada Emulsja, pompowanie 4 ofiary 
1989 Francja MMAN, Slurry, miksowanie 
1990 Kanada Emulsja, pompowanie 
1990 RPA Emulsja, pompowanie 
1990 Rosja Emulsja 16 ofiar 
1990 RPA Emulsja, pompowanie 
1991 Chiny Emulsja, pompowanie 7 ofiar 
1993 RPA Emulsja, spalanie 
1994 Papua Nowa Gwinea Emulsja, pompowanie l I ofiar 
1995 Szwecja Emulsja, spalanie 

Razem w latach 1966+ 1995 60 ofiar 

Tabela 3. Porównanie niektórych własności MW 
Table 3. A comparison o f selected blasting material s propertics 

Rodzaj MW 
Wrażliwość na tlenek węgla tlenki azotu cena l kg koszt jednostk 
uderzenie, [J] CO, [dm3/kg] N03, [dm3/kg] [zł] (1999) [zł·MJ' 1 ] 

materiały wybuchowe 
3+15 16+24 4,0+3,5 4,25 0,95 

nitroglicerynowe 
materiały wybuchowe 

15+ponad 50 5,1 3,0 1,25 0,33 
typu ANFO 

materiały wybuchowe 
ponad 50 1,1+4,6 0,1+0,2 4,0 1,5 

emulsyjne 

Tabela 4. Badanie wrażliwości na uderzenie według DYNO Nobel 
Table 4. Testing the sensibility on impacts according to DYNO Nobel 

Rodzaj MW Energia [J] Wysokość [m] Ciężar [kg] Uwagi 

Dynamit 3,53 0,360 1,0 24% nitrogliceryny 
Trotyl 6,67 0,340 2,0 specjalny dodatek- NA TO 
Trovex 15,10 0,308 5,0 MW-MMAN 
Trialit 17,65 0,360 5,0 trotyl (TNT) 
S Iirrit 18,93 0,386 5,0 MW emulsyjne 

Powermax 19,81 0,403 5,0 MW emulsyjne 
ANFO 51,09 0,521 10,0 SA/olej napędowy- 94,515,5 
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Uczulenie (uzyskanie zdolności do detonacji) mieszaniny wybuchowej materialów wybu
chowych zawiesinowych (MWZ) i emulsyjnych (MWE) polega na wprowadzeniu do niej pę
cherzyków powietrza lub innego gazu. Na skutek działania fali uderzeniowej (od mocnego ini
cjatora) następuje szybkie ściśnięcie pęcherzyków powietrza - kompresja adiabatyczna i za
palenie układu. Proces ten można porównać do zasady działania silnika dieslowskiego. Czą~
teczki gazu mogą być wprowadzane do przygotowanej matrycy wybuchowej w postaci kuleczek 
szklanych wypełnionych gazem (uczulanie fizyczne) lub w postaci związków chemicznych, 
które w temperaturze pokojowej mają zdolność rozkładania się z równoczesnym wydzieleniem 
gazu (np. nadtlenek wodoru azotan sodowy i inne- uczulanie chemiczne) [6]. Mieszanina jest 
zdolna do detonacji dopiero po napowietrzeniu (po wydzieleniu się gazu) i może to nastąpić po 
pewnym czasie gdy już MWE jest wprowadzony do otworu strzałowego. Sytuacja ta pozwala 
bezpiecznie obchodzić się ze składnikami (transport, mieszanie, ładowanie matrycy do otwo
rów strzałowych), które po zmieszaniu i napowietrzeniu nabierają zdolność do detonacji już 
w otworze strzałowym. Mała wrażliwość tych mieszanin powoduje także, że nawet po wpro
wadzeniu uczulaczy fizycznych są bardzo bezpiecznymi MW. 

Obecność wody w mieszaninie w granicach (9716%) zmniejszało parametry energetyczne 
tych MW (odparowywanie wody, ciepło wybuchu około 480074900 kcal/kg). Dla zwiększenia 
ciepła wybuchu opracowano nowe receptury MWE o zmniejszonej zawartości wody (276%), 
a nawet uzyskano granulowane materiały wybuchowe zawiesinowe. Przebieg modyfikacji MWE 
pokazany na rysunku 2. 

l EMFLSJA l + [ mikl.·o•ftry l 

l El\HJLSJA l + l mikl.·o •f try l + l dolhltki ~:'li kir l 

l El\HJLS.JA l + \nagazowanie chemkzne 

l EI\HJLSJA l + \nagazowanie dttmirzne \ + l dodatki ')liki t l 

l El\1ULSJA L WC l + l mikro•ftl)" l 

l EI\'ITJLSJA L WC l + l Iniki·o r.f fi')" l + l dollalki ')li kit l 

l El\IULs.JA L WC l + l nagazowanie chtmirzne l 

l El\IULs.JALWC l + \ nag-.JZowmlie dttmirzne \ + l dolłatki stale l 

l MW EI\ITJLSYJNY + ANFO = HEA VY ANFO l 

l MW EI\HlJ.SYJNY SPROSZKOWANY EPG E l 

Rys. 2. Rozwój i generacje MWE 
Fig. 2. Development and generations o f the emulsion explosives 
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Materiały wybuchowe o mniejszej zawartości wody w m1eszamme, a tym samym więk
szym cieple wybuchu oznakowano literami ,,L WC" (Low Water Composition) . 

Zalety tych MWE opisywano już wielokrotnie [7, 11], a i użytkown i cy przekonali się o ich 
pozytywnych cechach. Dzięki możliwościom wykonywania MWE "in situ", powstało szereg 
urządzeń mieszalniczo załadowczych, które pozwalają wykonywać je w dostosowaniu do wa
runków w jakich przeprowadzane są roboty, a także korygować skład mieszaniny nawet w ot
worze strzałowym (zmienna koncentracja energii) . 

W czasie transportu, w procesie mieszania i załadunku emulsja (matryca) nie wykazuje 
wlaściwości wybuchowych. Uczulanie jej następuje w ostatnim etapie produkcji tj. w komorze 
mieszania, tuż przed skierowaniem matrycy emulsji do węża (antyelektrostatycznego) załadow
czego i umieszczeniem MWE w otworze strzałowym. Załadunek mechaniczny MWE zapew
nia dokładne wypełnienie otworu nawet w przypadku znajdującej się w nim wody, która zos
tanie wypchana przez wtłaczany MWE. 

Czy jest to już idealny, bezpieczny materiał wybuchowy? W praktycznym stosowaniu były 
przypadki braku detonacji w otworach strzałowych. Stosując zwłoczne (milisekundowe) odpa
lanie ładunków w otworach strzałowych zauważono, że wcześn iejsza detonacja MW wywołuje 
propagację fali naprężeń w głąb górotworu, która dochodząc do następnych otworów powoduje 
"zgniatanie" znajdującego się tam MWE. Energia jej powoduje uszkodzenie pęcherzyków po
wietrza (gazu) i materiał traci odpowiednią wrażliwość stając się niewypałem lub trudną do 
zdetonowania mieszaniną. Większą ilość niewypałów zauważono w MWE uczulanych chemicz
nie i w warunkach wykonywania robót w niższych temperaturach. 

Dużym stopniem zwiększającym bezpieczeństwo przy wytwarzaniu i zatłaczaniu mieszanin 
wybuchowych do otworów strzałowych jest używanie do przemieszczenia komponentów i mie
szanin wybuchowych wężów o średnicach mniejszych od średnicy krytycznej transportowanej 
mieszaniny. W nowych samojezdnych urządzeniach mieszalniczo-ładujących MW typu HEA
VY-ANFO tego rodzaju system ładowania jest powszechnie stosowany zapewniając duże 
bezpieczeństwo wykonywania robót strzałowych. 

Wprowadzenie na rynek nowego asortymentu materiałów wybuchowych, nowoczesnych 
maszyn do ich mechanicznego załadunku do otworów strzałowych oraz stosowanie nieelektry
cznego systemu inicjowania zmieniło w ostatnich latach strukturę zużycia środków strzało

wych. W tabeli 5 przedstawiono zużycie środków strzałowych zarówno w odkrywkowych za
kładach górniczych jak i w podziemnych w latach 2000-:-2003 [4]. Górnictwo wykorzystuje 
około 90% środków strzałowych przeznaczonych do zastosowai'l cywilnych. 

Zmiany na rynku związane ze stosowaniem nowoczesnych materiałów wybuchowych spo
wodowały, że wypadkowość związana ze stosowaniem środków strzałowych i sprzętu strza
łowego z roku na rok maleje. Anal iza wypadkowości w górnictwie przedstawiona w pracy [lO] 
potwierdza tę obserwację . Należy podkreślić, że wypadki strzałowe w zakładach górniczych sta
nowi ą stosunkowo mały odsetek w odniesieniu do ogólnej liczby wypadków. Mimo to, ze wzglę
du na duże zagrożenia przy robotach strzałowych, powinno się analizować wypadki w skali 
wszystkich zakładów i za dłuższy okres czasu. Głównymi przyczynami wypadków według 
przeprowadzonej analizy była: niewłaściwa organizacja pracy, rutynowe zachowania służb 
strzałowych i nieprzestrzeganie przepisów związanych z czynnościami strzałowymi. Do przy
czyn śmiertelnych wypadków w ostatnich latach należało m.in. niezamierzona detonacja lontu 
detonującego poprzez uderzenie, niedozwolona manipulacja środkami strzałowymi , detonacja 
niewypałów (brak kontroli przodka, niewidoczne niewypały) oraz rozmyślne pozostawianie 
w otworach środków strzałowych i wiercenie w fajkach. 
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Tabela 5. Struktura zużycia środków strzałowych w górnictwie w latach 2000-2003 
Table 5. The structure o f usage o f the explosives in mining in the 2000-2003 years 

Górnictwo podziemne, [%] Górnictwo odkrywkowe,[%] 

Asortyment 2000 2001 2002 2003 Aasortyment 2000 2001 2002 
Materiały wybuchowe 

Amonity 4,20 2,10 2,10 0,25 Amonity 18,00 12,40 8,47 
Dynamity 58,70 54,60 47,20 44,30 Dynamity 4,00 2,30 1,31 
Karbonity 1,90 1,60 1,30 1,20 Trotyl 3,60 3,60 2,88 
Metanity 1,70 1,90 1,60 1,10 Saletrat 14,40 15,90 2,55 

Metanity specjalne 9,00 7,90 6,70 6,90 Inne (proch) 0,20 0,50 0,86 
Saletrole 4,00 5,20 6,00 5,00 Saletrole 48,20 43,80 54,49 

Emulsyjne 20,50 26,70 35,20 40,00 Emulsyjne 11,60 21,40 29,44 
Zapalniki 

ZE 2,90 2,90 2,23 3,06 
ZE 

38,60 51 ,40 34,10 
natychmiastowe natychmiastowe 

ZE milisekundowe 35,50 34,10 30,20 27,51 
ZE 

51,14 34,53 45,10 
milisekundowe 

ZE półsekundowe 55,00 54,20 60,70 59,52 
ZE 

0,06 0,1 7 2,10 
półsekundowe 

Zapalniki 
6,60 8,80 6,87 9,89 Zapalniki 

10,20 13,90 18,70 
nieelektryczne nieelektryczne 

3. Ekonomiczne aspekty stosowania środków strzałowych 

2003 

2,54 
2,1 6 
1,12 
4,23 
0,60 

60,64 
28,70 

30,70 

37,30 

0,90 

31,10 

Każde przedsiębiorstwo dąży do obniżenia kosztów produkcji . W przemyśle gdzie stosowa
na są roboty strzałowe można zaobserwować coraz większą popularność materiałów wybucho
wych sporządzanych na bazie saletry, ze względu na cenę i możliwość mechanicznego zała
dunku do otworów strzałowych . Poprawia to znacznie bezpieczeństwo wykonywanych robót 
strzałowych . 

Stosowanie nowoczesnych MW i technik strzałowych w zakresie robót górniczych el imi
nuje lub ogranicza dodatkowe nakłady na opakowanie MW, jego magazynowanie, ochronę czy 
transport. Nie ma potrzeby utrzymywania i posiadania kosztownych składów materiałów wy
buchowych przez zakłady górnicze. 

Przy mechanicznym załadunku zwiększa się stopień wypełnienia otworów strzałowych, a tym 
samym zmniejsza nakłady na roboty wiertnicze. Komputerowy system projektowania robót 
strzałowych i nowoczesnych MW umożliwia otrzymanie ponad 90% urobku o żądanej granu
lacji, co również zmniejsza koszty likwidacji nadgabarytów. Produkcja MW jest dostosowana 
do aktualnej potrzeby ilości MW. Również czas pracy przy stosowaniu mechanicznego zała
dunku jest znacznie skrócony i nie wymaga utrzymywania rozbudowanych służb strzałowych 
przez zakłady górnicze. 

4. Podsumowanie 

Zwiększenie bezpieczeństwa w robotach z użyciem środków strzałowych uzyskano przez 
stosowanie: 

zapalników elektrycznych o zróżnicowanym i zwiększonym prądzie odpalania; 
- odpowiedniego układu elektrycznego zapalarek jako źródeł odpalania sieci strzałowych; 
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nieelektrycznych systemów inicjowania ładunków, które nie tylko zmniejszyły zagrożenie 
od różnych źródeł prądów mogących powstać w rejonie wykonywanych prac strzałowych, 
ale także ograniczyły destrukcyjne oddziaływanie detonacji na otoczenie; 

- materiałów wybuchowych o innym sposobie ich uczulenia to jest wprowadzeniu uczulaczy 
gazowych; 
przygotowanych mieszanin, które wpompowane są do otworów strzałowych wężami o śred
nicach mniejszych od średnic krytycznych dla tych mieszanin wybuchowych; 
regulowanej koncentracji energii w otworze strzałowym dla zmniejszenia zagrożeń rozrzu
tem odłamków, czy nadmiernym rozdrobnieniem urobku; 

- mechanicznego załadunku MW do otworów strzałowych z równoczesnym kompleksowym 
wykonywaniem prac strzałowych przez wyspecjalizowane firmy; 
MW o możliwym doborze parametrów energetycznych do każdych warunków, nawet w tym 
samym otworze strzałowym. 
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Development of Blasting Materials for Improvement 
of the Safety in their Application 

Abstract 

The paper contains current issues and developments in the field of blasting materials which 
improves safety of their application in the blasting workings. Moreover, the types of explosives 
and initiation agents fo r mechanical loading are described. The economy of usage of the new 
generation blasting materials has also been tackled. 
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Wpływ dodatku aluminium na zdolność do wykonania pracy 
materiałów wybuchowych emulsyjnych w teście wybuchu podwodnego 

Słowa kluczowe 

materiały wybuchowe emulsyjne -zdolność do wykonania pracy -wpływ dodatku 
aluminium 

Streszczenie 

Jednym z podstawowych użytkowych parametrów górniczych materiałów wybuchowych 
jest ich zdolność do wykonania pracy. Ze względu na fakt, że materiały te bardzo często należą 
do grupy materiałów wybuchowych nieidealnych, korzystanie ze standardowych testów okreś
lenia zdolności do wykonania pracy nie pozwala na uzyskanie miarodajnych wyników. Zwią
zane jest to z ilością materialu używanego w testach (próba Trauzla, wahadło balistyczne), co 
powoduje nie uzyskanie warunków do zajścia pełnej przemiany wybuchowej z uwolnieniem 
całej energii magazynowanej w materiale. Dlatego też dąży się do wprowadzenia testu pozwa
l ającego na uzyskanie warunków zbliżonych do użytkowych. Takim testem jest test wybuchu 
podwodnego, pozwalający na określenie energii uwalniającej się podczas wybuchu ładunku 
umieszczonego w zbiorniku wodnym. Energia pierwotnej fali uderzeniowej i energia pęcherza 
gazowego jest miarą zdolności do wykonania pracy. W referacie przedstawiono wyniki badań 
zdolności do wykonania pracy uzyskane dla materiałów wybuchowych emulsyjnych o różnej 
zawartości dodatku proszku aluminium. 

l. Wstęp 

Detonacja materiałów wybuchowych emulsyjnych jest procesem bardzo złożonym i bardzo 
trudnym pod względem teoretycznego opisu. Złożoność tego procesu wynika przede wszyst
kim z ich złożonej budowy. Odmienne właściwości wybuchowe i fizykochemiczne poszcze
gólnych składników tych materiałów decydują o stopniu ich przereagowania w fa li detonacyj
nej lub fali rozrzedzenia. Powoduje to, że nie w każdych warunkach potencjalna energia zgro
madzona w materiale wybuchowym może zostać wykorzystana do wykonania pracy. 

Całkowita energia uwalniana podczas wybuchu ładunku materiału wybuchowego jest ener
gią, która w odpowiednich warunkach może zostać zamieniona na pracę mechaniczną wyko
nywaną na przykład nad górotworem. Miarą efektywności materiału wybuchowego i jego po
tencjalnych możliwości wykorzystania w określonych pracach górniczych jest zdolność do 
wykonania pracy. 
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Miotające własności materiałów wybuchowych przejawiają się w pewnej odległości od ła
dunku materiału wybuchowego i charakteryzują się zdolnością przemieszczenia ośrodka (np. 
górotworu, wyrzut gruntu itp.) w wyniku rozszerzania się produktów detonacji. Zdolność do 
wykonania pracy jest pełną energią wyzwalającą się podczas wybuchu materiału wybuchowe
go odniesioną do masy ładunku . 

Teoretyczną charakterystyką zdolności do wykonania pracy jest energia potencjalna [l], 
która charakteryzuje maksymalną pracę, jaką mogą wykonać produkty detonacji przy ich adia
batycznym rozszerzaniu (p->0): 

f 
Anmx =--

k -l 

gdzie: 
f= nRT, 
n- ilość gazowych produktów wybuchu z jednostki masy, 
R - stała gazowa, 
T - temperatura, 
k = c.)cv. 

(1.1) 

Większość metod określania tego parametru oferuje wyniki w postaci porównawczej . 
Szeroki przegląd metod pomiaru zdolności do wykonania pracy przedstawiono w pracy [2]. 
Bardzo użyteczną i coraz częściej używaną metodą określania zdolności do wykonania pracy 
dla MW górniczych jest test wybuchu podwodnego. 

l. l. Test wybuchu podwodnego 

W przypadku wybuchu materiałów wybuchowych w wodzie, propaguje się w nich fala de
tonacyjna generująca wysokie ciśnienie i temperaturę. Można w pewnym uproszczeniu, przy
jąć, że w wyniku procesu wybuchowego przekształca się on w chwili wybuchu w silnie sprę
żone produkty detonacji (PD). Dla większości stałych materiałów wybuchowych ich gęstość 
jest większa od gęstości wody i w związku z tym w wodzie generuje się fala uderzeniowa, na
tomiast w PD fala rozrzedzenia. W wyniku procesów fizycznych zachodzących w czasie pro
pagacji fali jej intensywność szybko spada i w odległości około lO średnic ładunku osiąga l % 
początkowej wartości . W tym samym czasie prędkość propagacji spada do wartości prędkości 
dźwięku. Dalszy ruch fali odbywa się w związku z tym jako zaburzenie akustyczne. 

W momencie wyjścia fali uderzeniowej z PD w otaczającą wodę, rozpoczyna się ekspansja 
pęcherza gazowego i zwiększanie jego rozmiarów w wyniku dużej różnicy ciśnień pomiędzy 
PD w pęcherzu gazowym a ciśnieniem hydrostatycznym na głębokości wybuchu. Ekspandu
jący pęcherz powoduje wprawienie w ruch otaczających warstw wody i napędza je do momen
tu zrównania się ciśnień w pęcherzu gazowym i ciśnienia hydrostatycznego. W tym momencie 
inercja wprawionej w ruch wody powoduje dalsze rozszerzanie się pęcherza gazowego, aż do 
osiągnięcia przez niego maksymalnych rozmiarów. W pęcherzu gazowym w tym momencie 
panuje wysokie podciśnienie w stosunku do ciśnienia otaczającej wody. Powoduje to pows
trzymanie ruchu wody i "zassanie" jej w kierunku centrum pęcherza. Następuje sprężanie pro
duktów wybuchu do momentu, gdy ciśnienie wewnątrz pęcherza nie zrównoważy inercji poru
szającej się radialnie do centrum wybuchu wody. W wyniku sprężenia pęcherza rozpoczyna się 
jego kolejna ekspansja. Na rysunku l. l przedstawiono schemat ideowy pulsacji pęcherza gazo
wego przedstawiony w skali czasu. 
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Rys. 1.1. Schemat ideowy pulsacji pęcherza gazowego 
Fig. 1.1. Ideological scheme of gas bubblc collapse 

W zależności od wielkości (masy) ładunku oraz głębokości wybuchu może zachodzić wiele 
silnie tłumionych pulsacji pęcherza gazowego. Metoda polega na rejestracji profilu ciśnienia 
fali uderzeniowej oraz czasu pierwszej pulsacji pęcherza gazowego. Profil ciśnienia pozwala 
na obliczenie energii fali uderzeniowej, podczas gdy z czasu pulsacji można określić energię 
pęcherza gazowego. Suma tych energii określa całkowitą energię materiału wybuchowego. 

1.2. Energia wybuchu MW w teście podwodnym 

Chemiczna energia wyzwalająca się podczas wybuchu materiału wybuchowego w wodzie 
rozdzielana jest w różne formy energii w czasie gdy rozprężające się produkty wybuchu wyko
nują pracę. W pracy [3] zaproponowano następujący podział tej energii: 
- E,- energia fali uderzeniowej, gdy pierwotna fala uderzeniowa pada na czujnik ciśnienia; 
- Eb - energia wymagana do rozszerzenia pęcherza gazowego do jego maksymalnego rozmia-

ru pod ciśnieniem hydrostatycznym na głębokości wybuchu; 
- Ect- energia fali uderzeniowej tracona na ogrzanie wody przy przejściu fali uderzeniowej 

od ładunku materiału wybuchowego do czujnika. 
Energia pierwotnej fali uderzeniowej generowanej w wodzie przez wybuch badanego ma

teriału wybuchowego jest określana za pomocą wzoru: 

gdzie: 
8 -jest czasem charakterystycznym dla rejestrowanej fali uderzeniowej w wodzie, 
R- odległość pomiędzy ładunkiem materiału wybuchowego i czujnikiem, 
Cw - prędkość dźwięku w wodzie, 
Pw- gęstość wody. 
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Energia pęcherza gazowego określana jest często za pomocą wzoru [ 4]: 

T3 
- b ( )2,5 Eb -2,5-- 3,28H+33,95 

MMw 
(1.3) 

gdzie: 
T b- czas pierwszej oscylacji pęcherza gazowego (czas pomiędzy detonacją ladunku mate
rialu wybuchowego i pierwszym kolapsem pęcherza), 
MMw -masa ładunku materiału wybuchowego, 
H- głębokość zanurzenia ładunku materiał u wybuchowego. 

W pracy [3] zaproponowano sposób oszacowania energi i traconej przez falę uderzcniową 
na ogrzanie wody. Wprowadzając wspólczynnik strat energii fal i uderzeniowej ()..l) możemy 
zapisać energię traconąEct w postaci: 

(1.4) 

W pracy tej zauważono, że współczynnik )..l jest funkcją ciśnienia detonacji Pt1 i przedsta
wiono ją na wykresie na podstawie wyznaczonych eksperymentalnie wartości współczynnika 
i ciśnienia detonacji szacowanego za pomocą znanego wzoru: 

gdzie: 
P-a -jest gęstości ą początkową badanego materialu wybuchowego, 
D- jest prędkością detonacji badanego materiału wybuchowego. 

(1.5) 

Szeroki zakres ciśnień , dla których określono w ich badaniach współczynnik strat pozwala 
wykorzystać te wartości w badaniach nowych materiałów wybuchowych. Wartości tego współ
czynnika przedstawione są na rysunku 1.2. 

2,5 

1~----+-----+-----4-----4-----~----~----~ 

o 10 15 20 25 30 35 

P•• GPa 

Rys. 1.2. Zależność współczynnika strat od ciśnienia detonacji 
Fig. 1.2. Dependence o f coefficient of losses from pressure o f detonation 
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2. Badania eksperymentalne 

2. L Badane materiały 

W ramach prowadzonych prac eksperymentalnych wykonano próby z materialami wybu
chowymi emulsyjnymi tego samego typu o różnej zawartości dodatku proszku aluminium. 
Ogólne składy badanych mieszanin wybuchowych przedstawiono w tabeli 2. L Jak widać za
wartość dodatku proszku aluminium zawarta była w zakresie 0.;-5 cg/g. 

Tabela 2.1. Ogólne składy materiałów wybuchowych emulsyjnych 
Tahle 2.1. Generał compositions of crnulsion explosives 

Składnik MWE [%] 
Nazwa MWE-

Emu! git Utleniacze Faza 
Woda 

Pyl 
Modyfikator 

nieorganiczne organiczna aluminiowy 

LWC AN20 87, 1 6.0 3,7 - 3.2 
L\VC ALAN I 88.5 5.5 4,0 2,0 -
LWC ALAN3 87,6 4.7 3.2 5,0 3.3 

Emulsyjne materialy wybuchowe zostały wyprodukowane w Blastexpolu w Duninowie na 
instalacji przemysłowej. Strukturę emulgitu LWC AN20 przedstawiono na rysunku 2.1. 

Rys. 2. I. Zdjt,:cia SEM cmulgitu LWC AN20 
Fig. 2.1. SEM Pieturc o f LWC AN20 emulsion explosivcs 

2.2. Badanie zdolności do wykonania pracy MW 

Pomiary nadciśnienia fali uderzeniowej i czasu pulsacji pęcherza gazowego produktów wy
buchu realizowano za pomocą czujników ciśnienia PCB Piezotronics , Inc serii 138A. Czujniki 
te dzięki swojej konstrukcji pozwalają rejestrować nadciśnienie fali uderzeniowej przechodzą
cej. Czujniki ciśnienia tej firmy są czujnikami elektromechanicznymi przetwarzającymi ciśnie
nie (stosunek działającej siły do powierzchni elementu czynnego czujnika) na proporcjonalny 
sygnał napięciowy. Schemat układu do pomiaru nadciśnienia fali uderzeniowej w wodzie za
mieszczono na rysunku 2.2. W układzie stosowano dwa czujniki ciśnienia. 
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Czujniki mocowane były w układzie zapewniającym kontrolę głębokości zanurzenia oraz 
odległości od ładunku badanego materiału wybuchowego. Sygnał z czujników przekazywany 
był przez układ wzmacniający do oscyloskopu zapewniającego wystarczającą rozdzielczość, 
aby zarejestrować zarówno przebieg ciśnienia jak i pulsacji pęcherza gazowego. Zarejestrowa
ny na oscyloskopie przebieg ciśnienia transmitowano do komputera bezpośrednio do arkusza 
kalkulacyjnego, gdzie otrzymany sygnał poddawano obróbce i przeprowadzano obliczenia. 

M 

1 ... 
R ...l 

Rys. 2.2. Schemat układu pomiarowego 
Fig. 2.2. The measuring arangement 

2.3. Wyniki pomiarów fali uderzeniowej w wodzie 

Na rysunkach 2.3a oraz 2.3b zaprezentowano przykładowy przebieg nadciśnienia fali ude
rzeniowej oraz rejestrację czasu pulsacji dla materiału wybuchowego emulsyjnego ALANl. 
W opisach rysunku podano również głębokość pomiaru (H) oraz odległość od ładunku MW do 
czujników ciśnienia (R). 

a) ~-...; 

l 
lO 

~ l 

.0.2 0,2 0,4 0,6 0.8 

L------2~----------------------------- -------__j 
Czas, ms 

Rys. 2.3a. Przebieg nadciśnienia dla ładunku 2 kg Emulgitu ALAN! (próba U2-ALANI-3: R =H= S m) 
Fig. 2.3a. Overpressure for 2 kg ALAN l explosive 
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b) r---1;4r------------------------------~ 
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Rys. 2.3b. Rejestracja pierwszej pulsacji dla ładunku 2 kg Emulgitu ALAN l 
(próba U2-ALAN1-3: R =H= 5 m) 

Pig. 2.3b. Time o f lirst bubble collapse records for 2 kg ALAN i explosive 

3. Wyniki pomiarów i dyskusja 

Przebieg nadciśnienia (rys. 2.3a) pozwala na określenie energii pierwotnej fali uderzenio
wej dochodzącej do czujnika ciśnienia, natomiast mierzony czas pierwszej pulsacji (rys. 2.3b) 
pozwala określić energię pęcherza gazowego. W tabeli 3.1 przedstawiono wyniki pomiarów i ob
liczeń uzyskane dla badanych materiałów wybuchowych . W tabeli umieszczono również war
tość obliczonej całki ze wzoru (1.2), która jest podstawą wyznaczenia energi i pierwotnej fali 
uderzeniowej dochodzącej do czujników ciśnienia. 

Tabela 3.1. Średnie wyniki pomiarów i obliczeń uzyskane dla badanych materiałów wybuchowych 
Table 3.1. Average results o f measurements 

MW 
Gęstość Masa <l> .0.p T b Całka/m Es E o A o 
kg/m3 kg mm MPa s Pa·s/kg MJ/kg MJ/kg j..l MJ/kg 

ALAN I 1150 4 85 9,60 0,275 3,39 E+09 0,75 1,96 1,58 3,14 
ALAN3 1150 2 80 9,85 0,281 3,70 E+09 0,8 1 2,00 1.55 3,26 
AN20 1185 5 85 9,02 0,280 3,68 E+09 0,74 1,98 1,56 3,12 

Do wyznaczenia współczynnika strat energii fali uderzeniowej posłużono się metodyką 
opisaną w pracy [3]. Dzięki znajomości prędkości detonacji badanych materiałów wybucho
wych i zależności (1.5) można z wykresu (rys. 1.2) odczytać wartość współczynnika strat. W przy
padkach gdy nie uzyskano danych eksperymentalnych, do obliczeń przyjęto wartość średnią 
współczynnika dla danego typu MW. 

Na rysunku 3.1 przedstawiono wyniki pomiaru nadciśnienia maksymalnego pierwotnej fali 
uderzeniowej . Jak widać wraz ze wzrostem zawartości aluminium wzrasta nadciśnienia maksy
malne fali uderzeniowej. Jest to wynikjakościowo inny niż dla wybuchu w powietrzu, gdy wzrost 
ilości dodatku aluminium powoduje spadek parametrów fali uderzeniowej w powietrzu [5] . 
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--i 

AN20 ALAN1 ALAN3 

Rys.3. I. Średnia wartość maksymalnego nadciśnienia dla badanych MW 
Fig. 3.!. Average values o f maxi mu m overpressure for eulsion explosives 

Do analizy wpływu zawartości proszku aluminium wybrano materiały wybuchowe emul
syjne o zbliżonych składach (AN20-ALAN1-ALAN3) i różniących się ilością dodatku wyso
koenergetycznego proszku aluminium (0-2-5 cg/g). 

Na wykresie 3.2 przedstawiono zależność pracy użytecznej wybuchu od zawartości doda
tku aluminium. Jak widać wraz ze wzrostem zawartości proszku aluminium w składzie mate
riału wybuchowego, następuje wzrost pracy użytecznej mierzonej w teście wybuchu podwo
dnego. Może to wskazywać, że w v.arunkach wybuchu podwodnego następuje przereagowanie 
wysokoenergetycznego glinu. Jest to zrozumiale, ponieważ woda zachowuje się w tym przy
padku jak ciężka otoczka i zapobiega szybkiemu rozprężeniu produktów detonacji i w konse
kwencji ich wychłodzeniu oraz przerwaniu reakcji glinu z produktami wybuchu materiału wy
buchowego. 

W związku z tym ogrzewający się w pierwszej fazie detonacji w strefie reakcji chemicz
nych i tuż za nią glin ma czas na reakcje z gorącymi produktami wybuchu w pęcherzu gazo
wym. Dzięki temu uzyskuję się większą zdolność do wykonania pracy. 

W przypadku wybuchu aluminizowanego materiału wybuchowego w powietrzu nie uja
wnia się wpływ wzrostu jego ilości w parametrach powietrznej fali uderzeniowej . W takich 
warunkach aluminium w strefie reakcji chemicznej fali detonacyjnej tylko w niewielkim sto
pniu bierze udział w reakcjach chemicznych, a wręcz przeciwnie, zachowuje się bardzo często 
jak dodatek substancji inercyjnej odbierając ciepło w strefie reakcji na ogrzanie cząstek pro
szku. Powoduje to widoczny spadek prędkości detonacji. Szybko rozprężające się produkty de
tonacji ulegają gwałtownemu ochłodzeniu i w rezultacie cząstki aluminium mogą nie ulec re
akcji utleniania i dostarczyć dodatkowej energii, która mogłaby zostać wykorzystana do zwię
kszenia zdolności do wykonania pracy. W przypadku wybuchu w wodzie, warunki, w jakich 
zachodzą reakcje wybuchowe są bliskie tym, w jakich materiał wybuchowy jest wykorzysty
wany w rzeczywistości. Dlatego też korzystniejsze warunki rozlotu produktów detonacji po
zwalają na przereagowanie większej ilości glinu, co pozwala na zwiększenie zdolności do wy
konania pracy. Test wybuchu podwodnego dla takich materiałów wybuchowych pozwala na 
określenie użytecznej pracy, jaką materiały wybuchowe mogą wykonać. 
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W takich warunkach ujawnia się wpływ zwiększenia ilości dodatku aluminium, co wido
czne jest na wykresie 3.2. 

3,24 ----- ----- ·-· -- - ----·----- -·· - · ·--·------··- ---------

'·" 

'·' 
"' ~ 

...., 3,18 

:2 

~ 3,16 

"' u 

"' 3,14 a: 
3,12 

3, 1 +-------------- - - -,-----' 
5 

Alan3 

Zawartość Al, cg/g 

Rys. 3.2. Zależność wielkości średniej pracy użytecznej wybuchu od zawartośc i dodatku aluminium 
dla materiałów wybuchowych: O cg/g- AN20, 2 cg/g- .ti..LANl, 5 cg/g- ALAN3 
Fig. 3.2. The dcpcndence of work capacities from eontent o f addition o f aluminium 

for explosive materials 

4. Wnioski 

Zaprezentowana w pracy metodyka pomiaru zdolności do wykonania pracy w teście wybu
chu podwodnego pozwala wyznaczyć pracę ekspansji produktów wybuchu pod wodą. Praca 
taka jest bliska energii, jaka jest zgromadzona w materiale wybuchowym i może być uwol
niona podczas wybuchu materiału wybuchowego w warunkach urabiania górotworu. Praca 
taka może być traktowana jako miara zdolności do wykonania pracy. Jest to niewątpliwa zaleta 
tej metody w porównaniu z większością innych metod, które pozwalają na uzyskanie wyników 
porównawczych. Dodatkowo w metodzie wybuchu podwodnego używana jest ilość materiału 
wybuchowego, która zapewnia uzyskanie warunków do uwolnienia się praktycznie calej, zgro
madzonej w materiale energi i. 

Uzyskane wyniki pomiaru zdolności do wykonania pracy dla materiałów wybuchowych 
emulsyjnych o różnej zawartośc i dodatku aluminium, pozwalają zauważyć wzrost zdolności do 
wykonania pracy wraz ze wzrostem zawartości aluminium w zakresie od O do 5 cg/g. 
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The Influence of Addition of Aluminium on Ability 
to Do Work of Emulsion Explosive in Underwater Explosion Test 

Abstra et 

In this paper we present results of experimental results of ability to do work in underwater 
explosion test for three emulsion explosives with different contents of aluminium powder. We 
used PCB pressure gauge for measuring of overpressure. Method of calculation and measured 
were described particularly. Results shown that with increase of aluminium contents increase 
ability to do work of studied explosives. 

Recenzent: dr hab. inż. Paweł Batko 

Praca naukowa finansowana ze środków MNii w latach 2005-2007 jako projekt badawczy. 
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Pneumatyczne ładowanie długich otworów strzałowych 
w KWK "Bielszowice". Perspektywy rozwoju tej metody 

Słowa kluczowe 

roboty strzałowe -technika strzelnicza -ładowanie pneumatyczne 

Streszczenie 

Historyczne aspekty wprowadzenia metody pneumatycznego ładowania długich otworów 
strzałowych. Pierwsze zastosowanie tej metody w KWK "Staszic" w 1982 roku. Rozwój me
tody ładowania pneumatycznego w innych kopalniach węglowych . Wypadek strzałowy pod
czas ładowania pneumatycznego w KWK ,,Pstrowski" w dniu 18.03.1996 roku- niezamierzo
na detonacja lontu detonacyjnego poza otworem strzałowym. Stopniowe wycofywanie się ko
palń z stosowania metody pneumatycznej w konsekwencji ww. wypadku. Wprowadzenie na 
rynek nowych węży typu ALPHA-444. Wypadek strzałowy podczas ładowania pneumatycz
nego w KWK "Bielszowice" w dniu 12.09.2003 roku. Wypadek strzałowy podczas ładowania 
pneumatycznego w KWK "Kazimierz-Juliusz" w czerwcu 2004 roku. Wycofanie z rynku dys
trybucji węży typu ALPHA-444. Brak na rynku polskim w chwili obecnej antyelektrostatycz
nych węży do ładowania pneumatycznego. Prace związane z wprowadzeniem na rynek polski 
nowych węży. Analiza strzelań długimi otworami ładowanymi pneumatycznie w KWK "Biel
szowice" w latach 2002-2004. Techniczne i ekonomiczne porównanie ładowania pneumatycz
nego i ręcznego długich otworów strzałowych . 

Referat ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z pneumatycznym ladowaniem dłu
gich otworów strzałowych . 

l. Historyczne aspekty wprowadzenia metody 
pneumatycznego ładowania długich otworów strzałowych 

Pierwsze próby zastosowania pneumatycznego ładowania długich otworów strzałowych 
przeprowadzono w Kopalni Węgla Kamiennego "Staszic". Był to fragment cyklu robót strzało
wych związanych z likwidacją nadmiernego stanu naprężeń górotworu w pokładzie 510. Prace 
te były prowadzone pod nadzorem profesora Pawłowicza. W 1983 roku przeprowadzono strze
lanie torpedujące skały stropowe pokładu 510 w zasięgu wpływów krawędzi pokładu 501. Za
ładowano 13 otworów strzałowych o średnicy 75 mm i średniej długości około 25 m. Do łado
wania zastosowano urządzenie UŁN-3- to jest pneumatyczną nabojnicę opracowaną i wszech
stronnie przetestowaną przez profesora Pawłowicza w próbach poligonowych i dołowych prze
prowadzonych w Pracowni Urabiania Skał DetonacjąiGB. GIG w 1982 roku. 
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Rys. l. Pncumatyczna nabojnica UŁ~!-3 do mechanicznego łado\vania nabojóv.r 
materialu wybuchowego i materialu przybitki do głębokich otworów strzałowych. 

l - wqż gumowy do pro\\ adzający sprt<żone powietrze, 2- objemka, 3- przycisk otwierający wlot 
sprężonego powietrza do komory nabojowej , 4- zawór kulowy, 5- część wlotowa. 

6- zastawka płytkowa, 7- korpus nabojnicy, 8- komora nabojowa. 9- nabój materialu 
wybuchowego (przybitkowego), lO -łącznik, 11- wąż transportujący 

Fig. 1. Pneumatic blaster ULN-3 for the mcchanicalloading of 
cxplosivc cartridges and stcmming material into dcep blastholcs. 

l - rubber hosc supplying comprcssed air, 2- clasp, 3 - push opcning thc comprcsscd intakc to thc 
cartridge chamber, 4- bali valve, 5- intake part, 6- plate gatc, 7- b1astcr body, 8- cartridge chambcr, 

9- cartridge of explosive (stemming) materia], lO- conncctor, 11 - transporring bose 

Pierwsze analizy porównujące stosowany dotychczas ręczny sposób ladawania oraz wpro
wadzony nowy sposób pneumatycznego ładowania wykazały, iż przy ręcznym sposobie średni 
ładunek materialu wybuchowego w otworze o średnicy 75 mm wyniósł 0,84 kg na metr bie
żący otworu strzalowego, a w przypadku otworów ładowanych pneumatycznie wyniósł 1,84 kg 
na metr bieżący otworu. Oznaczało to, że przy zmianie ręcznego ladawania materiału wybu
chowego do otworów na mechaniczne za pornocą pneumatycznej ładownicy UŁN-3 liczbę ot
worów strzałowych można zmniejszyć co najmniej do połowy i tym samym dwukrotnie zmniej
szyć pracochłonność robót wiertniczych lub przeciwnie, przy ustalonych parametrach roboty 
wiertniczej, przez zastosowanie nabijania pneumatycznego, co najmniej dwa razy zwiększyć 
ładunki otworów i w przybliżeniu w tymże stosunku podwyższyć skuteczność zapobiegania 
tąpaniom metodą techniki strzelniczej [ 1]. 

2. Opis metody pneumatycznego ładowania długich otworów strzałowych 

Metoda pneumatycznego ładowania długich otworów strzalowych polega na wykorzystaniu 
sprężonego powietrza do transportu nabojów materialu wybuchowego oraz nabojowanego ma
teriału przybitkowego. Podstawowe elementy składowe to: 
- nabojnica pneumatyczna NP-1 (dawniej UŁN-3), 
- antyelektrostatyczny wąż transportujący . 
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Rys. 2. Długi otwór strzałowy ładowany pneumatycznie. 

l -drewniana atrapa naboju materiału wybuchowego, 2- otwór strzałowy, 
3- wąż transportujący, 4- podwójna linia lontu detonującego 

Fig. 2. Long blasthole pneumaticałly loaded: 
l - woodcn dummy o f explosive cartridge, 2- blasthole, 

3- transporting hose, 4- dualline o f błasting fuse 

Przed rozpoczęciem ładowania należy podłączyć nabojnicę do zasilania sprężonym powie
trzem o ciśnieniu 0,4-0,7 MPa, a następnie wąż transportujący przepłukać wodą. Podwójną li
nię lontu detonującego należy przymocować do drewnianej atrapy naboju materiału wybucho
wego taśmą izolacyjną antyelektrostatyczną, Tak przygotowaną atrapę wkładamy do węża trans
portującego w ten sposób, że atrapa znajduje się w wężu na jego początku, a lont detonujący 
znajduje się pomiędzy wężem transportującym a ściankami otworu strzałowego . Wąż wprowa
dzamy do otworu utrzymując lont stale lekko napięty. Po doprowadzeniu węża do dna otworu 
odcinamy lont detonujący w odległości około l m od wylotu otworu i mocujemy go w taki 
sposób, aby nie było możliwości "ucieczki" kollcówek lontu do wnętrza otworu. Wąż trans
portujący mocujemy paskiem parcianym antyelektrostatycznym do elementów obudowy (chod
nikowej, ścianowej lub innych stałych elementów) w taki sposób, aby nie wysuwał się samo
czynnie z otworu i aby łatwo można go było wysuwać z otworu w miarę wypełniania go ma
teriałem v;ybuchowym. Po tych przygotowaniach przystępujemy do ładowania otworu mate
rialem wybuchowym. Operator nabojnicy wprowadza nabój poprzez część wlotową nabojnicy 
do komory nabojO\ ·ej (zastawka płytkowa jest wtedy w pozycji otwartej - rys. l) i naciska 
przycisk otwierający wlot sprężonego powietrza do komory nabojowej. Następuje zamknięcie 
zastawki płytkowej i nabój materiału wybuchowego jest transportowany do dna otworu. Po 
zwolnieniu przycisku następuje otwarcie zastawki płytkowej i można wprowadzać kolejny na
bój do komory nabojowej. W miarę wypełniania się otworu strzałowego operator węża wysu
wa stopniowo wąż z otworu strzałowego . Po załadowaniu materiału wybuchowego w analo
giczny sposób wprowadzamy nabojowaną przybitkę (najczęściej wilgotny piasek w otoczkach 
papierowych). 

Po pierwszych, pozytywnych doświadczeniach związanych z zastosowaniem nowej metody 
pneumatycznego ładowania długich otworów strzałowych metodę tę zaczęto coraz częściej sto
sować w innych kopalniach węgla kamiennego. Do niewątpliwych zalet tej metody należy za
liczyć: 

Skrócenie w sposób istotny czasu ładowania otworów strzałowych, co ma bezpośrednie 
przełożenie na skrócenie czasu ekspozycji pracowników zatrudnionych przy ładowaniu otwo
rów strzałowych. Ładowanie to z reguły odbywa się w pokładach silnie zagrożonych tąpa
niami, nierzadko w miejscach występowania stref szczególnego zagrożenia tąpaniami. Po-
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nieważ strzelania długimi otworami (torpedowanie) najczęściej prowadzi się w przypadku 
braku innych możliwości likwidacji stanu zwiększonego zagrożenia tąpaniami, a więc w ok
resie, kiedy możliwość wystąpienia wstrząsu jest największa to skrócenie czasu ekspozycji 
pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy wykonywaniu tych robót strzałowych ma 
istotny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników. 
Podczas ręcznego ładowania długich otworów strzałowych istnieje możliwość niecałko
witego wypełnienia otworu strzałowego materiałem wybuchowym - to znaczy, że może 
dojść do sytuacji, gdy podczas wprowadzania kolejnego członu kolumny materiału wybu
chowego dojdzie do nieznacznego nawet zdeformowania otworu strzałowego poprzez jego 
częściowe ścięcie lub utratę drożności na pewnym odcinku przez luźny materiał skalny. 
W przypadku metody pneumatycznej po wprowadzeniu węża transportującego nie ma moż
liwości utraty drożności otworu strzałowego, a więc kolumna ładunku materiału wybucho
wego będzie zawsze ciągła. 

- Pneumatyczna metoda ładowania umożliwia odsunięcie na bezpieczną odległość od wylotu 
otworu strzałowego pracowników zatrudnionych przy ładowaniu. Jedynie na czas wprowa
dzania węża pracownicy znajdują się bezpośrednio przy wylocie otworu, jednakże wtedy 
w otworze nie znajduje się materiał wybuchowy. Przy ładowaniu ręcznym zatrudniona za
łoga stale znajduje się na wprost wylotu otworu strzałowego, w którym nierzadko znajduje 
się kilkadziesiąt kilogramów materiału wybuchowego. Ponadto w przypadku pogorszonych 
warunków stropowych przy ładowaniu pneumatycznym ryzyko związane ewentualnym 
opadem skał stropowych jest ograniczone do minimum. 

- W przypadku ładowania otworów skierowanych w dół (dospągowych) można bardzo łatwo 
i skutecznie przy pomocy sprężonego powietrza usunąć z otworu strzałowego pozostałości 
przepłuczki wodnej 

- Podczas ręcznego ładowania otworów strzałowych zachodzi zjawisko ciągłego tarcia ko
lejno wprowadzanych członów kolumny materiału wybuchowego o lont detonujący i to na 
całej długości otworu strzałowego. W przypadku łączenia poszczególnych nitek lontu ist
nieje ryzyko rozerwania połączenia. W przypadku pneumatycznego ładowania lont detonu
jący odsłonięty jest tylko na krótkim odcinku, reszta znajduje się pomiędzy ściankami ot
woru i wężem transportującym. 
W latach 80. i 90. pneumatyczne ładowanie długich otworów strzałowych z powodzeniem 

stosowane było w wielu kopalniach między innymi w KWK "Staszic", "Katowice", "Kleofas", 
"Śląsk", ,Zabrze-Bielszowice" (obecnie "Bielszowice") [2] . Przełomowym wydarzeniem był 
wypadek zbiorowy strzałowy w Kopalni Węgla Kamiennego ,,Pstrowski" w dniu 18.03.1996 
roku. Doszło tam do niezamierzonej detonacji podczas pneumatycznego ładowania otworów 
strzałowych . Był to pierwszy wypadek strzałowy związany ze stosowaniem metody pneumaty
cznej. Pomimo, iż nie udowodniono bezpośredniego związku przyczynowego zaistniałego zda
rzenia ze stosowaniem pneumatycznego ładowania (prawdopodobnie przyczyną detonacji było 
uderzenie lontu detonującego wystającego z otworu strzałowego przewracającą się żerdzią 
wiertniczą), to w kopalniach zaczęto odstępować od stosowania tej metody w obawie o bez
pieczeństwo. Kolejnym czynnikiem powodującym zamieranie tej metody był fakt kończenia 
się ważności dopuszczenia Prezesa WUG dla stosowanego do tej pory węża transportującego 
ALFA-4. Dopuszczenie to utraciło ważność w 2000 roku i jednocześnie z tą chwilą metoda 
przestała być stosowana [3] . Dzięki staraniom kopalni "Bielszowice" wprowadzono do użytku 
wąż transportujący ALPHA-444, który w roku 2001 uzyskał bezterminowe dopuszczenie Pre
zesa WUG. Od tego roku metoda pneumatyczna praktycznie stosowana była tylko w kopalni 
"Bielszowice". W 2002 roku w kopalni "Kazimierz-Juliusz" rozpoczęto stosowanie metody 
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pneumatycznego ładowania otworów strzałowych jako element metody eksploatacji grubego 
i stromo zalegającego pokładu 510. 

W dniu 12.09.2003 roku w kopalni "Bielszowice" doszło do zbiorowego wypadku strzało
wego podczas pneumatycznego ładowania otworu strzałowego - doszło do niezamierzonej de
tonacji 9,750 kg dynamitu, w wyniku którego poszkodowanych zostało czterech pracowników 
-trzech uległo obrażeniom zakwalifikowanym jako wypadek lekki, obrażenia czwartego zak
walifikowano jako wypadek ciężki. Prawdopodobną przyczyną wypadku (według opracowania 
GIG- Kopalnia_ Doświadczalna "Barbara") było zarwanie otworu strzałowego w czasie łado- . 

wania. Tak, jak w przypadku wypadku w kopalni ,,Pstrowski", nie stwierdzono związku przy
czynowego zaistniałego zdarzenia ze stosowaną metodą pneumatycznego ładowania (badaniom 
w KD "Barbara" poddano wąż transportujący ALPHA-444 oraz nabojnicę NP-1 nie stwierdza
jąc niezgodności z treścią dopuszczeń Prezesa WUG). Równie dobrze mogło dojść do tego wy
padku w przypadku zastosowania ręcznego ładowania. 

Kolejny wypadek strzałowy związany z pneumatycznym ładowaniem otworów strzałowych 
miał miejsce w czerwcu 2004 roku w kopalni "Kazimierz-Juliusz". Doszło tam także do nie
zamierzonej detonacji podczas pneumatycznego ładowania. Prawdopodobną przyczyną było 
pęknięcie węża transportującego ALPHA-444, w wyniku czego doszło do zdetonowania lontu 
w miejscu pęknięcia węża w otworze strzałowym i w konsekwencji detonacji materiału wybu
chowego w otworze strzałowym. Obrażeń lekkich doznał instruktor strzałowy. Przyczyną pę
knięcia węża transportującego mogła być wada techniczna węża polegająca na nierównomier
nej grubości jego ścianek . W konsekwencji tego zdarzenia firma sprzedająca wąż ALPHA-444 
wycofała się z dystrybucji tych węży. W chwili obecnej na rynku polskim nie ma możliwości 
zakupu antyelektrostatycznego węża transportującego posiadającego dopuszczenie Prezesa 
WUG. Z inicjatywy kopalni "Bielszowice" trwają prace związane z możliwością wprowadze
nia na rynek polski nowych typów węży transportujących . 

3. Strzelania długimi otworami w kopalni "Bielszowice" w latach 2002-2004 

Kopalnia "Bielszowice" stosuje metodę pneumatycznego ładowania długich otworów strza
łowych od 1989 roku. W latach 2002-2004 specyfika stosowania długich otworów strzałowych 
wyglądała następująco: 

Rok 

2002 

2003 

2004 

Tabela l. Zestawienie strzelań długimi otworami w kopalni "Bielszowice" w latach 2002-2004 
Table l. Specification of blasting operations executed by means o f lon g holes 

in the "Bielszowice" mine in the years 2002-2004 

Strzelania otworami 

Strzelania wielkośrednicowymi Strzelania Łączna Średnia 
otworami 75 mm ładowanymi otworami długość Łączna ilość długość 

Ilość MW 
f-ączna ilość 

malośredni- pneumatycznie wielkośredni· otworów otworów otworu 
zużyta 

strzelań w otworach 
długimi 

cowyn11 
Strzelania 

cowymi strzałowych strzałowych strzalowego 
o średnicy 

42mm 75mm o średnicy o średnicy o średnicy 
otworami 

ładowanymi 
Strzelania dla 

ładowanymi 75mm 75mm 75mm 
75mm 

ręcznie 
torpe· wywołania 

ręcznie lm l lm l 
Jkgl 

dujące zawału 

stropu 

243 132 71 o 40 6696 220 30,4 10098 

277 153 69 51 4 6466 234 27.6 9510 

288 151 136 l o 15651 498 31,4 24689 
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Jak wynika z powyższego zestawienia, w kopalni "Bielszowice" znacząca i lość dlugich ot
worów strzałowych o średnicy 75 mm ładowana jest metodą pneumatyczną. Ładowanie rę
czne stosowano tylko w przypadku używania barbarytu, który dopiero od czerwca 2003 roku 
posiada dopuszczenie Prezesa WUG do ładowania pneumatycznego oraz po wypadku strzało
wym z września 2003 roku, gdy decyzją Dyrektora OUG Gliwice wstrzymano stosowanie me
tody pneumatycznej do czasu zbadania użytego sprzętu do ładowania pneumatycznego (węża 
i nabojnicy) przez GIG- KD "Barbara". Znacząca większość otworów strzałowych to strzela
nia profilaktyczne mające na celu kontrolowane odprężenie górotworu w pokładach zagrożo
nych tąpaniami . O skuteczności tych strzelań oprócz określenia długości otworów strzałowych, 
kąta ich nachylenia oraz kierunku decyduje ilość odstrzelonego materiału wybuchowego. Ła
dowanie pneumatyczne pozwala uzyskać gęstość załadunku około 5,0 kg dynamitu oraz 4,5 kg 
barbarytu (barbaryt jest materiałem nieco mniej plastycznym niż dynamit) na metr bieżący ot
woru strzałowego, podczas , gdy przy ładowaniu ręcznym gęstość załadunku sięga około 3,0 kg 
na metr bieżący otworu strzałowego . Ponadto zniwelowana jest do minimum możliwość samo
czynnego wysuwania się naboi materiału wybuchowego z otworu podczas ładowania otworów 
stromych (o kącie nachylenia powyżej 45°) ze względu na "plastyczne" przyklejanie się posz
czególnych naboi. Przy ładowaniu ręcznym, aby uzyskać taki efekt, trzeba energicznie i z dużą 
siłą "dobijać" do siebie kolejne kolumny ładunku. Także przy strzelaniach prowokujących po
wstanie prawidłowego zawalu skał stropowych gęstość załadunku ma istotny wpływ na uzys
kanie właściwego efektu - im jest większa, tym łatwiej jest uzyskać przerwanie ciągłości skał 
stropowych i w rezultacie pełny zawał . Stosowane parametry długich otworów strzałowych ła
dowanych pneumatycznie: długość do 35 m, kąt nachylenia otworu do poziomu - do 70°. Pa
rametry te wynikają z sztywności stosowanego węża transportującego ALPHA-444. Przy ot
worach o długości powyżej 35 m i kącie nachylenia większym niż 70° opory tarcia węża o ścian
ki otworu strzałowego są na tyle duże, że przekroczona zostaje sztywność węża . Zaczyna się 
on wyginać przy wylocie otworu w stopniu uniemożliwiającym dalsze wprowadzanie do otwo
ru strzałowego. 

Doskonałym przykładem skuteczności strzelań torpedujących z wykorzystaniem pneumaty
cznego ładowania otworów strzałowych może być profilaktyka zastosowana podczas eksploa
tacji ściany 001 w pokładzie 504. Fokład ten, dotychczas nie eksploatowany w obszarze kopal
ni "Bielszowice", zaliczony do trzeciej kategorii zagrożenia tąpaniami w rejonie eksploatowa
nej ściany 001 dodatkowo zagrożony jest wpływami krawędzi pokładów zalegających poniżej 
(506 w odległości około 35 m pod pokładem 504 i 507 w odległości około 58 m pod pokładem 
504) oraz powyżej (501 zalegającym około 82 m nad pokładem 504). Ściana została urucho
miona w marcu 2004 roku. Zastosowano profilaktykę tąpaniową polegającą na cyklicznym 
strzelaniu torpedującym 8 otworów o długości 30 m i ładunku MW 50 kg z ściany oraz na 
strzelaniu torpedującym z wyrobisk przyścianowych otworów strzałowych o długości 30 m 
i ładunku MW 40 kg. W czasie prowadzenia ściany na początkowym wybiegu 43 m (okres 
rozruchu ściany) zarejestrowano 79 wstrząsów, przy czym wstrząsy o niskich energiach rzędu 
E2 i E3 [J] były w większości wstrząsami samoistnymi, natomiast wstrząsy o energii rzędu E4 
i ES zostały sprowokowane profilaktyką aktywną, to jest wystąpiły bezpośrednio po strzela
niach torpedujących lub w ustalonym czasie wyczekiwania po strzelaniu. Taki sposób wydzie
lania energii sejsmicznej po wykonanej profilaktyce (93C:O sumarycznej wyzwolonej energii) 
świadczył o wysokiej skuteczności zastosowanej profilaktyki, która prowadziła do kontrolowa
nego wyzwolenia zgromadzonej energii, a tym samym wpływała na obniżenie stanu zagrożenia 
tąpaniami . 
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W czasie prowadzenia ściany na wybiegu 155 m wystąpiło 261 wstrząsów o sumarycznej 
energii l ,49 E6 [J], w tym: 
- 181 wstrząsów o energii rzędu E2 [J], 
- 49 wstrząsów o energii rzędu E3 [J] , 
- 30 wstrząsów o energii rzędu E4 [JJ, 
- l wstrząs o energii rzędu ES [J]. 

W okresie tym wykonano: 
- 17 strzelań wstrząsowych w ociosie ściany, po których wystąpiły wstrząsy o energii E2-E5 [J], 
- 11 strzelań torpedujących w stropie ściany, po których wystąpiły wstrząsy o energii rzędu 

E4-E5 [J]. 
Około 37% energii sejsmicznej wydzieliło się po strzelaniach wykonanych w ramach profilaktyki. 
W czasie dalszego prowadzenia ściany 001 w zasięgu wpływów krawędzi pokładu 506 uzys-

kano postęp ściany 55 m. 
W okresie tym wystąpiło 112 wstrząsów samoistnych o sumarycznej energii 1,28 E [6], 

w tym: 
- 61 wstrząsów o energii rzędu E2 [J) , 
- 24 wstrząsów o energii rzędu E3 [J] , 
- 26 wstrząsów o energii rzędu E4 [J], 
- l wstrząs o energii rzędu ES [J]. 

W okresie tym wykonano 5 strzelań torpedujących w stropie ściany, po których nastąpiły 
wstrząsy o energii rzędu E4 [J]. Około 29% energii sejsmicznej wydzieliło się po strzelaniach 
wykonanych w ramach profilaktyki. 

Do chwili obecnej (październik 2006) ściana uzyskała postęp 1157 m. W okresie ruchu 
ściany wykonano łącznie 100 strzelań 384 otworami o łącznej długości 11 520 m. Sumaryczna 
ilość zużytego MW wyniosła 16 674,0 kg. Godnym uwagi jest fakt, że tylko dzięki zastoso
waniu metody pneumatycznego ładowania długich otworów strzałowych można było skutecz
nie zrealizować tak szeroko zakrojoną profilaktykę likwidacji zagrożenia tąpaniami nie przery
wając ciągu technologicznego ruchu ściany. Otwory strzałowe wiercono w ścianie w dni wol
ne, natomiast ładowanie i odpalanie real izowano najczęściej podczas nocnej zmiany w nie
dziele. Podczas tej zmiany ładowano 8 otworów strzałowych o długości 30 m i ładunku MW 
50 kg dynamitu (łącznie 400 kg MW). Cały cykl robót strzałowych, to znaczy ladowanie ma
teriałem wybuchowym otworów strzałowych, ładowanie przybitki, odpalanie i czas wycze
kiwania (90 minut) realizowano w trakcie jednej nocnej zmiany. W poniedziałki na zmianie 
rannej ściana 00 l była gotowa do wznowienia wydobycia. 

4. Techniczne i ekonomiczne porównanie ładowania pneumatycznego i ręcznego 
długich otworów strzałowych 

Ładowanie pneumatyczne otworów strzałowych w sensie inwestycyjnym wymaga zakupu 
nabojnicy pneumatycznej (koszt około 5000 zł) oraz węża transportującego (ostatnia cena oko
lo 80 zl za l mb). Przy standardowej długości węża około 40 m sumaryczny koszt sprzętu wy
nosi około 8200 zł. Są to jedyne koszty, jakie należy ponieść przy stosowaniu tej metody. Przy 
ładowaniu ręcznym koszty potrzebnego sprzętu (nabijaki, otoczki foliowe) stanowią koszt 
pomijalny. 

Ładowanie ręczne długich otworów strzałowych wymaga zatrudnienia minimum czterech 
pracowników: górnika strzałowego, instruktora strzałowego oraz dwóch górników. 
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Cykl robót związanych z ładowaniem ręcznym jest następujący: 
przygotowanie kolumn materiału wybuchowego poprzez powiązanie ze sobą trzech naboi, 
wprowadzenie kolumny do otworu strzałowego wraz z lontem detonującym, 
transportowanie kolumny do dna otworu nabijakami drewnianymi. 
Cykl ten jest powtarzany do momentu wprowadzenia całego materiału wybuchowego. 

Przybitka otworu strzałowego (wilgotny piasek w otoczkach papierowych) wprowadzana jest 
w sposób analogiczny. 

Przykładem ręcznego ładowania może być cykl robót strzałowych związanych z torpedo
waniem skał stropowych pokładu 502 z przecinki ściany 221 w kopalni ,,Pokój" w czerwcu 
2005 roku .. Ładowanie ręczne jednego otworu strzałowego o długości25m i ładunku MW 41 kg 
prowadzone przez cztery osoby (instruktor strzałowy, górnik strzałowy oraz dwóch górników) 
trwało 90 minut. 

W przypadku ładowania pneumatycznego (w kopalni "Bielszowice") potrzebnych jest trzech 
pracowników: instruktor strzałowy- operator nabojnicy, górnik strzałowy oraz górnik- ope
rator węża. Cykl robótjest następujący: 

wprowadzenie węża transportującego wraz z drewnianą atrapą naboju MW z przymoco
wanym lontem detonującym, 
załadowanie pneumatyczne materiału wybuchowego, 
załadowanie pneumatyczne przybitki otworu strzałowego . 

Przykładem pneumatycznego ładowania może być cykl robót strzałowych aktualnie wykony
wanych okresowo w pochylni badawczej I - w wyrobisku nadścianowym ściany 001 w pokła
dzie 504. Załadowanie otworu strzałowego o długości 30 m i ładunku MW 40 kg trwa 30 minut. 

Porównując zastosowanie obydwu metod ładowania otworów strzałowych o podobnych 
parametrach (długość otworu, ładunek MW) w sposób jednoznaczny wynika, że metoda pneu
matyczna jest znacznie bardziej efektywna. Efekty ekonomiczne w kontekście kosztów osobo
wych stosowania obu metod przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 2. Porównanie kosztów osobowych ładowania jednego otworu strzałowego metodą ręczną 
i pneumatyczną. Do obliczeń przyjęto efektywny czas pracy na dole 360 minut. 

Kosztjednej dniówki pracownika przyjęto jako koszt całkowity (dodatki szkodliwe, składki ZUS itp.) 
Table 2. Comparison o f wage costs o f loading of one blasthole by means of manuał and pneumatic 
methods. For calculations the effective work time underground equal to 360 minutes was adopted. 

The cost o f the worker daily rate was adopted as the to tal cost (harmful work allowances, 
social insurance contribution etc.) 

Koszt Koszt 
Koszt 

Potrzebna l dniówki l dniówki 
l dniówki 

Czas ładowania Koszt ładowania 
Ładowanie ilość instruktora górnika 

górnika 
jednego otworu jednego otworu 

pracowników strzałowego strzalowego 
[zł] 

[min] [zł] 

[zł] [zł] 

Ładowanie 
4 90 260 

ręczne 

260 268 256 
Ładowanie 3 30 60 

pneumatyczne 

Jak wynika z powyższej tabeli koszt ładowania jednego długiego otworu strzałowego me
todą pneumatycznąjest niższy o 200 zł. Na przykładzie kopalni ,,Bielszowice" w roku 2004 zaosz
czędzono 99 600,00 zł kosztów osobowych związanych z ładowaniem otworów strzałowych. 
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W aspekcie technicznym porównując obydwie metody ładowania najważniejszym elemen
tem jest czas ładowania otworów strzałowych. W przypadku metody pneumatycznej jest on 
o 1/3 krótszy niż ładowanie ręczne. W przypadku wykonywania strzelań w czynnych ścianach 
ma to istotny wpływ na czas wyłączenia ściany z produkcji. Nie zawsze istnieje możliwość 
realizowania profilaktyki tąpaniowej w dni wolne od pracy. W przypadku konieczności wy
konania strzelania w /czasie dni roboczych skrócenie czasu ładowania otworów strzałowych 
wpływa w istotny sposób na skrócenie postoju ściany, a co za tym idzie mniejsze są straty 
związane ze wstrzymaniem wydobycia. Zysk wynikający ze skrócenia czasu postoju czynnej 
ściany jest niewspółmiernie większy niż oszczędności wynikające z kosztów osobowych. 

5. Perspektywy rozwoju metody pneumatycznego ładowania 
długich otworów strzałowych 

Pneumatyczne ładowanie długich otworów strzałowych jest z powodzeniem stosowane 
w czeskim górnictwie, w kopalniach OKD (Ostravsko-Karvińskie Doły) od ponad 30 lat. W chwi
li obecnej stosowane są nabojnice produkowane przez firmę Permon Krivoklad. Nabojnice te 
wyposażone są w zawór redukcyjny redukujący wlotowe ciśnienie sprężonego powietrza do 
wartości 0,35 MPa. 

Rys. 3. Urządzenie do pneumatycznego ładowania otworów strzałowych stosowane 
w czeskim górnictwie. l - zawór redukcyjny 

Fig. 3. Device for pneumatic loading ofblastholes used in the Czechmining industry. 
l - pressure reducing valve 

Wartość ta wynika z wrażliwości na uderzenie stosowanych w czeskim górnictwie mater
iałów wybuchowych. Firma OKD DPB Paskov świadcząca między innymi usługi dla kopalń 
OKD związane z realizacją profilaktyki tąpaniową prowadziła badania na temat stopnia wypeł
nienia otworu strzałowego w zależności od kąta nachylenia otworu strzałowego do poziomu. 
W wyniku tych badań stwierdzono, ze granicznym kątem nachylenia otworu strzałowego do 
poziomu gwarantującym całkowite wypełnienie otworu strzałowego jest kąt 30°. 
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Rys. 4. ·Przyklad ładowania otworu strzałowego pod kątem około 25 stopni- całkowite wypełnienie 
otworu strzałowego materiałem wybuchowym 

Fig. 4. Example o f blasthole loading at an angle o f about 25 degrees- entire tilling of the balsthole 
with explosives 

Rys. 5. Przykład ładowania otworu strzałowego pod kątem około 35 stopni -częściowe wypełnienie 
otworu materiałem wybuchowym- istnieje możliwość przerwania ciągłości detonacji 

Fig. 5. Example ofblasthole loading at an angle o f about 35 degrees- partia! filling o f the blasthole 
with explosives- there exists the possibility to interrupt the detonation continuity 
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W czeskim górnictwie nie stosuje s i ę lontu detonującego, stąd kryterium całkowitego wy
pelnienia otworu jest najważniejszym czynnikiem decydującym o całkowitej detonacji kolu
mny ładunku materiału wybuchowego. Inicjacja dlugiego otworu strzałowego obywa się tylko 
przy pomocy zapalnika elektrycznego umieszczonego bezpośrednio w kolumnie materialu wy
buchowego przy jego końcu . 

Według informacji uzyskanych w fi rmie OKD DPB Paskov w górnictwie czeskim nie od
notowano żadnych wypadków związanych ze stosowaniem pneumatycznej metody ładowania. 
W kontekście zdarzeń wypadkowych zaistniałych w górnictwie polskim można wyciągnąć wnio
sek, że przyczyną braku wypadków jest niestosowanie lontu detonującego -jest to najbardziej 
wrażliwy na uderzenia środek strzałowy (minimalna energia uderzenia MW rdzenia lontu deto
nującego mogąca spO\ ·odować wybuch według badal1 dopuszczeniowych wynosi 14,7 J, nato
miast dla dynamitu wynosi 24,7 J) . 

Profilaktyka likwidacji zagrożenia tąpaniami w wyrobiskach ścianowych w czeskim gór
nictwie polega głównie na wykonywaniu strzelań torpedujących z wyrobisk przyścianowych. 
Przy średniej długości ściany około 220 m z wyrobisk przyścianowych wykonuje s ię otwory 
strzałowe o długości do 100 m i średnicy 95 mm. Do otworów tych ładuje s i ę pneumatycznie 
material wybuchowy w ilości około 450 kg (w górnictwie czeski nie ma ograniczenia wiel
kości ładunku do wielkości wypełnienia Yz otworu strzałowego tak, jak w górnictwie polskim). 
Istniejące na rynku czeskim węże transportujące dzięki wysokiej sztywności umożliwiają ła
dowanie otworów strzałowych o długości do 100 m. Profilaktyka ta zapewnia skuteczne od
prężenie górotworu przed frontem ściany bez konieczności wykonywania otworów z ściany . 

Do pneumatycznego ładowania stosowane są węże transportujące firmy Technogum Havffov 
posiadające certyfikat jednostki notyfikowanej Radvanice. 

W górnictwie polskim w chwili obecnej jedyną kopalnią stosującą metodę pneumatycznego 
ładowania długich otworów jest kopalnia "Bielszowice". Sporadycznie ladowanie takie stoso
wane jest w kopalni "Kaziemierz-Juliusz". Do zastosowania tej metody przygotowywuje się 
kopalnia "Pniówek". Podstawowym problemem uniemożliwiającym rozwój tej metody jest 
w obecnej chwili brak na rynku polskim węży transportujących pos iadających dopuszczenie do 
stosowania Prezesa WUG. Z inicjatywy kopalni "Bielszowice" trwają prace związane z moż
liwością wprowadzenia na rynek polski czeskich węży -jednakże z powodu bardzo małego 
zapotrzebowania i stnieją poważne problemy z uruchomieniem produkcji tych węży o średnicy 
wewnętrznej 35 mm (firma Technogum produkuje dla potrzeb czeskiego górnictwa ww. węże 
o średnicy wewnętrznej 32 lub 40 mm, niestety nie są to średnice umożliwiające stosowanie 
tych węży w górnictwie polskim, ponieważ zgodnie z instrukcją dotyczącą stosowania naboj
nicy pneumatycznej NP-1 do pneumatycznego ładowania materiałów wybuchowych nabojo
wanych oraz nabojowanego materiału przybitkowego do długich otworów strzałowych, opraco
waną przez GIG - Kopalnia Doświadczalna "Barbara" wąż transportujący powinien posiadać 
średnicę wewnętrzną co najmniej o 2 mm większą od średnicy naboju, przy średnicy 32 mm 
naboi produkowanych na rynku polskim minimalna średnica wewnętrzna węża transportują
cego powinna wynosić minimum 34 mm). Niezależnie prowadzone są rozmowy na temat uru
chomienia produkcji węży transportujących przez firmę ERG Bieruń. 

Rynek materiałów wybuchowych dopuszczonych do ładowania pneumatycznego także się 

kurczy. Produkowany dotychczas przez formę ,,NITRON" Krupski Młyn dynamit 10G5H dopu
szczony do ładowania pneumatycznego obecnie (od stycznia 2005 roku) nie spełnia wymogów 
umożliwiających zastosowanie do pneumatycznego ładowania. Obecnie na rynku materiałów wy
buchowych dopuszczonych do pneumatycznego ładowania istnieje dynamit 13G5M (ERRGO
DYN 25M) produkcji ERG "Bieruń" oraz barbaryt 4HM produkcji "NITRON" Krupski Mlyn. 
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Wypadki strzałowe zaistniałe podczas stosowania metody pneumatycznego ładowania za
sadniczo nie miały nic wspólnego z samą metodą pneumatycznego ładowania. Na przykładzie 
kopalni ,,Bielszowice" w latach 2002-2004 załadowano sumarycznie 952 otwory metodą pneu
matyczną. W okresie tym zaistniało na kopalni "Bielszowice" łącznie 159 wypadków przy 
pracy, z ilości tej jeden wypadek zaistniał podczas ładowania długiego otworu strzałowego me
todą pneumatyczną, co stanowi 0,6% całości wypadków. Biorąc pod uwagę fakt, że nie udo
wodniono związku przyczynowo-skutkowego zaistniałego wypadku z stosowaniem metody pneu
matycznego ładowania otworów strzałowych trudno mówić o jakimkolwiek szczególnym nie
bezpieczeJ'lstwie stosowania tej metody. 

W coraz większej ilości kopalń eksploatacja sięga do coraz niższych poziomów. Wraz 
ze wzrostem głębokości zalegania eksploatowanych pokładów wzrasta zagrożenie tąpaniami. 
Jedną z najskuteczniejszych metod likwidacji tego zagrożenia są strzelania torpedujące. Meto
da pneumatycznego ładowania otworów strzałowych umożliwia stosunkowo bezpieczne i co 
najbardziej istotne bardzo skuteczny sposób likwidacji tego zagrożenia. Mity, które urosły wokół 
rzekomego "szczególnego niebezpieczeństwa" stosowania metody pneumatycznej w kontekście 
przytoczonych faktów są tylko mitami. 

Wprowadzenie na rynek polski nowej generacji węży transportujących powinno zaowoco
wać możliwością rozszerzenia stosowania metody pneumatycznego ładowania otworów strza
łowych. Coraz częściej kopalnie napotykają na techniczne problemy związane z strzelaniami 
długich otworów strzałowych. W większości przypadków wskutek bariery technicznej unie
możliwiającej skuteczne załadowanie materiałem wybuchowym długich otworów strzałowych 
techniką ręczną kopalnie odstępują od tego typu profilaktyki. Tymczasem wystarczy w sposób 
racjonalny przeanalizować korzyści wynikające ze stosowania metody pneumatycznej (odrzuca
jąc wszelkie nieracjonalne uprzedzenia) i wnioski powinny nasunąć się same. 

Mówiąc o aspektach związanych z pneumatyczną metodą ładowania długich otworów 
strzałowych nie sposób nie wspomnieć o sprawach związanych z techniką wiercenia takich ot
worów. Metoda wiercenia tylko obrotowego jest wysoce nieefektywna, szczególnie w przy
padku wiercenia otworów strzałowych w twardych piaskowcach, które najczęściej w przy
padku ich występowania w stropach lub spągach pokładów szczególnie zagrożonych tąpaniami 
są źródłem naprężeń powodujących skłonność pokładów do tąpnięć. W górnictwie niemieckim 
i czeskim szeroko stosowana jest technika wierceń otworów strzałowych metodą udarowo
obrotową. Fostępy wierceń uzyskiwane metodą udarowo-obrotową (z zastosowaniem młotów 
wgłębnych) są znacznie większe niż w przypadku techniki obrotowej i sięgają postępów rzędu 
10 mb otworu o średnicy 75 mm na godzinę . Przykładem takich rozwiązań mogą być czeskie 
wiertnice do wierceń udarowo-obrotowych typu RVS-2K wyprodukowane dla własnych po
trzeb przez firmę OKD DPB Paskov i stosowane od 1998 roku w kopalniach OKD lub wiert
nice typu P 120-8 produkowane przez firmę Hausherr z powodzeniem stosowane od ponad 30 
lat w niemieckich kopalniach DSK AG oraz w Turcji. Z inicjatywy kopalni "Bielszowice" 
trwają obecnie prace związane z możliwością wdrożenia w polskim górnictwie węglowym wier
cenia długich otworów strzałowych techniką udarowo-obrotową z zastosowaniem młotków wgłęb
nych. Kompleksowe zastosowanie nowoczesnych technik wiertniczycl"! oraz metody pneumaty
cznego ładowania długich otworów strzałowych powinno skutkować znacznie większą efektyw
nością likwidacji stanu zagrożenia tąpaniami w polskim górnictwie węgla kamiennego. 
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Pneumatic Loading of Long Blastholes in the "Bielszowice" Colliery. 
Development Perspectives of this Method 

Abstra et 

Historie aspects of introduction of the pneumatic loading method of long blastholes. The 
first application of this method in the "Staszic" Colliery in 1982. Development of the pneu
matic loading method in other coal mines. Blasting-related accident during pneumatic loading 
in the ,,Pstrowski" Colliery on 18 March 1996- unintended detonation of the blasting fuse out
sicle the blasthole. Gradual withdrawal of mines from the use of the pneumatic method in con
sequence of the accident mentioned above. Introduction into the market of new hoses of the 
ALPHA-444 type. Blasting-related accident during pneumatic loading in the "Bielszowice" 
Colliery on 12 Septernber 2003. Blasting-reląted accident during pneumatic loading in the "Ka
zimierz-Juliusz" Colliery in June 2004. Withdrawal from the market of hoses distribulion of 
the ALPHA-444 type. Lack on the Polish market at the present time of anti-electrostatic hoses 
for pneumatic loading. Wark connected with the introduction of new hoses into the Polish mar
ket. Analysis of blasting by means of long blastholes loaded pneumatically in the "Bielszowi
ce" Colliery in the years 2002-2004. Technical and economic comparison of pneumatic and 
manual loading of long blastholes. 

The aim of the paper is to introduce the problems eonnecred with the pneumatic loading of 
long blastholes. 

Recenzent: dr lzab. inż. Paweł Batko 
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Przykłady zastosowania nowych rozwiązait 
obudowy podporowo-kotwowej w kopalniach węgla 

Słowa kluczowe 

górotwór -obudowa -kotwienie 

Streszczenie 

Mar. Konf Szkoły Eksploatacji 
Podz.iemnej 2006 

W referacie zaprezentowano wybrane doświadczenia uzyskane w trakcie projektowania i mo
nitorowania wyrobisk rozcinek ścianowych wykonanych z zastosowaniem obudowy podporo
wo-kotwowej. Istota wdrożonych rozwiązal'! polega na zastosowaniu stropnic prostych różnej 
konstrukcji cechujących się tym, że istnieje możliwość zabudowy kotwi w dm\ olnym miejscu 
stropnicy bez konieczności stosowania dodatkowych strzemion. W referacie przedstawiono 
praktyczne przykłady wykonania trzech wyrobisk obejmujące projekt, wykonanie wyrobiska 
i wyniki obserwacj i ich stateczności . 

l. Wprowadzenie 

W związku ze zmniejszeniem liczby wyrobisk wykonywanych z zastosowaniem samodziel
nej obudowie kotwowej począwszy od 2002 roku zaczęto proponować kopalniom rozwiązania 
obudowy będące kombinacjami obudowy kotwowej i podporowej. Ze względu na sposób połą
czenia obydwu rodzajów obudowy można wyróżnić: 

obudowę kotwowo-podporową, która składa się z kotwi oraz nie połączonych z nimi odrzwi 
obudowy podporowej prostej bądź łukowej, 
obudowę podporowo-kotwową (lub bardziej prawidłowo odrzwiowo-przykotwioną), która 
składa się z odrzwi obudowy podporowej prostej bądź łukowej oraz połączonych z nimi 
kotwi, 
obudowę kotwowo-podporową mieszaną, w której występują kotwie połączone i nie połą
czone z odrzwiami obudowy podporowej prostej bądź łukowej. 
Istota nowego rozwiązania obudowy podporowo-kotwowej polega na zastosowaniu strop

nicy prostej posiadającej szczelinę wzdłuż całej swej długości, co umożliwia zabudowanie kot
wi w dowolnym miejscu stropnicy bez konieczności stosowania dodatkowych strzemion. Do 
chwili obecnej opracowano kilka typów stropnic. Składają się one z połączonych ze sobą dwu
teowników, ceowników bądź zetowników (rys. l. l). Pierwszą kopalnią, która w sierpniu 2002 
roku zastosowała nowe rozwiązanie obudowy podporowo-kotwowej była KWK "Wieczorek". 
Według wiedzy autora następujące zakłady górnicze zastosowały następnie powyższe rozwią
zania: ,,Mysłowice", ,,Jankowice", "Polska-Wirek", ,,ZOfiówka", ,,Bielszowice", ,,Knurów". W refe
racie przedstawiono trzy przykłady wyrobisk, które zaprojektowano i wykonano pod nadzorem 
Głównego Instytutu Górnictwa. 
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Rys. 1.1. Przykład stropnicy wykonanej z ceowników 
Fig. 1. 1. The examp1e o f a roof bar 

2. Rozcinka rozruchowa ściany 308 w pokładzie 620 

C-C 

2.1 . Opis warunków górniczo-geologicznych oraz wyników badań węgla i skał stropowych 

Rozcinka ściany 308 w pokładzie 620, o długości250m zlokalizowana została w partii po
kładu zalegającej na głębokości od 550 do 700 m. Nachylenie pokładu wynosiło około 5 sto
pni. W stropie i spągu pokładu występowały warstwy iłowca o miąższości od 6 do 8 m. Po
wyżej warstwy iłowca w stropie znajdowała się 9 m warstwa piaskowca [ l, 2]. 

W oparciu o przeprowadzoną prognozę nie przewidywano wystąpienia wstrząsów w trakcie 
robót przygotowawczych o energii większej niż 5·104 J. Zaszłości eksploatacyjne oraz zaburze
nia geologiczne nie występowały. 

W wyniku przeprowadzonych badań dołowych i laboratoryjnych uzyskano następujące pa
rametry geomechaniczne węgla i skał stropowych: 
- średnia wytrzymałość na ściskanie skał stropowych: 18,5 MPa, 
- średnia wytrzymałość na ściskanie węgla pokładu 620: 26,7 MPa, 
- średni wskażn ik rozmakalności : 0,91, 
- średni wskażnik szcze l inowatości RQD: 22%. 

W związku z n i ską wartością wskaźnika szczelinowatości RQD wykonano dodatkowe ba
dania endoskopowe, które wykazały, że w odległości 0,6 m od płaszczyzny stropu znajdowała 
się szczelina. Na pozostałym odcinku badanego otworu stropowego nie stwierdzono żadnych 
spękm1. Przyjęto zatem, że niskie wartości RQD kojarzyć należy z techniką wiercenia a nie 
własnośc iam i górotworu. 

Uzyskane powyżej wyniki były podstawą do wykonania projektu obudowy. 

2.2. Projekt obudowy podporowo-kotwowej 

W projekcie obudowy podporowo-kotwowej rozcinki rozruchowej ściany 308 w pokładzie 
620 zastosowano następujące procedury: 
l. Najpierw analizowana była wielkość naprężeń występujących w ociosach wyrobiska. W ana

lizie uwzględniono ogólną koncentrację sił, wynikającą z głębokości położenia, sąsiedztwa 
krawędz i, zrobów oraz najbliższych frontów eksploatacyjnych. Naprężenia te porównywa-
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no z trójosiową, efektywną wytrzymałością na ściskanie i w oparciu o zespół kryteriów wy
tężeniowych wyznaczano zasięg spękań w ociosach. 

2. Następnie przeprowadzono analizę stanu naprężel'1 w stropie wyrobiska, która odbywała się 
według innej procedury, pozwalającej na uwzględnienie statycznej jak i dynamicznej części 
stanu naprężenia. Naprężenia obliczane były kompleksowo w celu uwzględnienia ich części 
statycznej i dynamicznej, ewentualnych sił poziomych (wynikających z tektoniki), jak rów
nież z czynników reologicznych. Służące do analizy wytężeniowej dane o wytrzymałości 
skał, ich osłabienia strukturalnego, wpływu czasu, wilgotności, wstrząsów, zagęszczenia 
spękań naturalnych oraz parametrów reologicznych, wykorzystano do obliczania efektyw
nej wytrzymałości górotworu stropowego. Sklepienie odspojenia określone tym sposobem 
służyło do obliczenia prognozowanego obciążenia obudowy. 

3. W następnym etapie obliczeń porównano prognozowane obciążenie górotworu z podpor-
nością obudowy sprawdzając dwa podstawowe warunki: 

obciążenie stojaków powinno być mniejsze lub równe podporności roboczej stojaków 
przy założeniu ekwiwalentności nośności kotwi i podoporności roboczej stojaków, 
największy obliczeniowy moment zginający działający na stropnicę odrzwi powinien być 
mniejszy lub równy maksymalnemu momentowi zginającemu przenoszonemu przez 
stropnicę. 

Przeprowadzona analiza stropowego obciążenia górotworu wykazała, że mogło ono maksy
malnie wynieść 0,045 MN/m2 stropu. Prognozowany zasięg strefy odspojenia wynosił 2,7 m 
w stropie a w ociosach 0,4 m. W wyniku przeprowadzonych obliczeń obudowy podporowo
kotwowej dla danego profilu wytrzymałościowego górotworu i oceny prognozowanego obcią
żenia uzyskano następujące wyniki: 

maksymalne obciążenie obliczeniowe l podpory: 165 kN, 
maksymalny obliczeniowy moment zginający: 36,4 kNm, 
długość kotwi stropowych mocowanych w górotworze: 3,0 m, 

- odstęp pomiędzy rzędami odrzwi: 1,0 m, 
każde odrzwia przykotwiono 2 kotwami i podparto stojakami na ociosach. 

2.3. Wykonywanie i kontrola obudowy podporowo-kotwowej 

Rozcinka rozruchowa ściany 308 w pokładzie 620 drążona była jednoetapowo za pomocą 
kombajnu AM-50 na szerokość 5,5 m i wysokość 2,0 m. Obudowa rozcinki składała się z na
stępujących elementów (rys. 2.1): 

odrzwia ze stropnic typu SPK-Z-I podbudowane przy ociosach stojakami typu PISK II 
budowane w odstępie co 1,0 m, 
każda stropnica przykotwiona została 2 kotwami IR-4 o długości mocowania w górotworze 
3,0 m umieszczonymi w odległości 1,8 m od końca stropnicy, 
kotwie wklejano na odcinku nie mniejszym niż 1,0 m, 

- opinka stropu składała się z siatki typu łańcuchowego, 
opinka ociosów składała się z siatki typu MM klinowanej pomiędzy stojakami a ociosem. 
W ramach kontroli stateczności wyrobiska i kontroli obudowy wykonywano następujące 

pomiary [1, 2]: nośność kotwi, rozwarstwienie skał stropowych, zsuw stojaków. 
Testy nośności wykonano na losowo wybranych 22 kotwach. Kotwie mocowano w góro

tworze za pomocą 2 nabojów typu Lokset o długości 0,6 m., średnicy 24 mm i czasie żelowa
nia 5 minut. Na 22 zbadane kotwie tylko jedna wysunęła się z otworu przy obciążeniu 32 kN. 
Pozostałe kotwie wykazały nośność nie mniejszą niż 200 kN. 
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W stropie rozcinki rozruchowej ściany 308 w pokładzie 620 zabudowano 4 rozwarstwie
niornierze linkowe zamocowane w odległości 4,6-6,0 m od płaszczyzny stropu. Rozwarst
wieniornierze budowano w odstępach co 50 m wybiegu wyrobiska. Uzyskano maksymalne 
rozwarstwienie wynoszące 45 mm (po 56 dniach obserwacji). 
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Rys. 2.1 . Sposób obudowy rozcinki ściany 308 w pokładzie 620. 
I -stojaki PISK II, 2- stropnica SPK-Z-I, 3 -kotwic strunowe IR-4, 4- siatka typu łańcuchowego 

Fig. 2. I. Schcme o f boiting o f 308 cross-cut in 620 seam. 
I - PISK II prop, 2- SPK-Z-I roofbar, 3 - IR-4 boi t, 4- chain Iink net 

Pomiary zsuwu stojaków realizowano w taki sposób, że co 10 m na stojakach ociosowych 
naniesiono linie odniesienia i obserwowano ich przemieszczenie. W trakcie badań zaobserwo
wano maksymalny zsuw wynoszący lO mm. 
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Obserwacje i badania przeprowadzone w trakcie drążenia wyrobiska wykazały, że więk
szość obciążenia górotworu przejęły kotwie (rys. 2.2). Prowadzony monitoring stanu wyrobi
ska i obudowy umożliwił bezpieczne zakończyć drążenie wyrobiska wyposażonego w prototy
pową w warunkach kopalni obudowę. Uzyskane doświadczenia zachęciły kierownictwo kopal
ni do wykonania kolejnych wyrobisk w podobnej technologii. 

Rys. 2.2. Widok rozcinki ściany 308 w pokładzie 620 po 9 miesiącach od jej zakoliczenia 
Fig. 2.2. General view of 308 cross-cut, 620 seam 9 months after ending 

3. Rozcinka rozruchowa ściany IG w pokładzie 418 

3.1. Opis warunków górniczo-geologicznych oraz wyników badań węgla i skał stropowych 

Rozpatrywany rejon pokładu 418 zlokalizowany był na głębokości od 440 do 500 m. Miąż
szość pokładu 418 była zróżnicowana i wynosiła od l ,2 do l, 7 m. W stropie pokładu występo
wały łupki i piaskowce o łącznej miąższości od 17,8 do 19,3 m, w spągu zaś warstwa łupku 
o miąższości około 3,0 m [l, 2] . 

W rejonie projektowanej eksploatacji pokładu 418 najbliższym, wyżej zalegającym pokła
dem był pokład 416. Pionowa odległość pomiędzy spągiem pokładu 416, a spągiem pokładu 
418 wynosiła około 35 m. Pokład 416 w omawianym rejonie został wyeksploatowany w latach 
1988-200 l. Najbliżej niżej zalegającym pokładem, był pokład 501. Pionowa odległość między 
spągiem pokładu 418 a spągiem pokładu 501 wynosiła około 20m. Pokład 501 w omawianym 
rejonie został wyeksploatowany w latach 1949-197 4 . 

Na wybiegu rozcinki rozruchowej lG dodatkowo występowały krawędzie pokładu 501 i 510. 
Zaszłości eksploatacyjne nie miały znaczącego wpływu na stateczność wyrobiska. W oparciu 
o wykonaną prognozę nie przewidywano wystąpienia wstrząsów o energii większej od l ·104 J. 
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W wyni ku przeprowadzonych badań dołowych i laboratoryjnych uzyskano następujące pa
rametry geomechaniczne węgla i skał stropowych: 
- średnia wytrzymałość na ściskanie skał stropowych: 39,0 MPa, 
- średnia wytrzymałość na ściskanie węgla pokładu 418: 20,3 MPa, 
- średni wskaźnik rozmakalności: 0,99, 
- średni wskaźnik szczelinowatości RQD: 51%. 

Uzyskane powyżej wyniki były podstawą do wykonania projektu obudowy. 

3.2. Projekt obudowy kotwowo-podporowej mieszanej 

Kopalnia zaplanowała wykonanie i utrzymanie rozcinki rozruchowej ściany lG w pokła
dzie 418 w następujących etapach: 
l. Wykonanie rozcinki w obudowie kotwowo-podporowej mieszanej. 
2. Uzbrojenie rozcinki i rozpoczęcie eksploatacji. 
3. Po przesunięciu się czoła ściany i wyprowadzeniu obudowy ścianowej z rozcinki, za sek

cjami obudowy zostanie wykonane wzmocnienie pozwalające na jej utrzymanie za frontem 
ściany. 

W pierwszym etapie przeprowadzono obliczenia zgodnie z metodyką opisaną w rozdziale 2.2. 
Samodzielną obudowę kotwową zaprojektowano według zasady podwieszania przy uwzglę

dnieniu niejednorodności wytrzymałościowej skał stropowych oraz ich naturalnej spękalności. 
Z bilansu ciężaru odspojonych skał i nośności kotwi wyliczono ich odstęp wzdłuż i w poprzek 
osi wyrobiska. Długość kotwi stropowych określono przy założeniu, że ich długość mocowania 
w górotworze powinna być większa o co najmniej 0,3 m od zasięgu prognozowanego sklepie
nia ciśnień. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa, obudowę tak zaprojektowano, aby wy
maganą nośność obudowy zapewniała samodzielna obudowa kotwowa, jak i odrzwia podpo
rowo-kotwowe. 

Wzmocnienie pozwalające na utrzymanie rozcinki za frontem ściany zaplanowano w for
mie kasztów drewnianych. Ich obciążenie wynikało z masy odspojonych skał stropowych w obrę
bie szerokości wyrobiska, masy odspojonych skał nad kasztem oraz obciążenia związanego 
z zawisaniem stropu w zrobach. Wymienione trzy składniki obciążenia oszacowano na podsta
wie dokonanej prognozy linii odspojenia jaka wytworzy się po rozpoczęciu eksploatacji ścianą 
lG (rys. 3.1). 

Przeprowadzona analiza stropowego obciążenia górotworu wykazała, że może ono maksy
malnie wynieść 0,039 MN/m2 stropu. Prognozowany zasięg strefy odspojenia wynosił: w stro
pie 1,8 m, w ociosach 0,8 m. W wyniku przeprowadzonych obliczeń obudowy kotwowo-pod
porowej mieszanej uzyskano następujące wyniki: 
- maksymalne obciążenie obliczeniowe l podpory: 184,0 kN, 
- maksymalny obliczeniowy moment zginający: 24,2 kNm, 
- długość kotwi stropowych mocowanych w górotworze: 2, l m, 
- długość kotwi mocowanych w ociosie: 1,5 m, 
- odstęp pomiędzy rzędami odrzwi: 2,0 m, 
- odstęp pomiędzy rzędami kotwi: 2,0 m, 
- liczba kotwi w rzędzie: 4, 
- każde odrzwia przykotwione 2 kotwami i podparte stojakami przy ociosach, 
- w ociosach 2 kotwie w rzędzie co 2,0 m. 

Dla etapu wzmocnienia wyrobiska za frontem ściany obliczono, iż wymagana podporność 
kasztu drewnianego o szerokości l ,2-1 ,5 m powinna wynosić 1830 kN. Z charakterystyki pod-

258 



School of Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2006 

parnościowej kasztów drewnianych, wynika, że dla dopuszczalnego osiadania stropu równego 
0,31 m, kaszt dziewięciopunktowy osiąga podporność 1600 kN [7]. Podporność ta nie była wy
starczająca dla zrównoważenia prognozowanego obciążenia, więc zaproponowano uzupełnie
nie deficytu podporności poprzez zastosowanie kotwi strunowych o nośności nie mniejszej niż 
250 kN mocowanych powyżej prognozowanej linii odspojenia. (rys. 3.1). Jak wynika z rysun
ku długość mocowania kotwi w górotworze nie powinna być mniejsza niż 4,5 m. 
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Rys. 3.1. Prognoza zasięgu odspojenia skał stropowych 
Fig. 3.1. Reach of rock separation prognosis 

3.3. Wykonywanie i kontrola obudowy 

Rozcinka rozruchowa ściany l G o długości 170 m drążona była jednoetapowo na szerokość 
5,5 m i wysokość 3,0 m w wyłomie. Obudowę rozcinki wykonywano w sposób następujący 
(rys. 3.2): 
- odrzwia składające się ze stropnic typu SPK-G-II długości 5,5 m podbudowane zostały 

przy ociosach stojakami PISK II. Rozstaw odrzwi nie był większy niż 2,0 m, 
każda stropnica przykotwiona została 2 kotwami typu KG-220 o długości mocowania w góro
tworze 2, l m rozmieszczonymi symetrycznie wzdłuż jej długości, 
pomiędzy odrzwiami obudowy podporowo-kotwowej przykotwione zostały 4 kotwiami ty
pu KG-220 okładziny z blachy profilowanej o długości 5,9 m. Długość kotwi w górotwo
rze wynosiła 2, l m. Odstęp pomiędzy okładzinami wynosił 2,0 m, 
ocios w kierunku biegu ściany zabezpieczony został jedną parą kotwi urabialnych typu 
KW S z-l w odstępach pomiędzy rzędami co 2,0 m i całkowitej długości l ,8 m, 
ocios w kierunku przeciwnym do biegu ściany zabezpieczony został jedną parą kotwi typu 
KG-180 w odstępach pomiędzy rzędami co 2,0 m i całkowitej długości l ,8 m. 
Dla etapu utrzymania rozcinki za frontem ściany l G wykonano wzmocnienia (rys. 3.3): 
każdą ze stropnic SPK-G-II dodatkowo przykotwiono kotwą strunową IR-4 o nośności 250 
kN i długości mocowania w górotworze 4,5 m, 
po uzbrojeniu rozcinki w obudowę zmechanizowaną i przesunięciu czoła ściany tak aby 
wyprowadzić obudowę poza obrys rozcinki wzdłuż jej wybiegu w odległości co 2,0 m, za
budowano kaszty drewniane dziewięciopunktowe z podkładów kolejowych. 
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Rys. 3.2. Sposób obudowy rozcinki rozruchowej ściany l G, pokład 418. 
l -kotwie KG-220. 2- stropnica SP-G-II, 3- stojak PISK II, 4- okładzina profilowana, 

5- sintka typu łańcuchowego, 6- kotwie urabialne KWSz-1, 7- kotwie KG- l 80 
Fig. 3.2. Scheme of bolting of 1G cross-cut, 418 seam. 

l - KG-220 boi t, 2- SP-G-II roof bar, 3- PISK II prop, 4- steel lagging, 
5 - chain link net, 6- KWSz-1 bo l t, 7- KG- l 80 bo l t 

Rys. 3.3. Sposób wzmocnienia rozcinki 1G, pokład 418 za frontem ściany. 

l -kotwic KG-220. 2- stropnica SPK-G-II, 3- stojaki PISK II, 4- okładzina protilowana, 
5- siatka typu łańcuchowego, 6- kotwie KG-180, 7- kotwie strunowe IR-4 
Fi g. 3.3. Scheme o f reinforce o f l G cross-cut bchind longwall face, 418 seam. 
l - KG-220 bolt, 2- SPK-G-II roof bar, 3- PISK II pro p, 4- steel lagging, 

5 - chain link net, 6- KG-180 bolt, 7- IR-4 bolt 
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W trakcie drążenia wykonywano okresowe pomiary nośności kotwi, badania stateczności 
wyrobiska oraz kontrolę prawidłowości wykonania obudowy. 

Zakres bada!l obejmował [3, 4]: 
- pomiary nośności kotwi, 
- pomiary rozwarstwienia skał stropowych, 
- pomiary obciążenia kotwi. 

Testy nośności wykonano na 34 losowo wybranych kotwach. Kotwie mocowano w góro
tworze za pomocą nabojów typu Lokset Z ogólnej liczby 34 zbadanych kotwi, 20 stanowiły 
kotwie prętowe a 14 kotwie strunowe. Z 20 kotwi prętowych w jednym przypadku kotew wy
sunęła się z otworu przy obciążeniu I 7 kN oraz w jednym przypadku nastąpiło zerwanie kotwi 
na gwincie przy obciążeniu I 70 kN. Pozostałe badane kotwie prętowe uzyskały nośność 200 
kN. Z 14 badanych kotwi strunowych w lO przypadkach nastąpił przy obciążeniu 200 kN zsuw 
tulei zaciskowych w granicach 28-40 mm. Zalecono zmianę producenta kotwi, co dało pozy
tywny wynik baclania nośności kotwi. 

W stropie rozcinki rozruchowej ściany !G w pokładzie 418 zabudowano 7 wskaźników nis
kiego rozwarstwienia w odstępach co 30 m, które zamocowano w odległości 2,4 m od płasz
czyzny stropu. W fazie drążenia wyrobiska na 6 wskaźnikach nie stwierdzono żadnych zmian. 
Na jednym zmierzono 6 mm rozwarstwienia po 65 dniach obserwacji. Wskaźniki wysokiego 
rozwarstwienia (4 sztuki) zabudowano w odstępach co 60 m. Mocowano je w odległości 4,5 m 
od płaszczyzny stropu. W fazie drążenia wyrobiska na 3 wskaźnikach nie stwierdzono żadnych 
zmian. Na jednym zmierzono 13 mm rozwarstwienia po 65 dniach obserwacji. 

W fazie utrzymania wyrobiska za frontem ściany po przemieszczeniu się frontu ściany l G 
na odległość 30 111 od rozcinki rozruchowej zauważono skrócenie linek na wszystkich rozwars
twieniamierzach w granicach od 122 do I 76 mm. Dokonane obserwacje wykazały, że wytłu
maczeniem tego zjawiska było poziome przesunięcie warstw stropowych na skutek ich prze
mieszczania do wybranej przestrzeni. 

Pomiary obci ążenia kotwi realizowano na stanowisku kontroli okresowej wyposażonym 
w dynamometr krążkowy. Po !58 dniach obserwacji obciążenie wynosiło 150 kN. 

Wydrążenie i utrzymanie rozcinki I G za frontem ściany do czasu zako!lczenia jej biegu za
ko!lczono z sukcesem a prowadzony monitoring stanu wyrobiska pozwolił pozytywnie zwery
fikować projekt obudowy w oparciu o badania "in situ". 

4. Rozcinka ścianyl/A w pokładzie 416 

4. I. Opis warunków górniczo-geologicznych 
oraz wyników badm'l węgla i skał stropowych 

Rozcinka ściany I l A o długości 250 m zlokalizowana została w pokładzie 416 w bloku A 
pomiędzy uskokiem III o zrzucie 16-20 m oraz uskokiem IV o zrzucie 25m. Kąt upadu pokła
du wynosił 5 stopni . Grubość pokładu 416 zalegającego na głębokości około 625 m wynosiła 
l ,4 m. Bezpośrednio nad pokładem do wysokości I 0,6 m za legał piaskowiec. Powyżej wystę
powała warstwa 5,4 m łupku ilastego oraz 0,9 m węgla pokładu 4 I 6/1. W spągu pokładu zale
gał łupek ilasty i grubości 0,5 m a następnie 20,3 m piaskowca [5, 6]. 

Z pokładów rudzk ich w tym rejonie wybrane zostały systemem na zawał następujące pokłady: 
- 41311 zlokalizowany w odległości 95 m wybrany w latach 1995-1996 na grubość 1,7-1 ,8 m, 
oraz 
- 41312 zlokalizowany w odległości85m wybrany w latach 2000-2001 na grubość 1,7-2,0 m. 
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Biorąc pod uwagę doświadczenia uzyskane w trakcie robót górniczych w pokładzie 416 
w bloku B oraz pozostałych pokładach grupy rudzkiej, w tym również w bloku A, nie przewi
dywano wystąpienia zagrożenia tąpaniami w czasie prowadzenia robót górniczych w pokładzie 
416 w bloku A. 

W wyniku przeprowadzonych badań dołowych i laboratoryjnych uzyskano następujące pa
rametry gemechaniczne węgla i skał stropowych: 
- średnia wytrzymałość na ściskanie skał stropowych: 58,7 MPa, 
- średnia wytrzymałość na ściskanie węgla pokładu 416: 35 MPa, 
- średni wskaźnik rozmakalności: 1,0, 
- średni wskaźnik szczelinowatości RQD: 87%. 

Uzyskane powyżej wyniki były podstawą do wykonania projektu obudowy. 

4.2. Projekt obudowy podporowo-kotwowej 

W projekcie obudowy podporowo-kotwowej przecinki ściany 1/A w pokładzie 416 zasto
sowano procedury opisane w rozdziale 2.2. Przeprowadzona analiza stropowego obciążenia 
górotworu wykazała, że może ono maksymalnie wynieść 0,023 MN/nl stropu. Prognozowany 
zasięg strefy odspojenia wynosił 1,4 m w stropie a w ociosach 0,5 m. W wyniku przeprowa
dzonych obliczeń obudowy podporowo-kotwowej dla danego profilu wytrzymałościowego gó
rotworu i oceny prognozowanego obciążenia uzyskano: 
- maksymalne obciążenie obliczeniowe l podpory: 94 kN, 
- maksymalny obliczeniowy moment zginający stropnicy: 28,0 kNm, 
- długość kotwi stropowych mocowanych w górotworze: 1,7 m, 
- odstęp pomiędzy rzędami odrzwi: 1,5 m, 
- każde odrzwia przykotwione 2 kotwami i podparte stojakami przy ociosach. 

4.3. Wykonywanie i kontrola obudowy podporowo-kotwowej 

Przecinka rozruchowa ściany l/A drążona była jednoetapowo na szerokość 5,0 m i wyso
kość 2,5 m w wyłomie. Obudowa przecinki składała się z następujących elementów (rys. 4.1 ): 
- odrzwia ze stropnic typu USG-2 długości 5,0 m podbudowane przy ociosach stojakami ty

pu Valent. Rozstaw odrzwi wynosił 1,5 m, 
- każda stropnica przykotwiona została 2 kotwami o długości mocowania w górotworze nie 

mniejszej niż 1,7 m. Kotwie wklejano na całej długości i mocowano w odległości 1,7 m od 
końca stropnicy, 

- opinka stropu wykonana została z siatki typu łańcuchowego rodzaju ciężkiego, 
- opinkę ociosów wykonywano z siatki zaczepowej klinowanej pomiędzy ociosem a stojakami. 

W trakcie drążenia wykonywano okresowe pomiary nośności kotwi i badania stateczności 
wyrobiska oraz kontrolę prawidłowości wykonania obudowy. 

Zakres badań obejmował [5, 6]: 
- pomiary nośności kotwi, 
- pomiary rozwarstwienia skał stropowych, 
- pomiary obciążenia kotwi. 

Testy nośności wykonano na 37 losowo wybranych kotwach. Kotwie mocowano w góro
tworze za pomocą nabojów typu Lokset Wszystkie badane kotwie posiadały nośność nie mniej
szą niż wymagane 120 kN. 
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W stropie przecinki 1/A w pokładzie 416 zabudowano 8 wskaźników niskiego rozwarst
wienia w odstępach co 30m, które zamocowano w odległości 2,1 m od płaszczyzny stropu. Po 
40 dniach obserwacji zmierzono maksymalne rozwarstwienie wynoszące 18 mm. Wskaźniki 
wysokiego rozwarstwienia w ilości 4 sztuk zabudowano w odległości 4,5 m od płaszczyzny 
stropu w odstępach co 60 m. Po 32 dniach obserwacji zmierzono maksymalne rozwarstwienie 
wynoszące 13 mm. 

Rys. 4.1. Sposób obudowy przecinki ściany l/A w pokładzie 416. 
l- stojak Valent, 2- stropnica USG-2, 3- kotwie wklejane na całej długości, 

4- siatka typu łańcuchowgo, S -siatka ociosowa dowolnego typu 
Fig. 4.1. Scheme ofbolting of l/A cross-cut, 416 seam. 

l - Valent prop, 2- USG-2 roofbar, 3- fuli resin grouted bolt, 4- chain Iink net, S- Iining 

Pomiary obciążenia kotwi realizowano na stanowisku kontroli okresowej wyposażonym 
w gumowy dynamometr krążkowy. Po 26 dniach obserwacji obciążenie wynosiło 35 kN. 

Wykonanie przecinki 1/A w pokładzie 416 przebiegło bez większych problemów. Najwię
ksze korzyści ruchowe z jej wykonania uzyskano w fazie zbrojenia i rozruchu ściany. 

S. Podsumowanie 

Uzyskane doświadczenia w projektowaniu i monitorowaniu wykonywania obudowy pod
porowo-kotwowej pozwalają na przedstawienie następujących stwierdzeń: 
l. Zastosowanie prostej stropnicy z możliwością montażu kotwi w dowolnym miejscu bez ko

nieczności stosowania dodatkowych strzemion upraszcza zdecydowanie technologię wyko
nywania obudowy podporowo-kotwowej w porównaniu do stropnicy typu V. Zamiast na 
przykład czterech można stosować dwie kotwie. W związku z tym czas zabudowy komple
tu odrzwi ulega zmniejszeniu. 

2. Szczelina na całej długości stropnicy pozwala również na zabudowanie dodatkowych kotwi 
w przypadku nie udanego ich montażu lub konieczności wzmocnienia obudowy. 
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3. Omawiane w referacie rozwiązania są szczególnie przydatne w pokładach o małej miąż
szości, ponieważ można zmniejszyć wysokość wyrobiska do technologicznie wymaganego 
minimum. Nie ma wtedy potrzeby przybierania skały płonnej co stosuje się przy wykony
waniu obudowy łukowej . 

4. Zastosowanie rozwiązań obudowy podporowo-kotwowej w rozcinakach rozruchowych 
ścian pozwala na obniżenie kosztów ich wykonania w granicach od 20 do 50% (w zależ
ności od warunków) . Analiza kosztów powinna objąć fazę drążenia wyrobiska, jego utrzy
mania i likwidacji podczas rozruchu ściany. 
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The Examples of Applications 
of a New Supporting-Bolt Support 
in Coal Mines 

Abstra et 

The paper presents selected experiments received in design and monitoring process of 
underground openings in supporting-bolt support. The novelty of this used supporting-bolt roof 
bar is that it can be bolting in each point without use an additionally stirrup. The paper intro
duces a practical examples of three underground openings i.e. design process, execution of an 
underground openingand capacity to stand observation. 
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Wpływ zmienności modelu przestrzennego złoża rud miedzi 
na parametry eksploatacyjne 

Słowa kluczowe 

z.łoże- eksploatacja- zmienność złoża- straty - zubożenie 

Streszczenie 

Prowadzenie wyrobisk gómiczych w złożu o zmiennych parametrach, wymaga częstej zmia
ny sposobu eksploatacji. Ustalenie wysokości furt wyrobisk jest dokonywane na podstawie naj
bliższej dostępnej informacji dotyczącej parametrów złożowych. Wysokości te są obowiązu
jące do momentu uzyskania następnych informacj i. Zmiana parametru złożowego nie następuje 
jednak skokowo w miejscu pozyskania nowej informacji. W najbardziej uproszczonym modelu 
złoża można przyjąć, że zmiana następuje pomiędzy miejscami pozyskania informacji. Ozna
cza to, że pewna część wyrobisk prowadzona jest z wysokością nie dostosowaną do istnieją
cych warunków złożowyc h. Dla rozpoznanych partii złoża można przyjąć model zmienności 
złoża i model urabiania tego złoża na podstawie algorytmu ustalania furty. Celem artykułu jest 
konfrontacja oczekiwanych (zakładanych) parametrów eksploatacyjnych (zawartość Cu) z pa
rametrami wynikającymi z przyjętego modelu eksploatacji. 

l. Wstęp 

Mając określone parametry zasobów geologicznych przeznaczonych do urobienia oczeku
jemy, że planując eksploatacje określona furtą, będącą w pewnym uproszczeniu funkcją miąż
szości złoża , uzyskiwane parametry eksploatacji będą równe ilości urobionej kopaliny skory
gowanej o zubożenie będące efektem przybierania płonnych partii skalnych w otoczeniu inter
wału złożowego. Ponadto wielkość wydobycia będzie uzależniona od stopnia urobienia przy
pisaną do geometrii rozcięcia. Poza eksploatacją pozostaną, więc np. partie złoża w filarach 
resztkowych. 

Szczegółowa eksploatacja partii złoża oparta na bieżącym rozpoznaniu złoża posiada usta
lone parametry eksp loatacyjne według przygotowanej informacji na podstawie: 
- bezpośredniego przeniesienia ostatniej uzyskanej informacji o złożu, lub informacji posia

dającej najbliższą lokalizację w stosunku do projektowanego odcinka wyrobiska, 
- analizy dostępnych informacji w istotnym w znaczeniu geestatystycznym otoczeniu i wy

znaczeniu najbardziej prawdopodobnego rozwiązania dla projektowanego odcinka wyrobiska. 
Pierwsze z rozwiązaó jest bardzo proste, lecz posiada istotna wadę - ustalony parametr jest 

prawdziwy dla części wyrobiska już wykonanej. W praktyce nakładając pewną bezwładność 
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czasową pomiędzy czasem fizycznego pobrania próby do otrzymania wyniku laboratoryjnego 
i wprowadzen_ia w życie podjętej na jego podstawie decyzji ustalenia furty, wynoszącą w naj
lepszym wypadku jedna dobę. Informacja ta dotyczy jednak fragmentu wyrobiska odległego 
o dwa, a nawet trzy zabiory do tyłu. 

Drugie rozwiązanie wymaga narzędzi informatycznych wykonujących procedury geostatys
tyczne, oraz pewnej wiedzy i doświadczenia. Ponadto zastosowane procedury, uzależnione od 
lokalnych warunków zmienności złoża musza podlegać częstej aktualizacji, aby sprostać za
łożonym warunkom utylitarności. 

W treści artykułu nie analizowano zastosowania analizy geostatystycznej do celów ustala
nia parametrów eksploatacyjnych. Pewne parametry analizy geostatystycznej są wykorzystane 
w celu pokazania charakterystyk wybranych fragmentów złoża. 

W artykule przedstawiono pewne aspekty zastosowania pierwszego z opisywanych sposo
bów w warunkach zmiennego złoża . 

2. Założenia modelu geologicznego 

W profilu litologicznym złoża rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej obejmującym trzy 
ogniwa - piaskowce, łupki i dolomity, stopień okruszcowania składnikiem użytecznym posz
czególnych ogniw jest zmienny. Pionowa zmienność okruszcowania w obrębie każdego ogni
wa litologicznego posiada cały szereg interesujących cech, jednak dla potrzeb tego zadania 
będącego pewnym zaznaczeniem problemu, ze względu na ograniczone możliwości narzędzi 
użytych do rozwiązania zadania, przyjęto wyznaczony jednolity parametr zawartości Cu w ob
rębie danego ogniwa litologicznego obejmującego interwał złożowy. Pominięto, więc pionowe 
zróżnicowanie w obrębie ogniwa litologicznego. W obliczeniach zawartości składnika użytecz
nego uwzględniono ponadto zawartości Cu oznaczone w interwałach występujących nad i pod 
złożem. Pominięto również ukształtowanie powierzchni złoża oraz występowanie stref usko
kowych. 

Użyty w obliczeniach model geologiczny nie stanowi pełnej w danej przestrzeni bryły geo
logicznej, lecz jest oparty na miejscach opróbowania uzależnionego od infrastruktury wyrobisk 
podziemnych, oraz innych czynników, które determinowały dane miejsca lokalizacji próby. Do 
testowania zostały wyznaczone pary prób umieszczone w geometrycznie wyznaczonych ko
rytm·zach. Na danym odcinku pomiędzy dwoma próbami przyjęto warunki złoża zależne od da
nej próby, w połowie dystansu pomiędzy analizowanymi próbami następuje skokowa zamian 
parametrów złożowych. Dla uproszczenia metodyki w testowaniu nie wspomagano się zasto
sowaniem metod geostatystycznych dla modelowania złożą, lecz przyjęto model uzależniony 
od rzeczywistego opróbowania. Porównywane obszary wyznaczone do testowania oparte są na 
szczegółowo rozpoznanych rejonach, w których gęstość opróbowania jest największa. Aby 
możliwie przybliżyć zależności mogące występować w złożu wynikające z cech zmienności 
parametrów (głównie miąższości i usytuowania złoża w profilu litologicznym) do testowania 
wybrano tylko pary prób odległe od siebie w dystansie, który generalnie jest przyjęty dla tego 
typu złoża- maksymalna odległość w jednym kierunku nie przekraczała 60 m. 

W celu sprawdzenia poprawności testów zadnie wykonano w dwóch założonych kierun-

kach wzajemnie do siebie prostopadłych. 
Aby scharakteryzować dany rejon użyto, oprócz analizy statystycznej parametrów miąższo

ści złoża i poszczególnych ogniw litologicznych w próbach geologicznych, również obliczono 

wariogramy zmienności miąższości złoża . 
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3. Rodzaje sposobów wybierania 

Omawiane zagadnienie może mieć istotne znaczenie na obszarach złoża miedzi, w których 
dominują miąższości złoża mniejsze niż wysokości wyrobisk umożliwiające operacje urabiają
ce i ruch maszyn eksploatacyjnych. W obszarach tych istnieje konieczność stosowania sposo
bów urabiania z wydzieleniem części urobionego górotworu pozbawionego okruszcowania od 
urobku stanowiącego przedmiot zainteresowania składnikiem użytecznym . W wieloletniej prak
tyce górniczej urabiania takiego złoża w KGHM stosowano cały szereg rozwiązań. 

Dla potrzeb tego zadania wyodrębniono następujące sposoby selektywnie rozdzielanego 
urobku przy urabianiu przodków: 
- selektywne urabianie z płonną półką- w sposobie tym, w pierwszym etapie urabia się ok

ruszcowaną część profilu wyrobiska z pozostawieniem nad nią częścią płonną. Część tę 
odspaja się od calizny w drugim etapie, po wybraniu z wyrobiska urobku okruszcownaego. 
Płonny urobek zagospodarowuje się poprzez ulokowanie go w wolnych przestrzeniach po
eksploatacyjnych. Sposób ten stosuje się dla złoża zbliżonego do wysokości niezbędnych 
dla operowania narzędzi urabiająco-ładujących maszyn górniczych. Wynosi ona od 1,4 m 
do 1,8 m i jest niższa niż całkowita wysokość, jaką potrzebują maszyny górnicze do swo
bodnego poruszania się po wyrobisku. Innym powodem stosowania tej metody jest nie
możność utrzymania stabilnego stropu nad interwałem złożowym. Wyżej legła stabilna pła
szczyzna stanowiąca strop zasadniczy jest odsłaniana po wybraniu możliwie zbliżonej do 
miąższości złoża części profilu wyrobiska i zabezpieczana obudową górnicza; 

- selektywne urabianie z progiem złożowym - w sposobie tym, w pierwszym etapie urabia 
się nieokruszcowaną część profilu wyrobiska nad interwałem złożowym. Część złożową 
odspaja się od calizny w drugim etapie po wybraniu z wyrobiska płonnego urobku. Zagos
podarowanie urobku płonnego odbywa się na podobnych, co wyżej opisane zasadach. Jest 
to metodyka dostosowano do miąższości złoża znacznie mniejszych niż wysokość niezbęd
na dla operowania narzędzi urabiając-ładujących maszyn górniczych; 

- selektywne urabianie z progiem kamiennym - w sposobie tym w pierwszym etapie urabia 
się okruszcowana część profilu wyrobiska nad interwałem płonnym . Część płonną odspaja 
się od calizny w drugim etapie po wybraniu z wyrobiska złożowego urobku. Sposób ten 
jest stosowany: dla złóż węglanowych, w których w spągu węglanów występuje płonny 
interwał - tzw. "złoże podwieszone"; w przypadku cienkich złóż i stabilnego (mocnego) 
stropu bezpośredn io nad interwałem złożowym - dodatkową przestrzeń konieczną dla ru
chu maszyn pozyskuje się pod i nterwałem złożowym; w przypadku cienkich złóż i ko
nieczności urobienia ze względów bezpieczeństwa i profilaktyki przeciw zagrożeniom na
turalnym spągowej części wyrobiska poniżej interwału złożowego. 

4. Założenia modelu urabiania 

W modelu przyjęto następujące założenia: 
- parametry furty eksploatacyjnej -jak wysokości urabianej części złożowej i płonnej, jak 

i sposób urabiania jest uzależniony algorytmem od miąższości złoża i usytuowania interwa
łu złożowego w profilu litologicznym. 
Do obliczeń dla opisanych wcześniej sposobów urabiania przyjęto następujące założenia : 

- selektywne urabianie z progiem kamiennym - wyznaczane w przypadku usytuowania spą
gu złoża ponad spągiem serii węglanowej - czyli pierwszy z opisanych dla tego typu przy
padków. Jako istotne przyjęto wartość 1,6 m konieczną do zastosowania podstawowych na
rzędzi wybierających cześć złożową nad płonnym progiem; 
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- selektywne urabianie z progiem złożowym- dla złóż o miąższości do jednego metra. 
Podobnie jak opisane wyżej przyjęto wartość l ,6 m konieczną do zastosowania podstawo

wych narzędzi wybierających: 
- selektywne urabianie z płonną półką- dla złóż o miąższościach pomiędzy l ,O m a 2,2 m; 
- pełna furta złożowa - złoża powyżej 2,2 m; 
- pełna furta "kamienna" - dla okruszcowania nieprzekraczającego wartości 35 kg Cu/m2 

-

przyjętego w kryteriach bilansowaści dla złóż rud miedzi. 
Wyznaczona część złożowa w systemach selektywnych oprócz interwału złożowego jest 

powiększona o otaczającą część pozazłożową W zależności od systemu selektywnego urabia
nia wynosi od 0,3 m do 0,4 m zubażającego interwału osłonowego złoża. 

Do testowania odcinków wyznaczonych według zasad opisanych w rozdziale o modelu 
geologicznym przyjęto założenie, że ustalona furta na podstawie punktu opróbowania jest wy
konywana do momentu pozyskania nowej informacji złożowej. Połowa odcinka obejmuje uk
ład poprawny dla przyjętego algorytmu ustalania furty , w drugiej części odcinka ustalony 
wcześniej model furty jest wykonywany w odmiennych parametrach złożowych . W przypadku 
niewielkich zmian złoża w takich parach, ustalona furta właściwie niewiele zmien ia. W przy
padku znacznej zmienności może dojść do sytuacji, w której selektywne rozdzielenie urobku 
powoduje trwałe straty składnika użytecznego, a uzyskiwane parametry są dalekie od oczeki
wanych. Pewien radykalny układ obrazujący powyższa sytuacje pokazany jest na rysunku l. 
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Rys. 4.1. Schematyczny układ rozkładu urobienia kopaliny w zmiennych warunkach złożowych. 
l -miejsce pobrania próby bruzdowej z zaznaczonym interwałem, 2- nienaruszony płonny górotwór, 
3- straty kopaliny w górotworze, 4- płonna część zubażająca urobek złożowy, 5- urobiona kopalina, 

6- selektywnie wybrany płonny urobek, 7- strata kopaliny w selektywnie wybranym urobku .,kamiennym" 
Fig. 4.1. Simplified layout o f mining in conclitions o f changingore grade. 

l -place o f s lot samp ling with sample spacing indicated, 2- solid waste rock mass, 
3- ore left behind, 4- waste dilu ting the output, 5- the mined ore, 

6- selectively mined waste, 7- ore lost in the selectively mined waste 

S. Charakterystyka geologiczna analizowanych obszarów 

Do analizy wytypowano trzy rejony o odmiennej charakterystyce wykształcenia litologicz
nego złoża. 

Rejon A - złoże znajduje się w spągu serii węglanowej, obejmujące okruszcowane łupki 
i dolomity. W niewielkiej części złoże ogranicza się tylko do łupków. Spąg złoża jest na całym 
obszarze ulokowany na granicy pomiędzy piaskowcami i łupkami. Dominującym systemem 
wybierania jest system selektywny z półką kamienną- 65%, pozostałe systemy, tj. pełna furta 
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i progiem złożowym stanowią każdy po 15-17C:ó. Około 3% są obszarami pozbawionymi ok
ruszcowania. 

Rejon B -złoże w nieco ponad 30% obszaru jest podobne do rejonu A, w pozostałej części 
profil złoża obejmuje również piaskowiec. Złoże z piaskowcem w ponad 50% obejmuje wszyst
kie trzy litologie, w mniejszym stopniu- po około 6% obejmuje piaskowiec i łupki, lub pias
kowiec. Modelowa symulacja oznaczyła około 40% obszaru dla systemu z półka kamienną. 
33% - pełna furtą, 20% - próg złożowy. Około 6% są obszarami pozbawionymi okruszco
wania. 

Rejon C - to złoże w znacznej części umieszczone w węglanach. Tylko 3% obszaru obej
muje złoże węglanowe z piaskowcem. Praktycznie 2/3 obszaru jest to złoże dolomitowe-łup
kowe, w pozostałej l /3 obszaru złoże umiejscowione jest w dolomitach. Jest to część złoża 
podwieszonego. gdzie pod dolomitowym interwalem złożowym występują płonne łupki i dolo
mity. Prawie l l% zajmują obszary bezzłożowe . Systemy z pełna furtą i półką kamienną sta
nowią każdy po l /3 terenu, 2% to progi złożowe i aż 19% to progi kamienne. 

Tabela 5.1. Udział litologicznych typów złoża w poszczególnych rejonach 
Table 5.1. Lithological ore types in different mining areas 

Typ złoża Rejon A Rejon B Rejon C 

Weglanowy - 4''' ,(; 34% 

Węglanowo-łupkowy 89% 23% 63% 

Łupkowy - 6% l% 

Węglanowo-piaskowcowy 11% 8% -

Łupkowo-piasko vcowy - 6% -

Węglanowo-łupkowo-piaskowcowy - - 2% 

Piaskowcowy - 54% -

Tabela 5.2. Udział poszczegól nych sys temów eksploatacji w poszczególnych rejonach 
Table 5.2. Different mining methods applied in different areas 

Udział powierzchniowy 
Udział w urobku 

Rodzaj systemu eksp loatacji Rejon A Rejon B Rejon C 

Pełna furta z łożowa 
14% 33% 32% 
20% 50% 45% 

Selektywny z płonnąpółką 
66% 41% 36% 
70% 40% 33% 

Selektywny 17% 20% 2% 
z progiem złożowym lO% 10% l% 

Selektywny 0% 0% 19% 
z progiem "kamiennym" 0% O% 21% 

Pełna furta "kamienna" 
3% 6% li% 
- - -
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6. Charakterystyka statystyczna złoża w analizowanych obszarach 

Celem analizy statystycznej była charakterystyka pewnych parametrów złożowych w posz
czególnych obszarach i próba skorelowania tych cech z wynikami modelowania. W pokazanej 
poniżej tabeli należy wyróżnić rejony B i C jako bardziej zmienne od rejonu A. Stwierdzenie to 
intuicyjnie zaznaczone w omówieniu geologii rejonów potwierdza się przy analizie takich pa
rametrów jak współczynniki zmienności, czy odchylenia standardowe. 

Tabela 6.1. Średnie parametry złożowe 
Table 6.1. Average orebody parameters 

Cecha Rejon A Rejon B 

Próby kamienne 3,1% 6,7% 

Średnia arytmetyczna 1,57 m 1,90 m 

Miąższość Odchylenie 
0,63 m 0,99 m 

złoża standardowe 
Współczynnik 

40% 52% 
zmienności 

Próby z dolomitem złożowym 89,4% 85,9% 

Średnia arytmetyczna 1,31 m 1,03 m 
Miąższość Odchylenie 

0,55 m 0,56 m złoża standardowe 
w dolomitach Współczynnik 

zmienności 
42% 54% 

Próby z łupkiem złożowym 99,7% 90,5% 

Średnia arytmetyczna 0,40 m 0,26 m 
Miąższość Odchylenie 

0,13 m 0,17 m złoża standardowe 
w łupkach Współczynnik 

33% 63% 
zmienności 

Próby z piaskowcem złożowym 0% 65,3% 

Średnia arytmetyczna - 1,19 m 

Miąższość złoża Odchylenie - 0,59 m 
w piaskowcach standardowe 

Współczynnik - 50% 
zmienności 

Średnia arytmetyczna 4,38% 4,37% 

Średnia ważona 3,93% 3,49% 
Zawartość Cu Odchylenie 

w złożu standardowe 
1,86% 2,80% 

Współczynnik 
43% 64% 

zmienności 

W serii piaskowcowej 0% 66% 

Usytuowanie Na spągu serii 
99% 34% 

spągu złoża węglanowej 

W serii węglanowej l% 0% 

! 
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Rejon C 

11,2% 

2,15 m 

0,78 m 

36% 

99,6% 

2,01 m 

0,76 m 

38% 

65,5% 

0,20m 

0,13 m 

64% 

3,0% 

0,61 m 

0,77 m 

127% 

2,50% 

2,47% 

0,91% 

36% 

3% 

62% 

35% 
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Zależności te potwierdza również analiza wariogramu miąższości złoża. Interesująca jest 
zależność krzywych wariogramu dla rejonów B i C: wartości wariancji rejonu C są największe 

w bliskich dystansach, powyżej 100m odległości większe wartości wykazuje wariogram rejonu B. 
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Rys. 6. 1. Wariogram zmienności miąższości złoża w poszczególnych rejonach 
Fig. 6.1. Change in deposit thickness in different areas 

7. Ocena parametrów eksploatacyjnych modelu 

W rozdziale tym skupiono się na porównaniu parametrów eksploatacyjnych: zawartości Cu 
z furty, oraz zubożenia złoża. Planowana zawartość Cu w furcie wynika wprost z zastosowa
nego algorytmu wyznaczania furty, oraz stwierdzonych parametrów złożowych Zubożenie pla
nowane stanowi miarę obniżenia zawartości Cu w furcie w stosunku do parametrów złoża. 
Parametry wynikające z modelu są efektem rozpatrywanej z zadaniu zmienności parametrów 
złożowych. 

r 

Tabela 7 .l . Planowana i wynikająca z modelu zawartość Cu z furty 
Table 7 . l . Planned and modeled C u grade 

Wartość planowana 
Wartość z modelowania 

Rodzaj systemu eksploatacji Rejon A Rejon B 

Pełna furta złożowa 
3,14% 3,00% 
2,98% 2,76% 

Selektywny 3,41% 3,17% 
z płonną półką 3,33% 3,03% 

Selektywny 3,84% 4,52% 
z progiem złożowym 3,86% 4,45% 

Selektywny - -
z progiem "kamiennym" 

Razem 
3,40% 3,22% 
3,31% 3,03% 
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Rejon C 

2,54% 
2,28% 

2,32% 
2,21% 

2,35% 
2,37% 

1,76% 
1,71% 

2,30% 
2,14% 
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Tabela 7.2. Planowane i wynikające z modelu zubożenie 
Table 7.2. Planned and mode!ed dilution 

Wartość planowana 
Wartość z modelowania 

Rodzaj systemu 
Rejon A Rejon B 

eksploatacji 

Pełna furta złożowa 
0.0% 0.0% 
5,2';(, 8,0% 

Selektywny 13,1% 14,0% 
z płonną półką 15,2% 17,8% 

Selektywny 35,8% 39,0% 
z progiem złożowym 35.4% 439,9% 

Selektywny 
- -

z progiem "kamiennym 
.. 

12,5% O<C" 
Razem 

..",_.lU 

14,7% 14.4% 

Tabela 7.3. Różnica zawartości Cu z furty i zubożenia 
Table 7.3. Difference between Cu grade and dilution 

Różnica zawartości Cu z furty 
Różnica oceny zubożenia 

Rodzaj systemu 
Rejon A Rejon B 

eksp loatacji 

Pelna furta złożowa 
- 0.16% -0,24% 
+5.2% +8,0% 

Selektywny -0,08% -0,14% 
z płonną półką +2,1 % +3.8% 

Selektywny +0,02% -0,07% 
z progiem złożowym -0,4% +1 ,0% 

Selektywny 
- -

z progiem .. kamiennym" 

Razem 
-0,09% -0.18% 
+2,2% +5,1% 

Rejon C 

1.3% 
11.3% 

13.Yó 
17,6% 

31,5% 
30,8% 

11.1 % 
13,5% 

7,8 % 
14.2'} 

Rejon C 

-0,26% 
+10.0% 

-0,10% 
+3.8 % 

+0,02% 
-0.6% 

-0,05~(, 

+2,4% 

-0,16% 
+6,4% 

W znakomitej części przypadków wpływ niedostosowania furty do zmienności złoża od
zwierciedla się obniżeniem oczekiwanej zawartości i wzrostem zubożenia. Stosunkowo naj
mniejszy spadek zawartości, a nawet nieznaczny jej wzrost uwidacznia się w systemie sele
ktywnej eksploatacji z progiem złożowym. Ponadto różnice w parametrach w rejonach B i C są 
wyższe niż w rejonie A. Reasumując można wywnioskować , że w rejonach zmiennych należy 
liczyć się z pomniejszeniem oczekiwanej zawartości o prawie dwie dziesiąte i wzrost planowa
nego zubożenia o ponad pięć punktów procentowych. 
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8. Straty kopaliny w procesie urabiania 

Opisane wcześniej zależności są powiązane z "ucieczką" kopaliny i składnika użytecznego 
do urobku traktowanego jako płonny w procesach selektywnej eksploatacji. Inną droga "ucie
czki" kopaliny jest pozostawienie w górotworze. Poniższa tabela ukazuje skalę tego zjawiska. 
Podobnie ja powyżej jest ono najmocniejsze w obszarach o większej zmienności. 

Straty kopaliny w górotworze można potraktować jako mniej uciążliwe dla procesów eks
ploracji , gdyż po wstQpnym rozcięc iu calizny jest możliwe urobienie części złoża, które na 
podstawie rozpoznania zostały ocenione jako pozostawione w górotworze. 

Tabela 8.1. Straty składnika użytecznego 
Table 8.1. Lossof the useful minerał 

Straty w selekcie 
Straty w górotoworze 

Rodzaj systemu eksploatacji Rejon A Rejon B 

- -
Pe!na furta złożowa 

0, 6~(, 4,0% 

Selektywny z płonną półką 
1,5% 1,9% 
0,6% 3,0% 

Selektywny 6.6% 2,7% 
z progiem złożm ·ym 0,0% 3,5% 

Selektywny - -
z progiem .. kamiennym" 

Pełna furta .. kamienna" 0,7% 1,5% 

Razem 
2,6% 2,4% 
0,2% 3,7% 

,. 
dla wyrobisk ,.kamiennych straty Cu liczone są w stosunku do całeJ urobiOneJ kopaliny. 

Rejon C 

-

2.8% 

2,6% 
0,8% 

21,6% 
1,0% 

9,0% 
4,1<:ó 

3,3% 

5,9% 
2,4% 

Starty kopaliny w "selekcie" nie można niestety już praktycznie odzyskać. W konsekwencji 
tych zjawisk mamy do czynienia ze wzrostem zawartości składnika użytecznego w urobionej 
skale płonnej . Jak wynika z poniższej tabeli wzrost zawartości w płonnym urobku w pewnych 
przypadkach może prowadzić do uzyskania przez ten urobek cech bilansowych. Jest to istotna 
przesłanka do oceny efektywności takich systemów selektywnych. 
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Tabela 8.2. Zawartość Cu w płonnej skale oddzielonej 
Tabela 8.2. Cu grade in mined waste rock mass 

Wartość planowana 
Wartość z modelowania 

Rodzaj systemu eksploatacji Rejon A Rejon B 

Selektywny z płonną półką 
0,32% 0,2Yb 
0,42% 0,39% 

Selektywny z progiem złożowym 
0,26% 0,23% 
0,41% 0,30% 

Selektywny 
- -

z progiem "kamiennym" 

Pełna furta "kamienna" 
0.64% 0,31% 
1,06C;{; 0,69% 

Razem 
0,33% 0,26% 
0,47% 0,41% 

9. Wnioski 

Rejon C 
0,32Co 
0.44'ió 

0,25 C); 
0,65% 

0,32% 
0,88% 

0,37"'o 
0,81<;;, 

0,34% 
0,67% 

W zamierzeniu analizy przedstawionego problemu była próba oceny wpływu niedostoso
wania określonej furty wybierania w przypadku zmiennego złoża, szczególnie jego cech sytu
ujących granice stropu i spągu, oraz miąższości. Zjawisko analizowane było obszarach poten
cjalnie znacznego udziału selektywnego urabiania górotworu z rozdziałem na część złożową 
i płonną. 

W zamodelowanym procesie eksploracji zjawisko to powoduje obniżenie zawartości Cu w urob
ku, oraz dodatkowe start składnika użytecznego. Strata kopaliny w procesie oddzielenia płonnego 
urobku powoduje, że w niektórych przypadkach urobek ten może nabierać cechy bilansowe. 

Skala tych zjawisk jest w istotnym powiązaniu z cechami wartościującymi zmienność złoża. 

The Effect of Variability of a Three-Dimensional Copper Deposit Model 
on Mining Parameters 

Abstract 

Mining in a deposit of variable characteristics requires frequent changes in the manner in 
which exploitation is carried out. The determination of the height of the stope is done based on 
periodical ly-measured information regarding the deposit characteristics. The heights, which are 
thus established, remain obligatory until the acquisition of new information. In the most sim
plified model of mining the deposit, one may assume that the change in stope takes place bet
ween these periodic measurements. This means that mining of the ore is partially performed 
using working faces not tai łored to the deposit characteristics. For those parts of the deposit 
whose characteristics have already been determined, it is possible to adopt a model of deposit 
variabi lity and a model of deposit excavation based on the algorithm of the stope determina
tion. The main aim of this paper is to compare the anticipated (assumed) exploitation parame
ters (Cu content) with the parameters resulting from the assumed model of exploitation. 

Recenzent: dr inż. Eugeniusz J. Sobczyk 
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Analiza możliwości eksploatacji partii złoża 
o niewielkich rozmiarach i nieregularnych kształtach 
"niekonwencjonalnymi" metodami eksploatacji 

Słowa kluczowe 

eksploatacja niewielkich partii złoża o nieregularnych kształtach 

Streszczenie 

Wyjątkowo złożone warunki eksploatacji złóż węgla w Jastrzębskiej Spółce \Vęglowej S.A. 
charakteryzujące się licznymi zaburzeniami tektonicznymi i ścienieniami pokładów w ograni
czony sposób umożliwiają prowadzenie szerokofrontowej eksploatacji. W pokładach węgla po 
takim sposobie eksploatacji pozostają parcele o niewielkich rozmiarach i nieregularnych kształ
tach, które dla ich eksploatacji wymagają specjalnych metod i technologii eksploatacji. 

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. podjęto szereg analiz i na ich podstawie określono 
kierunki prowadzenia takiej eksploatacji uwzględniające czynnik ekonomicznej opłacalności . 

l. Doświadczenia światowe ze stosowania 
określonych technologii eksploatacji pokładów węgla 

Mając na celu poprawę efektywności ekonomicznej swej działalności kopalnie węgla ka
miennego podejmują różne działania. Wśród nich najczęściej wymieniane są te, które zmierza
ją do poprawy podstawowych wskaźników technicznych takich jak: koncentracja wydobycia, 
wydajność pracy czy zmniejszenie zatrudnienia. Silnie również jest akcentowana konieczność 
unowocześniania kopalń w oparciu tylko o system ścianowy eksploatacji pokładów węgla. 

W wielu krajach brak jest jednomyślności w wyborze systemu eksploatacji, gdy chodzi o jak 
najtańszą produkcję. Są kraje eksploatujące tylko systemem ścianowym, ale są też kraje stosu
jące obok tej technologii system komorowo-filarowy. System ścianowy w 100% stosowany 
jest w takich krajach jak: Francja, Polska, Niemcy i Wielka Brytania (do roku 1991 ). Są to kra
je, w których górnictwo w latach sześćdziesiątych przeszło całkowicie na technologię ściano
wą, eliminując z kopah1 inne systemy eksploatacji, przy czym efektywności ekonomicznej za
częto poszukiwać w ciągłym unowocześnianiu wyposażenia ścian. 

Pora więc zwrócić się w kierunku innych systemów eksploatacji, wymagających znacznie 
mniej nakładów, a równocześnie -w przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. - pozwa
lających na zwrócenie się do partii złoża zaniechanych czy to ze względu na ich skomplikowa
ną budowę geologiczną czy też ze względu na ochronę powierzchni. Powyższe spostrzeżenia 
pozwalają stwierdzić, że zastosowanie innych niż ścianowe systemów eksploatacji jest możli
we nie tylko ze względu na potrzeby ruchowe, ale również może być jak najbardziej ekonomi
cznie uzasadnione. 
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2. Stosowane systemy eksploatacji 

Wyróżnia się tutaj wybieranie pokładu siecią szerokich chodników, wybieranie przy ukła
dzie szachownicowym pól eksploatacji i wybieranie za pomocą wąskich, długich pasów. W każ
dym z tych sposobów eksploatacji, pozostawia się w złożu około 50% niewybranego węgla, 
który najczęściej nie nadaje się do odzyskania ze względu na trudności w wybraniu tzw. mię
dzypasów, stanowiących filary utrzymujące strop. 

Częściowe wybieranie cechuje bardzo duże zmniejszenie skutków eksploatacji na powierzchni. 

2.1. System chodników równoległych (sieć chodników) 

System ten nadaje się głównie do grubych pokładów, również silnie nachylonych, w któ
rych nie można zlokalizować wyrobisk eksploatacyjnych o większej szerokości przodka. Gene
ralnie system chodników jest tak sytuowany w parceli eksploatacyjnej, aby po ich ukończeniu 
można było je szczelnie podsadzić mieszaniną samozestalającą. U rabianie w przodkach można 
prowadzić zarówno za pomocą MW jak i typowymi kombajnami chodnikowymi z zastosowa
niem obudowy stalowej podporowej, kotwiowo-podporowej jak też samej kotwiowej - wybór 
uzależniony jest od lokalnych warunków górniczo geologicznych oraz zagrożeń naturalnych. 
Odpowiednio zaprojektowany system wyrobisk równoległych pozwala na wyeksploatowanie 
ok. 30% zasobów węgla, jednakże z uwagi na czaso- i materiałochłonność tego systemu, jego 
zastosowanie jest ograniczone, nie zapewnia również wydajnośc i porównywalnej z systemem 
ścianowym. 

2.2. System "szlamowników" 

System ten jest rozwinięciem wcześniej przedstawionego i jest wynikiem dążenia do wpro
wadzenia mechanizacji, zwiększenia postępu przodkajak i też osiągnięcia większego wydobycia. 
Zakres parceli przeznaczonej do eksploatacji został podzielony systemem wyrobisk zwanych 
"szlamownikami" o szerokości od 2,5 m (wloty) do 5,5 m. Wyrobiska zostały tak usytuowane, 
aby zapewnić w końcowym etapie całkowite podsadzenie (wypełnienie) przestrzeni wyeksploa
towanej. 

Po wydrążeniu jednego "szlamownika" i jego wyzbrojeni u, wyrobisko zostanie otamowane 
na jego wlotach (o szerokości 2,5 m) i szczelnie wypełnione mieszaniną samozestalającą z py
łów dymnicowych i odpadów poflotacyjnych. Następne wyrobisko można prowadzić pozos
tawiając około l O metrowy filar węglowy od strony wyrobiska wyeksploatowanego. Po okresie 
wiązan i a mieszaniny podsadzkowej można przeprowadzić próby wybrania pozostawionych 
filarów węgla pomiędzy poszczególnymi wyrobiskami . 

Wpływ powyższego systemu eksploatacji na powierzchnię jak również na zagrożenia natu
ralne występujące na dole kopalni powinien być niewielki. 

2.3. System ubierek- tzw. krótkich ścian 

Ze względu na ochronę powierzchni, alternatywę do systemu podsadzkowego stanowić mo
że eksploatacja pasami, czyli krótkimi ścianami - na zawał, z dodatkowym pełnym podsadza
niem zrobów zawałowych i ich rekonsolidacjąz zastosowania "pulpy"- podsadzki samozestalającej. 
Pasy średniej szerokości (od 10 m do ok. 30 m) stosuje się przy eksploatacji pokładów zale
gających na małych lub średnich głębokościach pod ważnymi i czułymi obiektami. Między 
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wybieranymi pasami pozostawia się calizny (filary) o szerokościach równych szerokościom 
pasów lub nieznacznie węższych. Odzyskanie kopaliny z calizn natrafia jednak na trudności 
i praktycznie pozostaje niewybranych około 50% złoża. 

2.4. Urabianie ciągłe systemem chodników w kotwach z wdzierkami 
za pomocą kombajnów np. Continuous Miner 

System polega na rozcięciu parceli chodnikami wykonywanymi w obudowie kotwiowej, 
z których za pomocą wdzierek w jedną lub obie strony (w zależności od lokalnych warunków) 
wybierany może być węgiel bezpośrednio przylegający do tych chodników za pomocą kom
bajnu typu ACM. Wdzierki wykowywane będą za pomocą kombajnu chodnikowego, bez prze
bywania załogi w przesthrzeni eksploatacyjnej i bez zabudowy przestrzeni wybieranej. 

Obudowę stropu stanowią kotwy stalowe wklejane na całej długości w określonych odstę
pach. Ociosy wyrobiska są zabezpieczane za pomocą kotew drewnianych. Strop wyrobiska za
bezpieczony jest ponadto stalową siatką wykładzinową oraz okładzinami profilowanymi. Po 
wykonaniu chodnika eksploatacyjnego pomiędzy chodnikami przystępuje się do wycofania kom
bajnu chodnikowego w kierunku chodnika odstawczego. W trakcie wycofywania kombajnu 
w ociosie przebi tego wyrobiska wykonuje się wcinki z pozostawieniem miedzy nimi nóg wę
glowych szerokości dobranej do warunków geologiczno-górniczych. 

Oś podłużna wcinki tworzy z osią chodnika eksploatacyjnego kąt 45°. Głębokość każdej 
wcinki jest mniejsza od długości kombajnu o tyle, aby kombajnista w trakcie drążenia wcinki 
znajdował się cały czas pod zabudowanym stropem. Wcinki eksploatacyjne nie są obudowane. 
Z każelej z nich uzyskać można kilkadziesiąt ton węgla. Po wykonaniu wcinek na całej długo
ści chodnika eksploatacyjnego przystępuje się do drążenia następnego chodnika. 

Do celów wentylacyjnych utrzymuje się jako drożne 2 ostatnie chodniki, a w kolejnych na
stępuje podsadzanie wybranej przestrzeni odpadami poprodukcyjnymi. Ten system eksploa
tacji pozwala wybrać 50-60% zasobów węgla z określonej parceli i ulokować w powstałych 
wyrobiskach odpowiednie ilości odpadów. 

Skrzyżowania chodników eksploatacyjnych z chodnikiem odstawczym zabezpieczone są 
kotwami linowymi, zaś skrzyżowania chodników eksploatacyjnych z wcinkami zabudowane są 
jedną kotwą linową oraz przykotwione prostką stalową. Cykl wykonywania chodnika eksploa
tacyjnego i wybierania wcinek powtarza się aż do wyeksploatowania całej parceli . Można go 
zintensyfikować wprowadzając drugi kombajn chodnikowy lub zastępując odstawę przenośni
kową wozami samowyładowczymi. 

2.5. System strugowy- w szczególności w cienkich pokładach 

Zastosowanie urządzeń strugowych do cienkich i średnich pokładów stało się ekonomicz
nie atrakcyjną metodą wybierania węgla systemem ścianowym. W tej grupie pokładów, nowo
czesne strugi węglowe mają, w stosunku do kombajnów ścianowych, decydujące zalety. No
woczesne strugi węglowe są zautomatyzowane i sterowane zdalnie. W dobrych warunkach geo
logicznych w ścianie potrzebny jest tylko personel nadzorujący. Kompleks strugowy może być 
sterowany przez centralny komputer usytuowany w chodniku lub w dyspozytorni na powierz
chni, co warunkuje dużą wydajność urabiania i maksymalne bezpieczeństwo w ścianie. 

Strug do wybierania cienkich pokładów nie wymaga wykonywania przybierki skał towa
rzyszących, aby osiągnąć określoną minimalną wysokość w urabianym pokładzie, lecz skrawa 
tylko czysty węgiel. Jest to ważnym czynnikiem pozwalającym na osiąganie minimalnego za
pylenia w ścianie, małego zużycia urządzenia oraz zmniejszonych kosztów wzbogacania urobku. 
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3. Możliwości eksploatacji niekonwencjonalnymi metodami w JSW S.A. 

W obliczu kurczącej się bazy zasobowej jastrzębskich kopalń oraz utrzymującym się za
potrzebowaniem na węgiel koksujący, powołany został Zespół Techniczny dla określenia moż
liwości wprowadzenia w kopalniach JSW S.A. nowych systemów eksploatacji zasobów pozo
stawionych jako do tej pory nieopłacalnych w eksploatacji . 

W ramach prac Zespołu wytyczono kierunki, w jakich należało prowadzić prace studialne. 
W pierwszej kolejności na każdej z kopalń przeprowadzono analizę pozostawionych parcel 
węgla pod kątem ich zasobów, dostępności, warunków górniczo-geologicznych, kosztów ewen
tualnego udostępnienia i rozcięcia. Na tej podstawie określono możliwe do zastosowania sys
temy eksploatacj i alternatywnej do stosowanego obecnie systemu ścianowego. 

Systemy te stwarzają możliwość prowadzenia efektywnej eksploatacji w odosobnionych 
parcelach o stosunkowo niewielkich zasobach i nieregularnym kształcie, umożliwiają ograni
czenie wpływów na powierzchnię i obiekty na niej zlokalizowane, jak również sięgniecie po 
pokłady cienkie. 

Zespół organizował cykliczne narady w składzie poszerzonym o kompetentnych przedsta
wicieli służb technicznych poszczególnych kopalń i w ich trakcie omawiano aktualny stan prac 
związanych z zadaniem Zespołu. W okresie tym kopalnie zleciły uprawnionym jednostkom 
naukowo-badawczym wykonanie analiz w zakresie istniejących warunków górniczych i geo
logicznych i możliwości technicznych w aspekcie zastosowania w/w systemów. 

Wynikiem tych opracowań było określenie jako wiodący system wybierania resztek dla ko
palń "Jas-Mos" i "Borynia" systemem ubierek - krótkich ścian z uwagi na posiadane przez 
kopalnie wyposażenie techniczne, kadrę techniczną oraz pracowników. Dla KWK "Zofiówka" 
jako opłacalny w cienkich pokładach określono kompleks strugowy - analiza ekonomiczna wy
kazała zwrot kosztów po około 4 latach eksploatacji. 

4. Plany eksploatacji systemem krótkich ścian w KWK "Jas-Mos" 

W Obszarze Górniczym KWK "Jas-Mos" występuje cały szereg parcel eksploatacyjnych, 
których eksploatacja systemem konwencjonalnych ścian jest nieopłacalna, nie ma bowiem moż
liwości uruchomienia długiej ściany z powodu zbyt krótkich wybiegów lub małych postępów 
frontu robót determinowanych trudnymi warunkami stropowymi. 

Wyposażenie krótkiej ściany wymaga okresowego zamrożenia mniejszych środków finan
sowych niż ściany długiej, a w przypadku konieczności wyłączen ia takiej ściany z ruchu mniej
szy jest spadek wydobycia w kopalni. 

W celu wyznaczenia parcel, dla których istnieje techniczna i ekonomiczna zasadność eks
ploatacji przeprowadzono szereg działań: 
- przeanalizowano warunki górniczo-geologicznych w rejonie Obszaru Górniczego KWK 

"Jas-Mos", 
wykonano charakterystykę zinwentaryzowanych i przewidzianych przez kopalnię parcel 
eksploatacyjnych, pod względem możliwości ich eksploatacji krótkimi ścianami, 

- przeprowadzono analizę stanu naprężenia i wytężenia górotworu w otoczeniu wyrobisk 
chodnikowych i ścianowych (krótkich ścian) na podstawie wyników wieJowariantowego 
modelowania numerycznego, w którym uwzględniono lokalną budowę geologiczną oraz 
własności węgla i skał w otoczeniu pokładów. 
Zagadnienia te pozwoliły na wysunięcie wniosków, co do możliwości eksploatacji krótkimi 

ścianami partii złoża o niewielkich rozmiarach i nieregularnych kształtach z zachowaniem nie-
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zbędnych warunków dotyczących stabilności kotwionych wyrobisk, zagrożenia tąpaniami i wy
maganej profilaktyki tąpaniowej oraz wpływu tej eksploatacji na deformację powierzchni. 

Dla prowadzenia takiej eksploatacji wyznaczono pokłady SOSI 1wu i S l 0/210 , gdzie łącznie 
możliwe jest do wydobycia około 2 mln ton węgla. 

Przewidywane wydobycie systemem krótkich ubierek w pokładzie S l 0/2łd: 
parcela M l : 206 000 ton, 
parcela M2: 120 000 ton, 
parcela M3: ISO 000 ton, 
parcela M4: 400 000 ton, 
parcela MS: 126 000 ton, 
chodniki: 90 000 ton. 
Łączna długość wyrobisk do wydrążenia: 4700 m. 
RAZEM: l 092 000 ton . 

279 



Chmiel P., Lubryka M., Śliwiński J.: Analiza możliwości eksploatacji partii złoża ... 

Rys. 2. Szczegóły eksploatacji parcel M l i M2 
Fig. 2. Details of exploitation in M l i M2 plots 

Do dnia oddania artykułu do druku, w parcelach MI i M2 wykonano szereg wyrobisk przy
gotowawczych do rozcięcia parcel na poszczególne krótkie ściany. Trwają jednocześnie przy
gotowania mające na celu skompletowanie maszyn i urządzeń, do tej chwili nie wykorzysty
wanych w wysokowydajnych kompleksach ścianowych, a będących na stanie kopalni. Pozwoli 
to pomimo planowanego niskiego wydobycia na osiągnięcie dodatniego efektu ekonomicznego. 

S. Uwagi i wnioski 

l. Z uwagi na malejące zasoby, konieczne jest już w najbliższym czasie sięgnięcie po zasoby 
tzw. resztkowe. Ma to szczególne znaczenie na KWK ,,Jas-Mos" gdzie do roku 2020 w ca
łości wydobycia stanowić one będą około 25%. 

2. Jako główny kierunek uznaje się system ubierek z uwagi na proste usprzętowienie, dużą 
elastyczność systemu, niskie koszty uzbrojenia oraz przygotowanie kadry i pracowników. 

3. Na podstawie obliczeń wskaźników deformacji można stwierdzić, że wybieranie parcel 
eksploatacyjnych pokładzie 510/2 łd wywoła na powierzchni skutki pozwalające zaliczyć 
teren górniczy do III kategorii. 

4. Wdrożenie projektowanej eksploatacji w parceli MI pozwoli na prowadzenie obserwacji 
faktycznie ujawniających się wpływów na powierzchni i umożliwi z kolei podjęcie decyzji , 
co do rozszerzenia tej formy eksploatacji w rejon filara ochronnego miasta Jastrzębie Zdrój . 

Literatura 

f!] Tajduś A. 1 111 •• 1999: Prototypowy system wybierania węgla chodnikami w obudowie kotwiowej 
i wykonanymi z nich wcinkami. Przegląd Górniczy nr 3 (906). 

[2] Tajduś A., Cała M., 2005: Analiza możliwości eksploatacji pozostawionych nieregularnych części 
porceli wybranych pokładów KWK ,,Jas-Mos". Materiały niepublikowane, Kraków 2005. 

280 



School of Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2006 

[3] Daniłowicz R., 2005: Obudowa podporowo-kotwiowa odgałęzienia w kopalni "Janina". Wiado
mości Gllrnicze. nr 4. 

[4] Kugiel M. i in., 2000: Korzyści prototypowego systemu wybierania resztek pokładllw węglowych. 
Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002, Sympozja i Konferencje PAN i AGH, nr 41, Kra
ków 2000. 

[5] Lubryka M. i in., 2002: Ocena możliwości odzyskania części zasobów węgla uwięzionych w filarze 
ochronnym szybu. Zeszyty Naukowe Folitechniki Śląskiej nr 1563, Seria Górnictwo, z. 254, Gli
wice 2002. 

[6] Lubryka M. i in .. 2003: Ocena efektywności tinansowej przedsięwzięć inwestycyjnych w KWK 
"Jas-Mos". Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2003. Bukowina Tatrzańska 2003. 

[7] Lubryka M. i in .. 2003: Częściowa eksploatacja górnicza w tilarach ochronnych dla szybów na OG 
kopalni ,.Jas-Mos". VIII Konferencja Naukowo-Techniczna: "Ochrona środowiska w granicach ad
ministracyjnych miast i gmin w warunkach optymalnej eksploatacji górniczej w Ryb". 

[81 Lubryka M. i in .. 2004: Koncepcja częściowej eksploatacji zasobów filara ochronnego dla miasta 
Jastrzębie Zdrój. Usuwanie uszkodzeń terenów i budowli powstałych w wyniku prowadzenia eks
ploatacji podziemnej. Materiały konferencji maukowo-technicznej MPL, 16 i 17 września 2004 r. 
Ustr01i 2004. 

[91 Masny W. Nierobisz A., 2005: Doskonalenie oceny skuteczności wyrobisk w obudowie kotwiowej. 
Przegląd Górniczy. nr 6. 

[l O] Nierobi sz A .. 1999: Zastosowanie obudowy kotwiowej w wybranych kopalniach węgla. Przegląd 
Górniczy. nr 5 (907). 

[llj Paschedag U .. Burzan K., Jusczyk H., 2004: Strugi nowej generacji do pokładów o średniej i małej 
miąższości . Maszyny Górnicze, nr 100. 

Exploitation Possibilities Analysis of Smali Sizes and Irregular Shapes 
Deposit Parts by Means of "Unconventional" Mining Methods 

Abstra et 

Extremcly complicated exploitation conditions of coal deposit, which are characterized by 
numerous disturbances and bend beds, make extraction possible in limited way. After such ex
ploitation plots in smali sizes and irregular shapes remain in coal deposit and necessitate spe
cial mcthods and technology of mining to extract them. 

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. took up a number of analyses and on the base of these 
analyses courses of conducting such exploitations were established. There was also taken a fac
tor of economic profitability into consideration. 

Recenzent: dr inż. Jerzy Stasica 
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Możliwości zastosowania analizatorów rentgenowskich niskiej mocy 
w kopalniach KGHM "Polska Miedź" S.A. 

Słowa kluczowe 

.fluorescencyjna analiza rentgenowska -przenośne analizatory XRF- mineralizac.ja 
kruszcowa- kontrola jakości 

Streszczenie 

Artykuł prezentuje stan prac i analiz poświęconych zastosowaniu metod pomiarowych wy
korzystujących rentgenowską analizę spektralną (FRXRF) do oznaczania i szacowania koncen
tracji pierwiastków użytecznych bezpośrednio w ciągu produkcyjnym i wyrobiskach kopalnia
nych. Analizatory niskiej mocy, w tym aparatura przenośna, jest wykorzystywana od wielu lat 
do oznaczeń zawartości metali w stopach, koncentratach, zanieczyszczonej glebie, opróbowa
nia geologicznego i analiz proszkowych. Dotychczasowe próby zastosowania i badania wyko
nywane w 0/ZG .,Polkowice-Sieroszowice", oraz badania wykonane dla 0/ZG "Rudna" przez 
Wydzi ał Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie, pozwalają na stwierdzenie, że 
przy zastosowaniu odpowiedniej metodologii i dbałości o pomiar, analizatory NITON XLt 800 
i BSI-2000 mogą być wykorzystane jako ważny element rozpoznania rozprzestrzenienia mi
r,eralizacji rudnej , instrument kontroli furt eksploatacyjnych, oraz element kontroli jakości pro
dukcji górniczej. 

l. Fluorescencyjna analiza rentgenowska w przemyśle i górnictwie 

Metod analityczne wykorzystujące spektralną analizę fluorescencyjną są stosowane do oz
naczeń koncentracji pierwiastków użytecznych w prospekcji i górnictwie rud na szeroką skalę . 

Wszystkie laboratoria wykonujące oznaczenia na skalę przemysłową stosują metodę i aparaturę 
FRXRF. Do wzbudzania stosuje się promieniotwórcze izotopy, wiązkę elektronową, bądź pro
mieniowanie rentgenowskie. Laboratoria przemysłowe obsługują zwykle szereg klientów, któ
rymi są zarówno kopalniD, jak i zakłady wzbogacania rud i huty. Analiza wykonywana jest na 
materiale dostarczonym w postaci próbek. 

Pod koniec lat 60. ubiegłego wieku pojawiły się przenośne aparaty tego typu. Wiąże się to z po
jawieniem nowych technologii, w tym chłodzenia elektronicznego systemu Peltiera. Instrumenty 
te podlegają ciągłemu rozwojowi i znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. 

Pierwsze zastosowania aparatury przenośnej dotyczyły głównie analizy składu stopów, 
składu chemicznego farb, oraz badań zanieczyszczeń środowiska. Agencja ochrony środowiska 
w USA (EPA) w !998 roku zaakceptowała omawiane przyrządy do rozpoznawania zanieczy
szczeń gleby poprzez opublikowanie metodologii wykonywania pomiarów "USEPA Method 
6200" [5]. 
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W latach 2000 do 2002 przenośne aparaty konstrukcji firmy NITON, XL 502S i XLi 969 
były testowane i znalazły zastosowanie w kopalniach odkrywkowych i częściowo podziem
nych niklu i miedzi [2] . Głównymi przesłankami do zastosowania tego rozwiązania był krótki 
czas od pobrania próby do otrzymania wyników, oraz odległość do najbliższego stacjonarnego 
laboratorium analitycznego, która mogła wynosić nawet od 100 do 350 km. 

Obecna lista użytkowników aparatów NITON obejmuje szereg producentów rud metali, 
między innymi z Australii, USA, Kanady, RPA, Zambii, Kongo oraz Bułgarii. 

2. Fluorescencyjna analiza rentgenowska w KGHM "Polska Miedź" S.A. 

2.1. Organizacja opróbowania oddziałów KGHM 

Głównym wykonawcą analiz chemicznych i oznaczeń pierwiastków metodami spektralnej 
analizy fluorescencyjnej w KGHM "Polska Miedź" S.A. jest CBJ, Centrum Badań Jakości sp. z o.o. 
Badania próbek technologicznych dokonywane są w Wydziale Kontroli Jakości WKJ 4 zloka
lizowanym w pobl i żu szybów wydobywczych oddziału 0/ZG "Lubin" i 0/ZG "Rudna". Za
kres wykonywanych usług obejmuje analizę prób geologicznych dla potrzeb zakładu górnicze
go i prób techno logicznych dla Zakładu Wzbogacania Rud (ZWR), wykonywane są analizy dla 
rudy, nadawy, odpadów i koncentratów. Analizy dla hut wykonują Wydziały Badań Jakości 
(WBJ) zlokal izowane przy zakładach hutniczych. 

CBJ posługuje się metodą fluorescencyjnej analizy rentgenowskiej, i wykorzystuje dwa ty
py urządzeń. Dla analiz prób geologicznych i kopalnianych wykorzystuje się aparat X-MET 
firmy METOREX, gdzie wzbudzenie dokonuje się przy pomocy izotopu Cm244

, dla oznaczell 
nadawy, koncentratów i odpadu wykorzystuje s i ę spektrometr rentgenowsko-fluorescencyjny 
Philips Magix, firmy Philips. 

Próby geologiczne pobierane są zgodnie "Instrukcją opróbowania złoża rud miedzi i ozna
czania składników współwystępujących w rudzie w kopalniach KGHM "Polska Miedź" S.A." 
przez zespoły próbobiorców i geologów (dział TGe), zwykle podczas pracy pierwszej zmiany 
produkcyjnej . Próby pobierane są w przodkach i ociosach wyrobisk, oraz z komór oddzia
łowych lub komórki wiertniczej, w przypadku opróbowania rdzeni wiertniczych, oraz z urobku 
i szlamów, w zależności od potrzeb i zadall · wynikających z bieżących potrzeb produkcyjnych. 
Próby te są przewożone transportem oddziałowym do szybu, i wywożone w trakcie jazdy 
ludzi. Próby z rejonów bardziej odległych od miejsca lokalizacji budynków WBJ przewożone 
są autobusami, lub samochodami. Następnym etapem jest przekazanie prób do CBJ, poprzez 
ich wysypanie do odpowiednich pojemników, opisanie, przekazanie częściowo wypełn ionych 

formularzy atestów prób bruzdowych. 
Próby działu kontroli jakości TKJ są pobierane przy punktach wysypowych, bądź przesy

powych, przenośn i ków taśmowych, a następnie sortowane na frakcje i mielone, oraz pomniej
szane przez kwartowanie. Procedura transportu i przekazania do CBJ jest zasadniczo podobna 
do procedur stosowanych przez dział geologiczny. 

W wyniku stosowanych procedur wyniki otrzymywane są z pewnym opóźnieniem. Na opóź
nienie to składa się z czas potrzebny na wykonanie operacji łat'lcucha logistycznego, oraz czas 
potrzebnego na przygotowanie prób, oraz wykonanie pomiaru w WKJ. Nieregularność dostaw 
prób, związana ze specyfiką postępu robót górniczych może doprowadzić do okresowych spię
trzellzapotrzebowania na analizy. 

Można przyjąć, że minimalny czas na otrzymanie informacji od pobrania próby do podjęcia 
decyzj i produkcyjnej wynosi 9 godzin, a nierzadko dłużej, ze względu na niemożność przeka-
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zania informacji do osoby dozoru, przebywającej w pobliżu wyrobisk górniczych. Czas ten 
może się wydłużyć w przypadku braku wolnego zespołu próbobiorców, wystąpienia okolicz
ności warunkujących dokonanie interwencyjnego opróbowania pomiędzy czasami jazdy ludzi, 
braku środku transportu dołowego itp. 

Warto zauważyć, że ekonomiczny efekt, wyrażony w ewentualnej przybierce skały płonnej 
z powodu braku informacji w obszarach złoża o dużej zmienności, lub słabym rozpoznaniu, 
zależy nie tyle od dokładności pozyskanej informacji, ale również od czasu, w jakim zostanie 
podjęta decyzja o zmianie furty eksploatacyjnej, bądź o transporcie konkretnej partii urobku na 
kratę lub na skład skały płonnej. 

Podobna uwaga dotyczy opróbowania TKJ, w obecnym stanie organizacji nie jest możliwa 
interwencja w proces produkcyjny w przypadku stwierdzenia wystąpienia dużej partii skały 
płonnej w urobku, możliwe są dopiero działania spóźnione o charakterze dyscyplinarnym czy 
represyjnym. Uciążliwa dla procesu produkcyjnego jest również konieczność zatrzymywania 
taśm i ich ponownego rozpędzania pod obciążeniem, co wiąże się z konkretnymi kosztami. 
Również reprezentatywność pobieranych w dużych odstępach czasu prób w stosunku do pro
dukcji z pola eksploatacyjnego oddziału wydobywczego wydaje się być problematyczna. 

Nic, więc dziwnego, że dla bezpośredniej kontroli jakości produkcji i przyspieszenia szyb
kości procesu decyzyjnego, już od dłuższego czasu, wydawała się pociągającą możliwość wy
konywania analiz bezpośrednio na dole kopalni, oraz analiza koncentracji miedzi na taśmie 
w czasie rzeczywistym. Jako najbardziej optymalne do zakupu i zastosowania rozważa się po
zyskanie przenośnej aparatury typu NITON, oraz analizatora stacjonarnego BSI 2000 firmy 
Baltic Scientific Instruments. 

2.2. Próby przenośnego aparatu firmy NITON 

2.2.1. Próby wykonywane w 0/ZG "Polkowice-Sieroszowice" 

Próby zastosowania przenośnego aparatu firmy NITON do dokonywania pomiaru na dole 
kopalni wiązały się zarówno z wysiłkami dystrybutorów sprzętu pomiarowego, którzy chcieli 
zainteresować dozór i zarząd swoim produktem, oraz z dążeniem pracowników KGHM do 
pozyskania narzędzia, które ułatwi im podejmowanie decyzji produkcyjnych, rozpoznania gra
nic złoża i szybkie szacowanie koncentracji składnika użytecznego w dowolnym miejscu ciągu 
produkcyjnego. 

Pierwsza udokumentowana praca, która została wykonana dla rozpoznania przydatności 
tego typu urządzenia w kopalni, miała miejsce w 2001 roku w kopalni "Polkowice-Sieroszo
wice" [4]. Wykazała ona już wtedy wysoką korelację dla pomiarów dokonywanych na prób
kach zmielonych, natomiast pomiary wykonane dla ociosów wykazały znaczne rozbieżności, 
zwłaszcza dla piaskowców. W pomiarach wykorzystano aparat NITON XL-500, w którym 
źródłem promieniowania był izotop Cd 109

• 

Rozbieżności te wynikały w głównej mierze tak z niedoskonałości aparatury pomiarowej, 
jak i z nieznajomości specyfiki złóż Monokliny Przedsudeckiej przez przedstawicieli firmy 
NITON, oraz ze zbyt dużych wymagań, co do urządzenia stawianych przez pracowników 
KGHM. Niejednoznaczną opinię, co do przydatności urządzenia można przypisać brakowi do
pracowanej metodologii wykorzystania analizatora. Warto zaznaczyć, że konieczność dopraco
wania metodologii i posiadania przeszkolonej obsługi jest też jednym z wniosków wynika
jących z podobnych prób prowadzonych równolegle w Australii [2] . 
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W roku 2004 zdecydowano się na powtórne wykonanie badań, które miałyby nie tylko wy
kazać przydatność analizatora do zastosowań w kopalniach KGHM, ale pomóc też w opraco
waniu metodologii dokonywania pomiaru, oraz określenie warunków brzegowych dla wykona
nia poprawnego oznaczenia, co pozwoliłoby na wskazanie sposobu zastosowania ich w ciągu 
produkcyjnym. 

W pracy wykorzystano analizator NITON XLt 800, udostępniony przez przedstawiciela fir
my Labo ranaliryka sp. z o.o. w Gliwicach (rys. 2.1). Aparat wykorzystuje lampę z anodąsreb
rową o mocy roboczej 3 Watów. 

Rys. 2.1. Przenośny analizator XRF NITON XLt 800 
Fig. 2.1. Handheld XRF analyzer NITON XLt 800 

Praca została wykonana pod kierunkiem Zakładu Geologii Centrum Badawczo-Projekto
wego Miedzi "CUPRUM" sp. z o.o. [l]. Wykonano bezpośrednie pomiary analizatorem na ocio
sach wyrobisk, pomiary rudy pokruszonej, rudy z nadawy, dla różnych typów litologicznych. 
Metodą porównawczą była analiza X-MET wykonana w WBJ 4 CBJ. Urządzenia pomiarowe 
dla analizy FRXRF wymagają rekalibracji przy pomocy współczynników korekcyjnych, gdyż 
metoda nie jest metodą bezpośrednią. 

Analizator jest wprawdzie w pełni skalibrowany fabrycznie, używa on tak zwanego "bez
standardowego" algorytmu kalibracji, jednak do użytku w konkretnych warunkach, celem zmi
nimalizowania efektu matrycy, wymagana jest jego rekalibracja, najlepiej na materiale, który 
będzie przez niego w dalszym etapie mierzony. Proces rekalibracji przy użyciu współczynni
ków korekcyjnych, jest też nazywany wzorcowaniem, a w uproszczonym użyciu po prostu -
kalibracją. 

W przypadku pracy realizowanej przez "CUPRUM" do rekalibracji użyto materiał ozna
czony uprzednio w CBJ przy pomocy analizatora X-MET. Jak wynika z materiałów [l], próbo
v.ano na tym etapie ująć w postaci współczynników korekcyjnych heterogeniczność materiału 
i użyto do rekalibracji wyników pomiarów powierzchniowych. Z punktu widzenia poprawno
ści wyników, wydaje się, że po wstępnej kalibracji, należało przebadać większą populację 
prób, i dla niej dopiero określić nowe współczynniki korekcyjne. W trakcie badań potwierdzo
no dobre wyniki dla prób proszkowych, stwierdzono jednak brak zależności pomiędzy wielko-
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ścią frakcji a wynikiem zawartości Cu. Ponieważ rozdrabnianie materiału jest podstawowym 
sposobem eliminowania efektu matrycy, we wnioskach znalazło się stwierdzenie, że na wyniki 
prac mogło mieć wpływ złe skalibrowanie, to jest niedostatecznie dopracowana metodologia 
dobrania współczynników korekcyjnych . Nadal nie uzyskano zadowalających wyników na 
ociosach wyrobisk. 

2.2 .2 Próby wykonywane w 0/ZG "Rudna" 

Przed przystąpieniem do badań zleconych przez dział TGe 0/ZG "Rudna" przeanalizowano 
dokładnie wyniki dotychczasowych badań. Chodziło nie tylko o to, aby definitywnie określić 
przydatność analizatora do zastosowań w kopalniach KGHM, i opracować możliwą do zas to
sowania metodologię dokonywania pomiaru, ale ograniczyć dalsze wydatki na prace bada
wcze, które nie przynoszą konkretnego efektu. 

Zespół geologów działu geologicznego TGe 0/ZG "Rudna" dokonał przeglądu dostępnych 
wyników poprzednich badań, oraz przeanalizował czynniki mogące wpływać na problemy w wy
konywaniu pomiarów. 

Trudności dokonywania analizy FRXRF wynikają głównie z tzw. efektu matrycy, polega 
ona na tym, że materiał poddany analizie nie jest homogeniczny, w trakcie porniani zachodzą 
różnorakie związki pomiędzy ziarnami i kryształami zawierającymi metale użyteczne, a oto
czeniem. Co więcej, poszczególne ziarna, czy kryształy mają różną przenikalność dla promie
niowania rentgenowskiego, co powoduje, że nie cała energia dociera do wszystkich kryształów 
siarczkowych i część energii rozproszonej wracająca do detektora jest przechv.ytywana przez 
inne ziarna i kryształy. Problematyka ta jest wspólna dla wszystkich analiz FRXRF, w tym dla 
metodologii stosowanej w CBJ przy analizach X-MET. 

Drugim, co do ważności, jest problem reprezentatywności próbki oznaczanego materiału. 
Anali zator posiada ograniczony zakres pola powierzchni, w którym dokonuje wzbudzania i de
tekcji. W praktyce jest to obszar 5x5 mm. W metodologii wykonywania prac zrezygnowano z opró
bowania ociosów, a zdecydowano się poddać analizie fragmenty rudy, porównywalne wielko
ścią do cząstek elementarnych prób bruzdowych 

Pomiaru miał dokonywać doświadczony geolog, po każdorazowym określeniu struktury 
i tekstury rudy, i podjęciu decyzji, co do dokonania pomiaru w taki sposób, który by tę struk
turę i teksturę uwzględniał. Do dalszych anali z zdecydowano się wykorzystywać ten sam mate
riał, gdyż w mikroskali, to jest w skali wielkości okienka analizatora, zmiany gęstości wystę
powania siarczków miedzi mogły być istotne nawet w odległości kilku centymetrów. 

Dobór granulacji dla próbek rozdrobnionych określono na podstawie technicznych możli
wości ich wykonywania w kopalni, jak i koniecznością porównywalności z metodologią uży
waną przez CBJ w zakresie przygotowywania prób do analiz X-MET. Wydzielono trzy kate
gorie materiału poddanego badaniu: 
- rudę surową- fragmenty rudy wielkości odpowiadającej cząstce próby bruzdowej ; 
- próbki kruszone - materiał pokruszony poniżej l mm, możliwy do osiągnięcia przez kru-

szarki szczękowe stosowane w CBJ i TKJ; 
- próbki mielone- materiał rozdrobniony w kruszarce młotkowej firmy Herzog, używanej do 

defragmentacji materiału dla analiz X-MET poniżej O, 16 mm. 
Pracę wykonał zespół Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH pod kierownictwem 

prof. dr hab. inż. Marka Lankosza, przy konsultacji merytorycznej prof. dr hab . in ż. Adama 
Piestrzyńskiego z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH [3]. W trakcie 
przygotowań do prac położono szczególny nacisk na konieczność dokładnego i bezspornego 
wykonania kalibracji, czyli wstępnego wzorcowania analizatora. 
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Próbki skał dla rekalibracji, dostarczone z kopalni zostały sproszkowane, a następnie pod
dane analizie metodą absorpcji atomowej ASA, oraz metodą transmisyjno-emisyjną tluores
cencji rentgenowskiej (EDXRF). W pomiarach zastosowano l ampę z anodą molibdenową. Pro
mieniowanie pierwotne monochromatyzowano za pomocą targetu molibdenowego. Pomimo 
stosowania dodatkowego docierania próbki, zaobserwowano 25% zaniżenie sygnału Cuku w po
równaniu z próbką homogeniczną. Po uzyskaniu stałego efektu granulacji dla wszystkich pró
bek, wykalibrowano urządzenie na próbkach sztucznych. Ostatecznym sprawdzianem popra
wności oznaczeó Cuk była dobra zgodność wyników obydwu metod dla wszystkich próbek. 

W oparciu o te próbki pracownicy firmy Laboranalityka dokonali rekulibracji analizatora 
NITON przy pomocy współczynników korekcyjnych (tab. 2.1 ). 

Tabela 2.1. Współczynniki korekcyjne dla rekulibracji podstawowej 
Table 2.1. Correction values for primmary recallibration 

Typ rudy A B Współczynnik korelacji R2 

Piaskowce 1,5389 +0,0497 
Dolomity 1,8093 -0,0602 
Łupki 1,4091 +0.4346 

Współczynniki korekcyjne wyznaczają równanie liniowe: 

y=Ax+B 
gdzie: 

x-jest procentową zawartością miedzi wskazaną przez analizator, 
y-jest skorygowaną procentową zawartością miedzi, 
A i B -są współczynnikami korekcyjnymi. 

0,9887 
0.9853 
0,9928 

Po badaniach aparatem NITON wykonano oznaczenia CBJ przy pomocy aparatu X-MET, 
oraz wykonano analizy chemiczne. Dodatkowo 50 próbek, w tym próbki o wysokiej rozbież
ności w stosunku do analiz CBJ poddano analizie metodą ASA i EDXRF w laboratorium 
AGH. Wykonane badania wskazują na wpływ nierozpuszczalnych w wodzie królewskiej czą
stek na zaniżone wynik i analizy ASA, lub na wpływ efektu nuggetowego, występującego w przy
padku dużej różnicy mas frakcji mineralnych i zróżnicowania ich własności fizycznych [3] . 

Prezentowane poniżej w wykresach zestawienia wyników stanowią opracowanie wyników po
miarów przez autorów, i mogą nieznacznie odbiegać od sprawozdania AGH. Korelacje średniej 
zawartości miedzi zmierzone analizatorem NITON i X-MET dla dolomitów wykazują bardzo 
dobre korelacje dla próbek mielonych i skruszonych, oraz dość dobre dla surowej rudy (rys. 2.2.). 
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Rys. 2.2. Porównanie oznaczcli miedzi w dolomitach analizatorami NITON i X-MET 
Fig. 2.2. Correlation of NITON & X-MET dolomile analyses 
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Korelacje średniej zawartości miedzi zmierzone analizatorem NITON i X-MET dla łupków 
wykazują dość dobre korelacje dla próbek mielonych i skruszonych, oraz złe dla surowej rudy 
(rys. 2.3). 

Rys. 2.3. Porównanie oznacze11 miedzi w łupkach analizatorami NITON i X-MET 
Fig. 2.3 . Correlation ofNITON & X-MET shale analyses 

Korelacje średniej zawartości miedzi zmierzone analizatorem NITON i X-MET dla pias
kowców wykazują bardzo dobre korelacje dla próbek mielonych i skruszonych, oraz dobre dla 
surowej rudy (rys. 2.4 ). 
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Rys. 2.4. Porównanie owaczeń miedzi w piaskowcach analizatorami NITON i X-MET 
Fig. 2.4. Correlation ofNITON & X-MET sandstones analyses 

Problemy z oznaczeniem zawartości metali w łupku spowodowane są zarówno występow-a
niem w tej skale kryształów rozproszonych o bardzo małej granulacji, obok struktur żyłko
wych, a także s ilną k ierunkowością tekstur rudnych związanych z foliacją tej skały . Dobre wy
niki korelacji dla dolomitów i piaskowców pozwalają wyciągnąć wnioski, że analizatory prze
nośne mogą z powodzeniem być zastosowane dla oznaczenia granic mineralizacji bilansowej, 
oraz oznaczanie urobku dla analiz jakości TKJ. 

Dla porównania metod przedstawiono korelację wyników dla analizatora X-MET (rys. 2.5), 
a także analizatora NITON (rys. 2.6), z wynikami miareczkowej analizy wykonanej w labora
torium CBJ. 
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Rys. 2.5. Porównanie oznaczeń miedzi dla X-MET i analizy miareczkowej 

Fig. 2.5 . Correlation X-MET & elassie analitical method 
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Rys. 2.6. Porównanie oznaczeń NITON dla rudy mielonej i analizy miareczkowej 
Fig. 2.6. Correlation NITON bulk sampling & elassie analiticalmethod 

Zestawien ie to pozwala stwierdzić, że analiza aparatem NITON nie ustępuje w zasadzie 
analizom X-MET, a nawet pozwala dokładniej oznaczać próbki łupkowe. 

Badania przeprowadzone w 0/ZG "Rudna" pozwoliły na sformułowanie pozytywnej opi
nii , co do projektowania kopalnianego punktu opróbowania, zaopatrzonego w aparat NITON, 
oraz co do informacji pochodzącej z pomiarów surowej rudy [3]. 

W czasie prac nie badano bezpośrednio wpływu zawilgocenia na dokładność analiz. Nie
wielkie, naturalne, kilkuprocentowe zawilgocenie nie wywołuje zauważalnego efektu (ibidem), 
tym bardziej , że do badań surowej rudy użyto próbek naturalnie zawilgoconych. 

2 .3. Możliwości zastosowania stacjonarnego analizatora BSI-2000 

Równolegle do idei zastosowania pomiarów przenośnymi analizatorami na dole kopalni, 
w kopalniach KGHM, często rozważany był pomysł posiadania urządzenia pozwalającego na 
pomiar urobku na taśmie w czasie rzeczywistym. Wykonanie reprezentatywnego pomiaru du
żych mas skalnych stanowi problem, wydaje się, bowiem, że wymaga to zastosowania urzą
dzenia o dużej mocy promieniowania jonizującego. Drugim ograniczeniem jest cena takiego 
urządzenia, która przekraczałaby milion złotych. 

Tabela 2.2. Parametry techniczne analizatora BSI 2000 
Table 2.2 . Basic technical parametersof the BSI 2000 analyzer 

Maksymalny gabaryt mierzonego materiału 150 mm 

Odległość od mierzonego materiału 10 cm 
Poziom energii promieniowania zwrotnego 1,3-40 keV 
Poziom energii emisji promieniowania 250 keV 
Moc emitera RTG 29-40 w 
Maksymalna odległość od mikrokomputera 1,5 km 
Temperatura pracy - 10 do 40°C 
Pobór mocy zespołu pomiarowego ok. 120 W 
Waga zespołu pomiarowego 50 kg 
Penetracja wiązki promieniowania ok . kilkunastu mm 

W trakcie wstępnych ocen możliwości realizacji takiego zadania zwrócono uwagę na aparat 
BSI-2000 firmy Baltic Scientific Instruments, wchodzącej w skład konsorcjum A. Bruker AXS 
Company. Zaletą, oprócz niskiej ceny, było zastosowanie ustroju pomiarowego FRXRF niskiej 
mocy (tab. 2.2) . Aparat jest zwykle montowany ponad taśmą przenośnika taśmowego. Składa 
się on z zespołu pomiarowego, czyli lampy RTG i detektora, oprzyrządowania, oraz komputera 
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przemysłowego, którego oprogramowanie umożliwia zestawienie i wizualizację wyników. Po
miar podstawowy wykonywany jest ze zliczeń porcji energii powracającej do detektora w od
stępach sekundowych. Wyniki, w zależności od wymagań użytkownika są zestawiane w pię
ciominutowych, lub dziesięciominutowych przedziałach czasowych. 

W trakcie projektu studialnego nad zastosowaniem aparatu w 0/ZG "Rudna" należy roz
wiązać jednak kilka ważnych problemów. W fazie wstępnej zapytania ofertowego do przedsta
wiciela handlowego BSI , jak i samego producenta oprócz pracowników działu geologicznego 
ważną rolę w sformułowaniu zadań, jak i w rozwiązywaniu szczegółowych problemów techni
cznych odegrali przedstawiciele działu transportu taśmowego oraz działu kontroli jakości. 

Zasadniczym problemem jest sposób zamontowania aparatu, w sposób, który wykluczy je
go uszkodzenie, i zapewni optymalne, lub choćby brzegowe warunki dokonywania pomiaru. 
Dużą ilość urobku w transporcie dołowym stanowią bryły o rozmiarach przekraczających na
wet jednym wymiarem wymiary oczka kraty, to jest około 43x43 cm. Z tego powodu, nawet 
przy rezygnacji z pomiaru wielkogabarytowego materiału , nie jest możliwy do realizacji wa
riant porniani ponad taśmą. Z miejsc przewidzianych do zabudowy wybrano miejsce pod zrzut
nią materiału z szuflady przesypu. Zabudowa ta wymaga jednak częściowego przekonstruo
wania urządzenia, poprzez odłączenie zespołu lampy i detektora od aparatury wspomagającej , 

celem zmniejszenia gabarytów instalacji pod zrzutnią. 
Z powodu możliwości wystąpienia w kopalni agresywnych stężęń S02 i obecności H2S, do 

wykonania hermetycznej obudowy zdecydowano się na zastosowanie 2 mm miedzianych bla
chy cynkowanych ogniowo, zamiast standardowej obudowy aluminiowej. 

Z powodu zakładanej możliwości przekroczenia zalecanej przez producenta odległości od 
detektora do analizowanego materiału (tab. 2.2), BSI, która jest placówką naukową Bałtyc
kiego Uniwersytetu w Rydze, zdecydowała się na wykonanie badań na materiale dostar
czonym przez działy TGe i TKJ kopalni "Rudna". 

3. Wnioski 

Analizatory niskiej mocy wykorzystujące technologię FRXRF mogą być przydatnym na
rzędziem rozpoznania i kontroli koncentracji Cu, a także dodatkowo Pb i Zn czy Fe. Wyniki 
ich pomiaru nie odbiegają od wyników innych stosowanych przemysłowo urządzeń tego typu, 
w tym od analiz X_MET stosowanych szeroko w KGHM. Pamiętać należy, że pomiar apara
tem przenośnym ma charakter punktowy. Ważnym jest uwzględnienie struktur i tekstur rud
nych przy wykonywaniu pomiaru surowych próbek rudy. Ponieważ zasadniczym problemem 
pomiarów dołowych jest nie tyle pomiar rudy bogatej w miedź, lecz pomoc tam gdzie koncen
tracje są niskie, większość pomiarów interwencyjnych będzie dotyczyć tekstur rozproszonych. 

Również w przypadku analizatora BSI pomiar liniowy słabo wysportowanego materiału 
pozwala oczekiwać dobrą jakość pomiaru w dłuższym okresie czasu. Nie bez znaczenia jest 
większa reprezentatywność długotrwałego pomiaru przez okres zmiany w stosunku do stanu 
obecnego. Dla tej reprezentatywności warto poświęcić nawet dokładność pojedynczego ozna
czenia, która i tak powinna okazać się zadowalająca. 

Nie mniej ważnym aspektem jest stosowanie zasad dbałości o pomiar, opracowania meto
dologii obejmującej rekalibrację przyrządów i systematyczne pilnowanie jakości wyników i ich 
stałej statystycznej obróbki. 

Prawidłowo zastosowane przyrządy mogą przyczynić się do wzrostu jakości produkcji gór
niczej , podniesienia poziomu profesjonalizmu u pracowników, oraz obniżenia kosztów jednost
kowych produkcji metali. 
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Perspective Use of Portable and Stationary Low Energy 
X-Ray Spectrum Analysers in KGHM "Polish Copper" S.A. Mines 

Abstra et 

This paper assesses data collected by KGHM mining geologists and miners testing FRXRF 
technology as a part of the grade eontroi function and eoneludes that the portable NITON ana
lyser and BSI 2000 stationary analyser can provide operational and costs benefits to certain 
mining operations. Some primary efforts to utilize FRXRF underground created a perception 
that portable analyser and other ones could not be utilised more broadly within the mining sec
tor of KGHM. This paper presents recent case study data collected by handheld x-ray NITON 
analyser as a potential part of grade eontroi activities at mining operations, and feasibility study 
over BSI analyser installation. Data quality is considered adequate for the mining methods em
ployed and is found to expeditiously determine waste from ore. The FRXRF inside mine struc
ture enable to achieve operator's aim of rapid turnaround on grade eontroi samples. The con
cept of presented methodology straddles the boundaries of the mining, geology and labaratory 
department. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Adam Piestrzyński 
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Czy temperatura zastępcza klimatu może być miarą obciążenia cieplnego? 

Słowa kluczowe 

cieplne warunki pracy - stres cieplny 

Streszczenie 

Temperatura zastępcza klimatu TZK nie jest samodzielną miarą obciążenia cieplnego, lecz 
wielkością identyczną ze wskaźnikiem WBGT. Według definicji różni się jedynie sposobem 
pomiaru, który jest inny niż podany w normie o wskaźniku WBGT. Zespół opracowujący pro
jekt zmian przepisów górniczych w zakresie warunków klimatycznych uznał przyjęte w 2004 
roku w kopalniach rud miedzi ustalenia, oparte na temperaturze zastępczej klimatu, za wzor
cowe także dla kopalń węgla. Stanowisko to spowodowało konieczność dyskusji nad publi
kacją W. Turkiewicza pod tytułem ,,Propozycja nowego wskaźnika oceny warunków klimaty
cznych w kopalniach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego", CUPRUM, Polską Nor
mą PN-G-03100 "Warunki klimatyczne kopalń podziemnych. Wyznaczenie temperatury zas
tępczej klimatu" oraz rozporządzeniami wewnętrznymi Prezesa KGHM Polska Miedź S.A. W pra
cy porównano wartości TZK i WBGT w oparciu o pracę C.D. Sullivan'a i R.L. Gorton'a i po
miary wykonane przez zespół pracowników Głównego Instytutu Górnictwa. Ponadto porówna
no ocenę obciążenia cieplnego przygotowaną według TZK z ocenami opracowaną na podsta
wie normy ISO 7933 (w postaci wersji PN-EN 12515 z marca 2002 r.), a także według me
todyki J.M. Stewart'a & A. Whillier'a oraz M.J. McPhersona. Z analiz tych wynika, że zasady 
określania obciążenia cieplnego, opracowane na podstawie TZK są błędne. Mylnie wskazują 
jako bezpieczne niektóre parametry mikroklimatu, przy których może dojść do nadmiernego 
obciążenia cieplnego organizmu. Czas pracy określają niezależnie od strumienia wody organiz
mu utraconej na skutek wydzielania i parowania potu. Wskaźnik TZK nie spełnia warunków 
stawianych miarom obciążenia termicznego. 

l. Wprowadzenie 

Na posiedzeniach zespołu powołanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w celu 
przygotowania projektu zmian przepisów górniczych w zakresie warunków klimatycznych 
przedstawiono jako wzorcowe ustalenia przyjęte w 2004 roku w kopalniach KGHM Polska 
Miedź S.A. Zaproponowano też przyjęcie tego rozwiązania w polskim górnictwie węglowym 
i rudnym. Stan ten spowodował konieczność dyskusji nad ,,Ramowymi zasadami stosowania 
temperatury zastępczej klimatu do oceny warunków klimatycznych w kopalniach KGHM Fols
ka Miedź S.A." [11] oraz nad ,,Zasadami pomiaru i oceny warunków wentylacyjno-klimatycz
nych w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A." [12], Polską Normą PN-G-03100 "Ochrona 
pracy w górnictwie. Warunki klimatyczne kopalń podziemnych. Wyznaczenie temperatury za-

295 



Wacławik J.: Czy temperatura zastępcza klimatu może być miarą obciążenia cieplnego? 

stępczej klimatu" [14], a przede wszystkim publikacją W. Turkiewicza [1]: ,,Propozycja nowe
go wskaźnika oceny warunków klimatycznych w kopalniach Legnicko-Głogowskiego Okręgu 
Miedziowego", CUPRUM 3--4, str. 10-13 . Przeprowadzone badania objęły analizę związku 
temperatury zastępczej klimatu TZK ze wskaźnikiem WBGT (wet bulb globe temperature), 
dyskusję o wynikach pomiarów zespołu Głównego Instytutu Górnictwa [2] oraz porównanie 
wartości TZK, wskaźnika WBGT oraz miar obciążenia cieplnego określonych w normie ISO 
7933 i wyliczonych według metodyki J.M. Stewart'a & A. Whillier'a [6] oraz M.J. McPherso
na (7, 8] . 

Analiza prowadzona była pod kątem zmniejszenia negatywnych skutków obciążenia ciepl
nego poprzez utrzymanie na bezpiecznym poziomie temperatury organizmu pracownika w śro
dowisku gorącym oraz ograniczenie utraty wody następującej na skutek wydzielania i parowa
nia potu, koniecznego do odprowadzenia ciepła z organizmu (co stanowi zasadniczy przedmiot 
normy ISO 7933) . 

Wykorzystane w analizie normy ISO, EN i PN w dziedzinie ergonomii środowiska gorą
cego zalecają numeryczne modelowanie wymiany ciepła między organizmem pracownika i oto
czeniem. Uzyskane wyniki mają być podstawą oceny przewidywanego obciążenia cieplnego 
i stanu zagrożenia. Podstawy modelowania stanowią empiryczne badania fizjologów z kilku 
ośrodków, głównie europejskich. 

2. Wskaźnik WBGT (wet bulb globe temperature) i temperatura zastępcza klimatu TZK 

WBGT został wprowadzony w USA przed 50. laty w wyniku badań podjętych pod kie
runkiem C.P. Yaglou i C.D. Minarda [3] w środowisku wojskowym (Marine Corps Training 
Centers). Jest wskaźnikiem obciążenia cieplnego określonym na podstawie pomiaru tempera
tury na termometrze suchym T., temperatury naturalnie przewietrzanego termometru wilgot
nego T n i poczernionego termometru kulistego T g• według wzoru: 

WBGT = 0,7 T n+ 0,2 T g+ 0,1 T. (l) 

Postać (l) stosuje się przede wszystkim w nasłonecznionym otoczeniu. W miejscu pomiaru 
termometr wilgotny oraz poczerniony termometr kulisty pozostają pod działaniem promienio
wania słonecznego , termometr suchy w miejscu zacienionym. W pomieszczeniu zamkniętym 
zależność (l) stosuje się w postaci uproszczonej, przyjmując współczynnik 0.3 przy tempera
turze termometru kulistego: 

WBGT = 0,7 T n+ 0,3 T g (2) 

W skazania poczernionego termometru kulistego T g zależą od temperatury na termometrze 
suchym, średniej temperatury promieniowania oraz prędkości przepływu powietrza. Naturalny 
termometr wilgotny pozostaje pod wpływem wilgotności i prędkości przepływu powietrza oraz 
temperatury promieniowania i temperatury powietrza na termometrze suchym. 

Wskaźnik WBGT zależy zatem od czterech parametrów otoczenia: 
- temperatury powietrza na termometrze suchym T., 

temperatury powietrza na termometrze wilgotnym T m• 

średniej temperatury promieniowania T., 
- prędkości przepływu powietrza v., 
kształtujących obciążenie cieplne pracownika. Na obciążenie to wpływ wywiera także wysiłek 
fizyczny, ubiór pracownika i inne czynniki . 
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Wskaźnik WBGT został powiązany z wydatkiem energetycznym w sposób ukazany w dwóch 
tablicach umieszczonych w normach PN-85/N-08011 oraz ISO 7243 (1989 r.). Pierwsza z nich 
określa klasyfikację poziomów metabolizmu. Druga definiuje wzajemne przyporządkowanie 
wartości wskaźnika WBGT i wydatku energetycznego M, wyznaczone przy założeniu, że tem
peratura rektaJna pracownika nie przekroczy 38°C, a opór cieplny ubioru wynosi 0.6 clo. 

Autor pracy [l] a także Zespół pracowników GIG-u [2] poszukiwali sposobu wyznaczenia 
wskaźnika WBGT bez posługiwania się przyrządami wymienionymi w normie PN-85/N-08011 
oraz ISO 7243. W tym celu prowadzili pomiary wykonywane za pomocą psychroaspiratora 
Assmana i psychrometru Augusta z naturalnym przepływem, poczernionego termometru kuli
stego Vernona oraz anemometru. Umożliwiało to wyznaczenie wskaźnika WBGT w sposób 
zalecany w wymienionych wyżej normach oraz wartości parametrów powietrza, od których 
zależą zarówno parametry środowiska, jak też naturalna temperatura wilgotna i temperatura 
poczernionego termometru kulistego. W pracach tych przedmiotem analiz były wyniki po
miarów kopalnianych (około 140 w kopalniach rud miedzi i tyleż w kopalniach węgla) . Wobec 
braku dostępu do wyników badań CUPRUM (KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badaw
czo-Rozwojowe) pomiary pracowników GIG-u są jedynym źródłem informacji odnośnie empi
rycznej weryfikacji związku między WBGT i TZK, przeprowadzonej w wyrobiskach kopal
nianych. 

Efektem prac [l] i [2] są propozycje dwóch nowych wskaźników, które mają być równe 
WBGT. Autor pracy [l] sugeruje zależność, która ma wynikać z pomiarów przeprowadzonych 
w kopalniach rud miedzi: 

TZK = WBGT = 0,6 T m+ 0,4 Ta- v = 0,7 T n+ 0,3 T g (3) 

W pracy [l] zależność (3) jest podana za pomocą wzorów {5} i {6} na stronie 12 czaso
pisma CUPRUM 3-4/86. Równość (3) podana w pracy [l] jako podstawowa, została powtó
rzona werbalnie w normie [14]. Na podstawie tej równości w pracy [l] określono dopuszczalne 
wartości T zk w zależności od wydatku energetycznego na podstawie tablic {l} i { 2] zaczerp
niętych z normy PN-85/N-08011 (str. 11 pracy [l]) , będącej starą wersją ISO 7243, EN-PN 
27243. 

W celu znalezienia wyrażenia algebraicznego na wskaźnik WBGT, zależny w sposób linio
wy od temperatur na termometrach suchym i wilgotnym oraz od prędkości powietrza: T zk = 
= aTa + bTm + cv. +d w pracy [l] wyznaczono wartość a oraz przyjęto arbitralnie b= l- a 
oraz c=- l, d= O. W szczególności w [l] nie ma żadnego uzasadnienia dlaczego założono c= 
= - l. Poza lakoniczną informacją na temat korelacji brak w tej pracy danych o rozrzucie wy
ników pomiarów wokół zależności (3). 

Zespół GIG wprowadził wskaźnik WBGTP, nazwany przybliżonym wskaźnikiem WBGT. 
Na podstawie pomiarów wykonanych w kopalniach węgla przyjęto: 

WBGTP = 0,67 T m+ 0,33 Ta (4) 

Związkiem między wartością wskaźnika WBGT a parametrami środowiska 

zajmowali się C.D. Sullivan i R.L. Gorton [4]. Opierając wywody na bilansach cieplnych ter
mometru naturalnego T n i poczernionego termometru kulistego T g w stanie równowagi, za-
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stosowali klasyczną metodykę psychrometrii, wprowadzoną przy definiowaniu pojęcia tem
peratury wilgotnej . D.C. Sullivan przeprowadził eksperyment w warunkach laboratoryjnych 
w Kansas State University. W podsumowaniu [4] znajduje się stwierdzenie, że WBGT nie jest 
zbyt wrażliwe na prędkość przepływu powietrza, a wrażliwość ta jeszcze zmniejsza się przy 
większych prędkościach przepływu. Ze względu na obliczenia przedstawiane w dalszej części 
tej pracy, wykonane na podstawie trudno dostępnej pozycji [4] , omówione zostaną niektóre 
zastosowane wzory. 

Bilans cieplny naturalnego termometru wilgotnego uwzględnia zyski ciepła drogą konwek
cji i promieniowania i straty spowodowane parowaniem wody: 

(5) 

gdzie: 
hen- współczynnik przejmowania ciepła na powierzchni czujnika termometru, W/(m2

·
0 C), 

a- stała Stefana-Boltzmanna, równa 5.67·10-8 W/(m2·K4
), 

En- współczynnik emisyjności , równy około 0.95, 
he - konwekcyjny współczynnik przejmowania masy (wilgoci), kg (s·m2

), 

rw- utajone ciepło parowania wody, J/kg, 
Xsn- wilgotność właściwa na powierzchni wilgotnego czujnika, 
Xa- wilgotnOŚĆ właściwa powietrza W otoczeniu. 

W składniku przedstawiającym promieniowanie cieplne temperatury wyrażone są w kelwi
nach, a w składniku konwekcyjnym w takich samych jednostkach jak temperatura powietrza. 

Współczynnik przejmowania ciepła hen został wyznaczony na podstawie wzoru W.H. Mc
Adamsa [5] opisującego wymianę ciepła podczas opływu cylindra, w postaci: 

gdzie: 
Nu -liczba Nusselta, 
Re -liczba Reynoldsa. 

Nu= 0.615 Re0
.4

66 (6) 

Za autorami [4] przyjęto średnicę cylindra D= 0.00635 m, wartości współczynnika prze
wodnictwa cieplnego ĄP = 0.0267 W/m·°C i kinematycznego współczynnika lepkości powie
trza v = 16·10-6 m2/s dla 30°C oraz prędkości przepływu powietrza Y a z przedziału od 0.5 do 4.0 m/s. 

Otrzymuje się: 

Konwekcyjny współczynnik przejmowania masy (wilgoci) wynosi : 

gdzie: 
Cpa- ciepło właściwe powietrza przy stałym ciśnieniu, J/(kg·0 C), 
Le -liczba Lewisa. 
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Dla wartości Cpa == 1005 J/(kg·oC) oraz Le== 0.9 otrzymuje się : 

0.466 
he == 42.0325. va == 0.04647· v?466 kg/(s·m2) 

1005 . 0.9 ,, , 
(9) 

Poczerniony termometr kul isty 

Na powierzchni termometru kulis tego zachodzi wymiana ciepła między otoczeniem i przy
rządem. W stanie równowagi ciepło przekazywane do poczernionej kuli drogą promieniowania 
jest w takiej samej ilości odprowadzane do otoczenia poprzez konwekcję : 

(10) 

gdzie: 
Tg- temperatura termometru kulistego, po lewej stronie wyrażona w kelwinach, a po pra
wej w takich samych jednostkach jak temperatura powietrza na termometrze suchym Ta, 
hcg - współczynnik przejmowania ciepła drogą konwekcj i, którego wartość wchodzi do wzo
ru (10) na zależność między liczbami Nusselta i Reynoldsa, przyjętą przez C.D. Sullivana 
i R.L. Gortona [4] w postaci podanej przez W.H. MeAdarosa [5]: 

Nu == 0.37 Re0
·
6 (11) 

Przyjmując w obliczeniach średnicę poczernionej kuli, równą 6 cali, czyli 0.1524 m, oraz 
parametry powietrza podane wyżej otrzymuje się: 

hen== 0.0267·0.37 ·( 0.152~]0.6 · v~·6 ==15.8142· v~ ·G , W/(m2·oC) (12) 
0.1524 16·10- ' 

Przy wyznaczaniu składników związanych z promieniowaniem w obu przypadkach rozpa
trywanych termometrów przyjęto przybliżenie linearyzacyjne. Przy analizowanych wartościach 
i różnicach temperatur założenie to nie powinno prowadzić do błędu większego od l na trze
cim miejscu znaczącym . 

W celu porównania wskaźników WBGT, Tzk i WBGTP przeprowadzono obliczenia dla 
temperatur powietrza Ta== 33 i 31°C oraz dla Tm ==Ta i niższych o 3 i 5°C. Prędkości przepływu 
przyjęto va == 0.5, l, 2 i 4 m/s. Wyniki obliczeń przedstawiono w tablicach l i 2. Wskaźnik 
WBGT, wyliczony na podstawie [4] znajduje się w kolumnie (6), a wartości Tzk w następnej 
kolumnie (7), a ich różnica WBGT - TZK w kolumnie (8). Przy korzystaniu ze wzorów C.D . 
Sullivan'a i R.L. Gorton'a przyjęto , że temperatura promieniowania T, jest o l oc wyższa od 
temperatury na termometrze suchym. Przy równych temperaturach T, i Ta termometr Vernona 
wskaże T g== T,== Ta· Przyjęte założenie spowoduje zwiększenie WBGT o wartość nadwyżki T g 
nad Ta, pomnożoną przez 0.3, w stosunku do przypadku, gdy temperatury są równe. Wskaźnik 
GIG-u został wypisany w kolumnie 9. 
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Tablica l. Porównanie wskaźników WBGT, 1ZK i WBGTr 
Table l. Comparison o f WBGT (wet bulb globe temperature), 1ZK (equivalent ambient temparature) 

and WBGTr (approximate WBGT) parameters 

Ta T m 

l 2 

T,= 34°C 33°C 
Ta= 33oC 

I 2 

T,= 34°C 30°C 
T.= 33°C 

l 2 

T,= 34°C 28°C 
T.= 33°C 

T. T m 

l 2 

T,= 32°C 31°C 
Ta=31oC 

l 2 

T,= 32°C 28°C 
Ta=3loC 

I 2 

T,= 32°C 26°C 
T.=31°C 

Y a T n T, WBGT 1ZK 
3 4 5 6 7 

0.5 33.03 33.36 33.13 32.5 
l. O 33.02 33.28 33.10 32.0 
2.0 33.015 33.20 33.07 31.0 
4.0 33.01 33.14 33.05 29.0 
3 4 5 6 7 

0.5 30.05 33.36 31.04 30.7 
l. O 29.98 33.28 30.95 30.2 
2.0 29.93 33.20 30.89 29.2 
4.0 29.9I 33.14 30.88 27.2 
3 4 5 6 7 

0.5 28.08 33.36 29.66 29.5 
1.0 27.92 33.27 29.53 29.0 
2.0 27.87 33.20 29.47 28.0 
4.0 27.84 33.14 29.43 26.0 

Tablica 2. Porównanie wskaźników WBGT, 1ZK i WBGTr 
Table 2. Comparison ofWBGT, TZK and WBGTr parameters 

Y a T n T, WBGT 1ZK 
3 4 5 6 7 

0.5 31.03 31.36 31.13 30.5 
1.0 31.02 31.27 31.1 30 
2.0 31.02 31.20 31.07 29 
4.0 31.01 31.14 31.05 27 
3 4 5 6 7 

0.5 28.06 31.36 29.05 28.7 
l. O 27.96 31.27 28.96 28.2 
2.0 27.93 31.20 28.91 27.2 
4.0 27.91 31.14 28.88 25.2 
3 4 5 6 7 

0.5 26.09 31.36 27.67 27.5 
l. O 25.92 31.27 27.53 27 
2.0 25.87 31.20 27.47 26 
4.0 25.84 31.14 27.43 24 

6-7 
8 

0.63 
l. l 

2.07 
4.05 

8 
0.34 
0.75 
1.69 
3.68 

8 
0.16 
0.53 
1.47 
3.43 

6-7 
8 

0.63 
1.1 

2.07 
4.05 

8 
0.35 
0.76 
1.71 
3.68 

8 
0.17 
0.53 
1.47 
3.43 

3. Uwagi o wynikach pomiarów zespołu Głównego Instytutu Górnictwa [2] 

WBGTn 
9 

33 

9 

30.99 

9 

29.65 

WBGTn 
9 

31 

9 

28.99 

9 

27.65 

Opracowując swoje pomiary Zespół GIG-u wyznaczył także wartości temperatury zastęp
czej klimatu TZK. Dopasowanie linii wynikających ze wzorów (3) WBGT == 0.6Tm + 0.4Ta- v 
oraz (4) WBGT = 0.67Tm + 0.33Ta do punktów pomiarowych charakteryzuje parokrotnie 
opublikowany rysunek, dołączony do niniejszego referatu (rys. l). 

Gdyby spełnione były dwa warunki: 
- zależność (3) zachodzi w sposób ścisły, 
- pomiar nie jest obarczony błędem, 
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to punkty przedstawiające wyniki pomiarów leżałyby na lini i poprowadzonej z początku ukła
du współrzędnych (16, 16) do prawego górnego wierzchołka obszaru (32, 32) (rys. 1), zwanej 
dalej linią teoretyczną. Gdyby spełniony był warunek (3), a błędy pomiaru miały charakter przy
padkowy to "punkty" przedstawiające wyniki pomiarów byłyby rozrzucone "równomiernie" 
po obu stronach linii teoretycznej. Tak jednak nie jest: prawie wszystkie punkty odpowiadające 
temperaturze zastępczej klimatu ("rombiki") znajdują się na rysunku pod tą linią. Wyznaczona 
przez Autorów [2] prosta regresji, odpowiadająca położeniu wartości średnich TZK (środkowa 
linia, spośród trzech, naniesionych na rysunku), dla WBGT == 25°C leży o około l oc, a dla 
WBGT == 30°C o 1.3°C poniżej przekątnej. Dowodzi to istnienia dużej systematycznej, a nie 
przypadkowej, różnicy między linią teoretyczną (3) a wynikami pomiarów. Z punktu widzenia 
teorii statystyki waga wspomnianego zagadnienia jest niezwykle istotna. Punkty pomiarowe 
układają się wokół linii regresji, wskazanej przez Autorów [2] jako wymieniona linia środko
wa, a nie wokół postulowanej równością (3) linii teoretycznej . Wynika stąd, że ocena dokład
ności nowego sposobu pomiaru wskaźnika WBGT, poprzez wyznaczenie TZK, nie może być 
zadowalająca. 

Określenie temperatury zastępczej klimatu Tzk (a także WBGTp) w wyrobisku kopalnianym 
wymaga pomiaru wartości wielkości fizycznych występujących w odpowiednim wzorze. Jak 
wiadomo każdy pomiar wymaga okreśienia wartości średn ich i błędów . Od zadań, jakim po
miary mają służyć, zależy wielkość błędu, jaki się dopuszcza. W rozpatrywanym przypadku 
trudnego do pomiarów środowiska wydaje się, że przedział dwusigmowy, z którym można ko
jarzyć wartość błędu średniego, nie powinien przekraczać O.SOC w tym przedziale temperatur, 
gdzie podane w normie zakresy wskaźnika są dwustopniowe (praca lekka 28-30°C i umiar
kowana 26-28oC) oraz nie może być większy od 0.3-0.4°C w przedziale jednostopniowym 
(praca ciężka 25-26°C) . Spełnienie tego warunku pozwoli z odpowiednią tolerancją ocenić 
stan mikroklimatu w miejscu pomiaru. Niestety, nie wiadomo z góry, jakim konkretnym tem
peraturom powietrza odpowiadają podane wartości wskaźników. Analizy przeprowadzone 
przez Zespół GIG-u wykazały, że odchylenie resztkowe temperatury zastępczej klimatu Tzkjest 
większe od l °C: s > l o c. Wynika stąd, że przedział: T zk .- 2s, T zk + 2s, ma szerokość tego 
rzędu, co zakres wartości wskaźnika WBGT odpowiadający łącznie pracy ciężkiej, umiarko
wanej i lekkiej (czyli różnica: 30- 25 == 5°C). Przy wyznaczaniu wartości miar rozrzutu Zespół 
GIG-u określał różnice między wynikiem pomiaru a wartością średnią. W rozpatrywanym 
przypadku chodzi również o potwierdzenie spełnienia zależności (3) : Tzk == WBGT. Zatem na
leży wyznaczać odpowiedni moment zmiennej losowej nie względem średniej , lecz wartości 
wynikającej z równości (3). Z twierdzeń rachunku prawdopodobieństwa wynika, że moment 
taki jest większy od wariancji. 

Dla punktów znajdujących się pod przekątną zachodzi TZK < WBGT. Oznacza to na przy
kład, że wartościom odciętej , czyli WBGT, dopuszczającym tylko pracę lekką, odpowiadają 
wartości rzędnych "rombików", w których wydatek energetyczny może być większy. W szcze
gólności w pionowym pasku kojarzonym z pracą lekką, gdy wartości WBGT wynoszą od 28 
do 30°C, można znaleźć dwa dolne punkty z wartościami temperatury zastępczej klimatu, dla 
których według wartości wskaźnika WBGT możliwa jest praca ciężka, kilkanaście przypisa
nych wysiłkowi umiarkowanemu i pojedyncze z zakresu pracy lekkiej. Stan ten świadczy 
o dużym rozrzucie wyników pomiaru TZK. 

Biorąc pod uwagę cele, jakie wyznaczył omawianej zależności (3) Autor pracy [l] konie
czna jest bardzo dokładna analiza statystyczna otrzymanych wyników. Powinna ona opierać się 
przede wszystkim na dogłębnej analizie błędów pomiaru, błędów oszacowania i wartości od
chyleń resztkowych. Wyznaczenie korelacji może być zadowalające przy badaniu tendencji 
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zmiany jakiejś wielkości. Nie wystarcza przy opracowaniu miary wielkości. W rozważanym 
przypadku ma to być miara obciążenia cieplnego pracowników zatrudnionych w środowiskach 
gorących. 

4. Porównanie wartości TZK, wskaźnika WBGT oraz miar obciążenia cieplnego 
określonych w normie ISO 7933 

Na podstawie pracy [l] oraz zarządzenia wewnętrznego [11] w KGHM Polska Miedź S.A. 
ZG ,,Rudna": opracowano ,Zasady pomiaru i oceny warunków wentylacyjno-klimatycznych 
w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A." [12]. W "Zasadach ... [12]" zamieszczono sześć wy
kresów sporządzonych dla wydatków energetycznych odpowiadających pracy umiarkowanej 
(M = 165 W/m2

) i ciężkiej (M = 230 W/m2
) oraz dla trzech prędkości przepływu powietrza 

Y a= 0.15, 1.0 i 3.0 m/s. Analizy odnoszą się do wartości parametrów, podających wartości "na
rożne" , które obrazują zwykle skrajne wartości . Obszary parametrów zamieszczonych na wy
kresach ,Zasad ... [12]" odpowiadają w zasadzie propozycjom wprowadzenia TZK jako miary 
obciążenia cieplnego w środowisku gorącym. Należy wspomnieć, że nie zawierają najbardziej 
skrajnej i niekorzystnej wartośc i zastawu parametrów powietrza, która według tej miary po
winna być dopuszczona: Ta= T m= 34°C, Ya = 4 m/s, gdy TZK = 30°C. Według załącznika do 
rozporządzenia [11], na które powołują się Zasady, w podanych warunkach może odbywać się 
praca o umiarkowanym natężeniu, w czasie 6 godzin!!! Przy obliczaniu miar obciążenia ciepl
nego według normy ISO 7933 przyjęto ubranie robocze o oporze cieplnym: Rc1 = 0.4 clo = 
= 0.062 (m2

·
0 C)/W. Wydaje się, że jest to najniższy opór cieplny ubioru górnika, zgodny z wy

maganiami stawianymi na stanowiskach pracy w wyrobiskach dołowych. 
Dane w tablicy 3 świadczą, że przy umiarkowanym obciążeniu, reprezentowanym w obli

czeniach wydatkiem energetycznym M= 165 W/m2 w powietrzu nasyconym wilgocią, wtem
peraturach wyższych od 29oC po stosunkowo krótkim czasie wystąpi nadmierne nagrzanie 
organizmu. Przy bardzo wysokiej wilgotności stan taki zaistnieje nawet przy parametrach po
wietrza dopuszczonych przez obowiązujące obecnie przepisy górnicze. W obliczeniach zasto
sowano metodę bilansu cieplnego podaną w drugiej wersji normy ISO 7933, czyli PN-EN 
12515 z marca 2002 r. (Obecnie wprowadzana jest trzecia wersja tej uznaniowej normy) . Do 
podobnych wniosków można dojść w przypadku analizy wyników prowadzonych według me
todyki zaproponowanej przez M.J. McPhersona [7, 8]. W tablicy 5 podano wartości średniej 

równowagowej temperatury skóry ciała "f.k i odpowiadające im gęstości strumieni ciepła E 

oddanego drogą parowania potu. W przypadkach, dla których Ereq wyraźnie przekracza Emax 

(tablica 4), średnia równowagowa temperatura skóry ciała T;k (tablica 5) jest wyższa od war

tości granicznej podanej w pracach [6, 7, 8]. Graniczne średnie równowagowe temperatury 

skóry ciała Tsk dla trzech charakterystycznych wartości wydatku energetycznego wynoszą: 

Tsk (100) = 35.7°C, Tsk (165) = 35.2°C, Tsk (230) = 34.7°C. 
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Tablica 3. Wartości wskaźników WBGT, WBGT r oraz TZK na granicach obszaru rozpatrywanego w [ 12] 
Table 3. Comparison ofWBGT, WBGTr and TZK parameters at the pcrimeters ofthc arca analyzed in [12] 

M i czas Lewa linia graniczna Linia środkowa T,= 35°C 
pracy 

l 

165/6 

165/8 

230/6 

230/8 

M i czas 
pracy 

l 

165/6 

165/8 

230/6 

230/8 

T.rf,ivn WBGT GIG TZK T.fTn/Va WBGT GIG TZK 
2 3 4 5 6 7 8 9 

30/30/0.15 30.20 30 29.85 35/26/0.15 29.16 28.97 29.45 
3113111.0 31.11 31 30 35/2711 29.49 29.64 29.2 
33/33/3.0 33.06 33 30 35/30/3 31.51 31.65 29.0 

28/28/0.1 5 28.21 28 27.85 35/23/0.15 27.24 26.96 27.65 
29/29/1 .0 29.10 29 28 35/24/1 27.42 27.63 27.4 
31/31/3 .0 31.06 31 28 35/28/3 30.09 30.31 27.8 

28/28/0.15 28 .21 28 27.85 35/23/0.15 27.24 26.96 27.65 
29/29/1.0 29.10 29 28 35/24/ l 27.42 27.63 27.4 
3113113.0 31.06 31 28 35/28/3 30.09 30.31 27.8 

26/26/0.15 26.21 26 25.85 35/20/0.15 25.34 24.94 25.85 
27/27/1.0 27. 10 27 26 35/21/1 25.36 25.62 25.6 
29/29/3 .0 29.06 29 26 35/24/3 27.22 27.63 25.4 

Tablica 4. Czas pracy w zależności od akumulacji ciepła DLE1 i ubytków wody DLE2 

na granicach obszaru rozpatrywanego w [12] 
Table 4. Warking time depending on accumulation o f beat DLE1 and watcr loss DLE2 

at thc perimeters o f the area analyzed in [ 12] 

Lewa linia graniczna Linia środkowa Ta= 35°C 

T/Tn/Vu Emax E,~q- ElllUX D LEI T/Tn/Va Tsk E DLE2 

2 3 4 5 6 7 8 9 
30130/0.15 92.117 30.18 99.4 m 35/26/0.15 35.441 153.6 6 h 09 m 
31/31/1.0 85.489 42.54 70.5 m 35/27/1 35.023 157.5 6 h 10m 
33/33/3.0 29.617 122.14 24.6m 35/30/3 35.083 159.3 4h20 m 
28/28/0.15 114.314 <0 - 35/23/0.15 35.251 156.6 6h54 m 
29/29/1.0 114.406 <0 - 35/24/1 34.827 153.9 7 h 24m 
31/3113.0 67.985 65.90 45.5 m 35/28/3 33.952 148.0 6h 15m 

28/28/0.15 128.396 38.38 78.2 m 35/23/0.15 35.276 212.6 4 h 38m 
29/29/1.0 121.344 51 .305 58.5 m 35/24/1 34.91 217.5 4h21 m 
31131/3.0 71.180 124.78 24.0m 35/28/3 34.469 225.2 3 h 04 m 

26/26/0.15 150.169 1.69 >8h 35/20/0.15 35.166 211.8 4h59 m 
27/27/1.0 148.090 8.00 6 h 15m 35/21/1 34.735 216.3 4 h 59 m 
29/29/3.0 105.859 71.29 42.1 m 35/24/3 33.768 229.2 3 h 59 m 

Czas pracy DLE2 przyjęto na podstawie utraty wody 3900 g w czasie zmmny. 
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Tablica 5. Średnia równowagowa temperatura skóry ciała i czas pracy DLE2 na lewej granicy obszaru 
rozpatrywanego w [12], określone według J.M. Stewart'a & A.Whillier'a [6] oraz M.J. McPhersona [7, 8] 

Table 5. Average balanced skin temperature and working time DL~ at the left perimeter of the area 
analyzed in [ 12], established according to J.M. Stewmt & A. Whillier [6] and M.J. McPherson [7], [8] 

M i czas T/Tm Tsk Tsk E SW DLE2 

pracy ocio c o c o c WJm- g/h h/m 
30/30/0.15 35.12 36.192 114.4 646.0 5 h 50 m 

165/6 3113111.0 34.84 36.100 117.3 662.4 5 h44m 
33/33/3.0 34.11 37.193 120.9 682.8 5 h 38m 

28/28/0.15 34.73 34.728 108.9 589.8 6 h 37m 
165/8 29/2911.0 34.44 34.438 112.6 642.3 6h 04m 

3113113.0 33.70 35.427 116.6 676.9 5 h46m 
28/28/0.15 34.81 36.059 156.9 927.7 4h 12m 

230/6 29/29/1.0 34.52 35.991 159.5 937.7 4h 10m 
3113113.0 33.78 36.919 164.0 951.9 4h06m 

26/26/0.15 34.43 34.486 151.4 855.4 4h 34m 
230/8 27/27/1.0 34.13 34.371 154.0 870.0 4h29m 

29/29/3.0 33.38 35.238 158.2 893.9 4h 22m 

Wartości DLE2 decydują o czasie pracy tylko w czterech przypadkach: wtedy gdy dla M = 
= 165 W/m2

, a parametry powietrza określają trójki (T/T mlva): 28/28/0.15 oraz 29/2911.0, a dla 
M = 230 W/m2

: 26/26/0.15 oraz 27/2711.0. W pozostałych przypadkach rozstrzygającą rolę 
odgrywa DLE1. Na prawo od pionowej linii Ta= 35°C znajduje się obszar powietrza bardzo su
chego, rzadko spotykany w kopalniach węgla i rud. Do analizy wybrano mikroklimat: T a = 45°C, 
T m = l8°C, Y a = 3 m/s, dla M = 230 W/m2

, gdy czas pracy jest równy 8 godzin. Wyniki ob
liczeń podaje tablica 6. 

Tablica 6. Niektóre parametry obciążenia cieplnego w gorącym i suchym powietrzu 
Table 6. Some heat load parameters for hot and dry environment 

L p T/Tm Y a Tsk E DLE2 

l 2 3 5 9 11 
25 45/18 3 34.653 335.7 3 h 8m 

Z uwagi na wysoką temperaturę powietrza konwekcja C i promieniowanie R dostarczają 
ciepło do organizmu pracownika: C+ R =- 83.7-22.1 =- 105.7 W/m2

. Znak"-" oznacza, że 
ciepło przenosi się z otoczenia do ciała . Ciepło to należy odprowadzić z ciała pracownika 
drogą parowania potu: E= M- (C+ R) = 230 + 105.7 = 335.7 W/m2

. Organizm traci w czasie 
l godziny prawie 1247 g wody i czas pracy jest równy około trzech godzin. 

5. Wnioski i uwagi końcowe 

Przepis określający dozwolony mikroklimat gorący powinien jednoznacznie eliminować nie
bezpieczne stany podane wartościami temperatur na termometrach suchym i wilgotnym oraz 
prędkości przepływu.' Dotyczy to przedziału temperatur od 28 do 35°C, gdy prędkość powie
trza jest mała a wilgotność wysoka. Przy pracy ciężkiej i bardzo ciężkiej dolna granica powin
na być nawet niższa od 28°C. 
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Do oceny warunków klimatycznych w kopalniach dawniej stosowano wzory tak proste jak 
zależność na temperaturę zastępczą klimatu. Jednak z metod tych zrezygnowano, gdyż nie jest 
możliwe ujęcie w ten sposób wszystkich istotnych czynników kształtujących obciążenie ter
miczne. Na skutek zwiększenia głębokości eksploatacji, a także wzrostu koncentracji wydoby
cia i powiększenia technicznego wyposażenia robót górniczych warunki klimatyczne uległy 
znacznemu pogorszeniu. W ostatnich trzydziestu latach zmieniły się standardy, które powinny 
być zapewnione w miejscu pracy. Ich wyrazem w zakresie środowisk gorących są międzyna
rodowe normy: ISO 7933, PN-ISO 7726, ISO 8996 (PN-EN 28896), PN-ISO 9886, ISO 9920. 
l) Wskaźnik WBGT nie jest dogodny dla górnictwa. W dziedzinie tej nie można wykluczyć 

sytuacji, w których konieczne jest podjęcie wysiłku o dużym natężeniu. W wielu przypad
kach spełnienie wymagań WBGT < 25oC lub WBGT < 26oC może być trudne, a nawet nie
realne. Podany w normie PN-85/N-08011 (nowa wersja ISO 7243, EN-PN 27243) reżim 
przerw jest trudny do spełnienia w robotach eksploatacyjnych . Wskaźnik WBGT stopniuje 
zakresy dopuszczalnych warunków w zależności od ciężkości pracy. W górnictwie dotych
czas preferowano kryteria kategoryzacji związane z uciążliwością mikroklimatu. Ocena ob
ciążenia cieplnego określona za pomocą WBGT przyjmuje, że temperatura wewnętrzna 
ciała nie przekroczy 38°C. nie zawiera więc rezerw. 

2) Wprowadzenie samodzielnej normy w Polsce nie jest możliwe z uwagi na konieczność wy
konania ogromnych badań fizjologicznych. Stąd wynika konieczność skorzystania z normy 
znanej, opartej na wykonanych badaniach medycznych. Wymienione wyżej normy ISO i EN 
należą do osiągnięć instytucji europejskich, zajmujących się fizjologią, ergonomią i bezpie
czeństwem pracy, prowadzących badania obciążenia cieplnego osób wykonujących pracę 
w środowisku gorącym. Wyniki badań tych wiodących jednostek są dostępne w odpowied
nich materiałach konferencyjnych i publikacjach. 
Prowadzone dotychczas w naszym państwie badania medyczne pracowników zatrudnio
nych w gorących środowiskach zakładów górniczych wyjaśniły wiele ważnych z punktu 
widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy kwestii. W szczególności pozwoliły określić cięż
kość pracy i dynamikę parametrów fizjologicznych. Stanowiły zadowalające uzasadnienie 
dla wniosków o uzyskanie odstępstwa od przepisów. Jednak liczba górników poddanych 
badaniom jest zbyt mała do formułowania uogólnień. Także zakres merytoryczny badań, 
w porównaniu z podjętymi w celu nowelizacji dokumentu ISO 7933 w ramach projektu ,,Heat 
stress" [lO], jest skromny. Ponadto od dawna nie prowadzono badań w zatrudniających du
żą liczbę pracowników kopalniach węgla . Nie było też w Polsce szerszej dyskusji fachowej 
na łamach specjalistycznego piśmiennictwa . ' 

3) Wyciąg rezultatów przeprowadzonych obliczeń przedstawiono w tablicach 3-6. Załączone 
wyniki prowadzą do wniosku, że wartości uzyskane ze wzorów (3) i (4) pochodzących 
z prac [l] i [2] nie są spójne. Temperatura zastępcza klimatu TZK zależy w dużym stopniu 
od prędkości przepływu . Wskaźnik WBGT P w ogóle nie zależy od prędkości powietrza. 
Dla mieszczących się na ogół w zakresie od 0.15-4 m/s prędkości powietrza w wyrobis
kach kopalnianych różnice między wskaźnikami są znaczne i przy większych prędkościach 
dochodzą do 3.5-4.1 oc. 
Także zebrane w tablicach l i 2 wyniki obliczeń poprowadzonych według prac [4] i [2] 
oraz [l], prowadzą do wniosku, że równość (3): WBGT = TZK = 0.4 Ta+ 0.6 Tm- Y a jest 
fałszywa. Brak dostępu do wyników pomiarów sprzed 20 lat, wykonanych przez CUPRUM, 
uniemożliwia przeprowadzenie ich analizy. 

4) Analiza warunków klimatycznych i obciążenia cieplnego przy wartościach parametrów 
powietrza w zakresie uznanym jako praca dozwolona w ,Zasadach pomiaru i oceny wa-
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runków klimatycznych w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A." budzi wiele zastrzeżeń 
i wątpliwości. Z uwagi na znaczne odchylenia wskaźnika TZK od WBGT w wilgotnym po
wietrzu następuje nagrzanie ciała, co obrazuje czas ekspozycji DLE" podany w tablicy 4. 
Również obliczenia poprowadzone według metodyki J.M. Stewart'a, A Whillier'a [6] oraz 
M.J. McPhersona [7, 8] wskazują, że w dużej części analizowanych stanów mikroklimatu 
może mieć miejsce nadmierne podwyższenie temperatury ciała. Niektóre przekroczenia 
średniej równowagowej temperatury skóry ciała są znaczne i wyższe o l a nawet o 2°C od 
wartości uznanych za graniczne bezpieczne. Największe przekroczenia występują w sta
nach, które bez analizy i obliczeń powinny być uznane przez specjalistów za niebezpieczne: 
praca przez 6 godzin o wydatku energetycznym M = 165 W/m2 w powietrzu nasyconym 
wilgocią o temperaturze Ta= Tm = 33°C oraz praca przez 6 godzin o wydatku energetycz
nym M= 230 W/m2 w powietrzu w stanie nasycenia o temperaturze Ta= T m= 31 oc. 
Określone na podstawie utraty wody z organizmu, na skutek wydzielania i parowania potu 
czasy pracy DLE2 różnią się, niekiedy znacznie od wartości podanych w ,,Zasadach po
miaru i oceny warunków klimatycznych w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A." Jeśli 
przyjąć dodatkowe kryterium, że czas ekspozycji w trudnym mikroklimacie przy sześciogo
dzinnej zmianie wynosi pięć godzin, a przy ośmiogodzinnej sześć, to i tak w wielu przy
padkach ma miejsce niezgodność czasów ekspozycji. 
W powietrzu bardzo suchym, o temperaturze na termometrze suchym wyższej od 35°C, zi
lustrowanym w obliczeniach jednym zestawem parametrów powietrza, występuje znaczne 
obciążenie organizmu parowaniem potu, będącym w tym przypadku wyłącznym mechaniz
mem odprowadzenia ciepła z organizmu do otoczenia. Źródłami ciepła, prócz wydatku 
energetycznego, stają się konwekcja i promieniowanie, przekazujące ciepło z otoczenia do 
organizmu w związku z wyższą od temperatury skóry ciała temperaturą powietrza. Zwięk
szony strumień wydzielania potu powoduje, że w obszarze na prawo od temperatury Ta= 
= 35°C czas ekspozycji jest znacznie krótszy od podanego w ,,Zasadach pomiaru". Wystę
pują także przekroczenia bezpiecznej średniej równowagowej temperatury skóry ciała . 

Opracowane na podstawie wskaźnika zwanego temperaturą zastępczą klimatu zasady oceny 
warunków klimatycznych, przedstawione w wymienionych wyżej dokumentach, są błędne. 
Mylnie wskazują jako bezpieczne niektóre parametry mikroklimatu, przy których może 
dojść do nadmiernego obciążenia cieplnego organizmu. Czas pracy określają niezależnie od 
strumienia wody organizmu utraconej na skutek wydzielania i parowania potu. Wskaźnik 
TZK nie spełnia warunków stawianych miarom obciążenia termicznego. 
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Rys. l. Temperatura zastępcza klimatu według pomiarów omawianych 
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FigUJ·e l. The values o f eąuivalent tempcrature o f climate (TZK) and WBGT 
by H. Bystro!'!, J. Knechtel and P. Markefka 
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Is Equivalent Temperature of Climate (TKZ) a Correct Index of Heat Stress? 

Abstract 

Wet-bulb globe temperature (WBGT) index is a function of four factors affecting environ
mental heat stress: dry-bulb temperature T., wet-bulb temperature T m• radiant temperature T, 
and velocity of air v •. This index combines in enclosed environment the measurement of two 
parameters, natura) wet-bulb temperature and the globe temperature. Several mathematical for
mulas are available for predicting WBGT from the environmental factors . W. Turkiewicz 
(1986) recommended a new one, which called temperature eonform of climate TZK: TZK = 
= 0,6T m+ 0,4T.- v •. Unfortunately, values of TZK are unequal WBGT for the same environ
ment parameters. In comparison with C.D. Sullivan & R.L. Gorton's (1976) formula TZK get 
values smaller than WBGT. It is known that WBGT is not extremely sensitive to air velocity 
and that sensitivity decays at higher velocities. For the same environmental parameters be 
obtained the value of TZK which is references for high metabolic rate and the value of WBGT 
which is proper for moderate or low metabolic. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Marian Branny 
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Propozycja klimatyzacji grupowej i lokalnej 
w KWK "Sośnica-Makoszowy" Ruch "Sośnica" 

Słowa kluczowe 

wentylacja -klimatyzacja -bezpieczeństwo górnicze 

Streszczenie 

Mat. Konf Szkoły Eksploatacji 
Podziemnej 2006 

W artykule przedstawiono prognozę zagrożenia temperaturov;ego oraz przedstawiono za
potrzebowanie Ruchu "Sośnica" w kopalni "Sośnica-Makoszowy" na moc chłodniczą dla dwóch 
poziomów wydobywczych 750 m i 950 m. Dla planowanej rozcinki do 2015 roku zapropono
wano model klimatyzacji uwzględniający klimatyzację lokalną dla poziomu 750 m i grupową 
dla poziomu 950 m [2]. 

l. Wstęp 

Warunki geologiczno-górnicze, a także głębokość eksploatacji powoduje, że kopalnia "Soś
nica-Makoszowy" Ruch "Sośnica" to kopalnia o dużym zagrożeniu klimatycznym i występują 
w niej miejsca, w których temperatura powietrza przekracza 28°C. 

Na kształtowanie się zagrożenia temperaturowego w Ruchu "Sośnica" mają wpływ: 
- stopień geotermiczny, 
- głębokość eksploatacji i związana z nią temperatura górotworu, 
- koncentracja produkcji i związane z nią większe moce maszyn i urządzeń zainstalowanych 

w wyrobiskach, 
- współwystępujące zagrożenia naturalne (metanowe, pożarowe), 
- sposób i ilość rozprowadzenia powietrza, 
- wilgotność powietrza spowodowana przyczynami naturalnymi i technologicznymi. 

2. Prognoza zagrożenia temperaturowego w Ruchu "Sośnica" 
przy uwzględnieniu planowanej rozcinki do roku 2015 [2] 

W latach 2005-2015 przewiduje się eksploatację pokładów węgla głównie z poziomów 750 m 
i 950 m [2]. ' 

Obecnie warunki klimatyczne na poszczególnych poziomach kształtują się następująco: 
- na poziomie 550 m: 

• średnia temperatura pierwotna górotworu tg = 22,6°C, 
• temperatura powietrza na podszybiu wynosi od 19,0 do 23,4°C, średnio 21,6°C, 
• wskaźnik klimatyczny K < O; 
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na poziomie 750 m: 
• średnia temperatura pierwotna górotworu tg = 32,6°C, 
• temperatura powietrza na podszybiu wynosi od 20,0 do 23,6°C, średnio 22,0°C, 
• wskaźnik klimatyczny K = 0,871,0; 
na poziomie 950 m: 
• średnia temperatura pierwotna górotworu tg = 39,4°C, 
• temperatura powietrza na podszybiu wynosi od 24,8 do 26,5°C, średnio 25,8°C, 
• wskaźnik klimatyczny K > 3; 

gdzie: 
K- wskaźnik klimatyczny, który jest miarą zagrożenia klimatycznego w odniesieniu do po
ziomu eksploatacji i służy on do dokonywania wstępnej oceny zagrożenia klimatycznego. 

W skaźnik klimatyczny K wyrażany jest następującą zależnością: 

gdzie: 

K = _t"_,pg'---t_ct 
t -ł 
'd 'p 

tpg- temperatura pierwotna górotworu na danym poziomie, °C, 

(2.1) 

tct- dopuszczalna temperatura powietrza w miejscu pracy (bez stosowania skróconego cza
su pracy) , t0 = 28°C, 
tp - temperatura powietrza na podszybiu poziomu, z którego doprowadza się powietrze 
świeże do wyrobisk eksploatacyjnych i przygotowawczych, 0 C. 

Na podstawie wartości wskaźnika K można określić, że gdy: 
K <O- nie ma zagrożenia klimatycznego; 
O < K < 0,8 - istnieje niewielkie zagrożenie klimatyczne, któremu można zapobiec prze
strzegając głównych zasad racjonalnej wentylacji; 
0,8 < K < 1,5- 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 > 1,5 - istnieje bardzo duże zagrożenie klimatyczne, dla zmniejszenia którego należy 
stosować urządzenia chłodnicze. 

3. Model klimatyzacji w Ruchu "Sośnica" [2] 

Aktualnie kopalnia prowadzi eksploatację z poziomów 750 m i 950 m. W latach następ
nych, do 2015 roku, nie przewiduje się eksploatacji na głębszym poziomie. Flanuje się pro
wadzenie jednocześnie trzech-czterech ścian eksploatacyjnych Uedna lub dwie na poziomie 
750 m- linia przecznic D, oraz dwóch na poziomie 950 m- linia przecznic C), przy założeniu 
wydobycia dobowego na poziomie 10 000 ton. W celu zapewnienia właściwych warunków kli
matycznych w większości wyrobisk eksploatacyjnych i przygotowawczych konieczne będzie 
stosowanie urządzeń klimatyzacyjnych. 

Dotychczas w celu utrzymania poprawnych warunków klimatycznych i zapewnienia bez
pieczeństwa termicznego pracowników w trakcie eksploatacji niektórych ścian i przy drążeniu 
wyrobisk stosowano w kopalni lokalne urządzenia chłodnicze. 
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Aktualnie (stan na miesiąc maj 2005 roku) Ruch "Sośnica" dysponuje mocą urządzeń chłod
niczych wynoszącą 2,03 MW (7 urządzeń o mocy 290 kW każde). Pogarszanie się warunków 
geotermicznych spowoduje konieczność użycia urządzeń chłodniczych praktycznie w każdym 
drążonym chodniku i eksploatowanym wyrobisku ścianowym. Dlatego też należy zastanowić 
się nad koncepcją klimatyzacji grupowej dla poziomu 950 m i klimatyzacją lokalną dla po
ziomu 750 m. W klimatyzacji grupowej moc chłodnicza wytwarzana będzie w pobliżu szybów 
głównych i przesyłana w rejony górnicze, gdzie wymagane jest chłodzenie powietrza. Takie 
rozwiązanie pozwoli na efektywne rozprowadzenie ciepła skraplania i również na zwiększenie 
możliwości w zapewnieniu poprawnych warunków pracy oraz elastyczność w stosowaniu 
chłodnic powietrza. 

Koncepcja klimatyzacji lokalnej dla poziomu 750 m i klimatyzacji grupowej -dla poziomu 
950 m (rys . 3.1), została przyjęta na podstawie przeprowadzonych badań i analiz [l, 2], doty
czących: 

- warunków górniczo-geologicznych obecnych i przyszłych eksploatowanych wyrobisk ścia
nowych i drążonych chodników; 
możliwości wentylacyjnych kopalni- sposobu i ilości rozprowadzanego powietrza; 
planowanej eksploatacji, obejmującej prowadzenie trzech lub czterech ścian jednocześnie; 
zakładanego wydobycia dobowego na poziomie lO 000 ton. 

Dud,lodui<p<lwio:tr-.. 
"' ckopk"t<"'·any<hr.111i"...t' 

Rys. 3.1. Schemat połączeń dla klimatyzacji grupowej 
Fig. 3.1. The scherne o f connections for gro up air-conditioning 

Wykorzystując dotychczasowe wyniki pomiarów warunków klimatycznych (głównie tem
peratury powietrza) w eksploatowanych wyrobiskach ścianowych i drążonych chodnikach oraz 
wyniki prognozy temperatury powietrza, możliwe jest określenie potencjalnego zapotrzebowa
nia na moc chłodniczą dla rejonów wentylacyjnych z podziałem na okresy kwartalne, przypa
dające na poszczególne poziomy wydobywcze. Podane w artykule wielkości mocy chłodniczej 
określają ilość ciepła, jaką należy odebrać w rejonie ściany na drodze dopływu powietrza świe
żego, aby zachowane były właściwe warunki klimatyczne określone przepisami . Wielkości za
potrzebowania na moc chłodniczą obliczono wykorzystując metody sporządzania bilansu cie
plnego. Oparto się na teoriach Woropajewa, Vossa, Wacławika, Nowaka i innych, zebranych 
i opisanych w pracy doktorskiej autora oraz w literaturze [1] . Na rysunku 3.2 przedstawiono 
potencjalne zapotrzebowanie na moc chłodniczą dla wyrobisk eksploatacyjnych i robót przy
gotowawczych na poziomie 750 m. Rysunek 3.3 zawiera informacje dotyczące poziomu 950 m. 

Na rysunku 3.4 pokazano całkowite potencjalne zapotrzebowanie na moc chłodniczą dla 
ścian i robót przygotowawczych dla Ruchu "Sośnica" . 
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Z przeprowadzonych badań i analiz wynika, iż w celu zapewnienia właściwych warunków 
pracy dla robót prowadzonych na poziomie 750 m, wymagana jest moc chłodnicza od O do 
1500 kW. Od roku 2006 średnie zapotrzebowanie na moc chłodniczą wyniesie około 800 kW, 
zatem do klimatyzacji powinno wystarczyć zastosowanie klimatyzacji lokalnej (np. zastosowa
nie 4 maszyn typu DV-290 fTS-3001 lub czterech maszyn typu DV-150 i dwóch typu DV-290, 
gdzie mniejsze urządzenia chłodnicze wykorzystywane byłyby przy robotach przygotowawczych). 

Dla klimatyzacji wyrobisk na poziomie 950 zaleca się wykorzystanie klimatyzacji grupowej, 
składającej się na przykład z agregatu KM-2000 (o mocy chłodniczej wynoszącej 1750 kW) lub 
KM-3000 (o mocy chłodniczej 2600 kW) i odpowiadającej im ilości chłodnic powietrza (na przy
kład czterech chłodnic o mocy 290 kW i czterech o mocy 150 kW dla agregatu KM-2000) . 
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Rys. 3.2. Potencjalne zapotrzebowanie na moc chłodniczą dla ścian i robót przygotowawczych 
dla poziomu 750 m 

Fig. 3.2. Potential demand on cooling power for longwalls and first working on level 750 m 
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Rys. 3.3. Potencjalne zapotrzebowanie na moc chłodniczą dla ścian i robót przygotowawczych 
dla poziomu 950 m 

Fig. 3.3. Potential demand on cooling power for longwalls and first working on level 950 m 
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Rys. 3.4. Potencjalne zapotrzebowanie na moc chłodniczą dla ścian i robót przygotowawczych 
dla poziomu 750 m 

Fig. 3.4. Potential demand on cooling power for longwalls and first working at the "Sośnica" Movement 

Ze względu na spore oddalenie partii pokładów eksploatowanych na poziomie 750 m od 
poziomu 950 m, rozwiązanie polegające na zastosowaniu wyłącznie klimatyzacji grupowej, z punk
tu widzenia ekonomii (konieczność zastosowania dużej ilości rurociągów i odpowiedniej ilości 

pomp) wydaje się być nieuzasadnione. Należy jednak zaznaczyć , że zaproponowana koncepcja 
klimatyzacji jest prawidłowa tylko dla planowanej eksploatacj i na lata 2005-2015, przedsta
wionej przez kopalnię. W niniejszym opracowaniu obliczono wyłącznie potencjalne zapotrze
bowanie na moc chłodniczą i może ono odbiegać od rzeczywistośc i , w związku z czym zaleca 
s i ę wykonanie szczegółowych prognoz warunków klimatycznych i zapotrzebowania na moc 
chłodniczą dla każdej planowanej ściany i robót przygotowawczych. 

W przyjętym modelu klimatyzacji dopuszcza się miejscowe przekroczenia granicznej war
tośc i 28°C dla temperatury powietrza, lecz nie powinna ona przekroczyć 33°C. Zaleca się przy
jąć 15-20% rezerwę na moc chłodniczą ze względu na okresowe wahania temperatury powie
trza na podszybiach, gdyż wykonane prognozy są obliczone według średnich wartośc i tempe
ratury powietrza dla danych kwartałów. 
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The Proposal of Group and Local Air-Conditioning 
at the "Sośnica-Makoszowy" Mine- "Sośnica" Movement 

Abstract 

The artide presents the prognosis of temperature threat and a demand of Movement "Soś
nica" on cooling power for two mining levels 750 m and 950 m. It the model of air-condi
tioning for planned exploitation till 2015 was proposed was taking into account for level !ocal 
air-conditioning 750 m and group for level 950 m. 

Recenzent: prof dr hab. inż. JózefWacławik 
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welltylacja- zagrożenie pożarowe- przepływ powietrza prze::. zroby ścian ;:,awałowych 

Streszczenie 

Przepływ powietrza przez zroby ścian zawałowych wywołuje straty powietrza oraz możli
wość samozapalenie się węgla w zrobach. Straty powietrza, powodują stratę energii zużywanej 
na przewietrzanie oraz wplywają na pogorszenie komfortu pracy w wyrobiskach eksploatacyj
nych. Natomiast samozapalenie węgla w zrobach jest przyczyną wielu pożarów. Jednym ze 
sposobów uniknięcia pożaru endogenicznego w zrobach ścian zawałowych jest zmniejszenie 
intensywności przewietrzania zrobów przez uszczelnienie ociosów chodników przyścianowych 
i zrobów ścian zawalowych. W referacie przeanalizowano intensywność przewietrzania zro
bów w zależności od rodzaju skał stropowych oraz technologii i materiałów do uszczelnienia 
chodników przyścianowych. 

W referacie przedstawiono sposób określenia jakości uszczelnienia oraz obliczono jakość 
uszczelnienia w warunkach kopalnianych. W oparciu o badania laboratoryjne określono prze
puszczalność materiałów stosowanych do uszczelnienia chodników przyścianowych. Następnie 
omówiono sposoby uszczelniania chodników prześcianowych, sposób izolacji wyrobisk i zro
bów ścian zawałowych. Wskazano również na zalety stosowania popiołów lotnych do uszczel
nienia zrobów zawalowych.W ostatniej części omówiono możliwości ograniczenia zagrożenia 
pożarowego w zrobach ścian zawałowych . 

L Wstęp 

Przeplyw powietrza przez zroby ścian zawalowych wywołuje: straty powietrza w ścianie 
oraz możliwość samozapalenia węgla w zrobach. Straty powietrza, obok ujemnych efektów wy
rażających się stratą energii zużywanej na przewietrzaniu wpływają zdecydowanie na pogor
szenie komfortu pracy w ścianach Natomiast samozapalenie węgla w zrobach było i wciąż jest 
przyczyną wielu pożarów, w wyniku których otamowano znaczne zasoby węgla Jednym ze spo
sobów uniknięcia pożaru endogenicznego w zrobach ścian zawalowych jest zmniejszenie in
tensywności przewietrzania zrobów przez uszczelnienie ociosów chodników przyścianowych 
i zrobów ścian zawałowych. 

Materiałem używanym do uszczelnienia zrobów stawiane są pewne ściśle określone wyma
gania, z których najważniejsze to: niepalność, nietoksyczność, antyelektrostatyczność, elasty-
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czność, duża wytrzymałość, odporność na działania wody, duża przyczepność łatwość w stoso
waniu oraz niski koszt. Sprostanie tym wszystkim wymaganiom równocześnie Dotychczas 
okazało się jednak niemożliwe . Dlatego też, ciągle prowadzone są poszukiwania nowych, dos
konalszych materiałów i technologii uszczelniających [2, 3, 5]. 

Niezbędnym dla doskonalenia technologii uszczelniania zrobów ścian zawałowych, jest 
określenie skuteczności zastosowanego uszczelnienia. W dalszej części referatu przedstawiono 
wyniki badań różnych rodzajów uszczelnień w warunkach kopalnianych oraz laboratoryjnych a tak
że omówiono możliwości ograniczenia zagrożenia pożarowego w zrobach ścian zawałowych. 

2. Określenie jakości uszczelnienia zrobów ścian zawałowych 

Dla oceny skuteczności stosowanego rodzaju uszczelnienia należy określić, w jakim sto
pniu zmniejszone zostały ucieczki powietrza w padanym rejonie eksploatacji, względnie też 
jakie inne korzyści wynikały na skutek zastosowania uszczelnienia. W związku z powyższym 
należy zwrócić uwagę na dwa zasadnicze aspekty: 
l. zmniejszenie strat strumienia objętościowego powietrza w wyrobisku, 
2. rozkład prędkości przepływu powietrza w zrobach. 

Pierwszy aspekt stanowi bezpośrednią wycenę uzyskanych korzyści, drugi natomiast mówi , 
w jakim stopniu obniżone zostało zagrożenie pożarowe w zrobach, szczególnie na najbardziej 
zagrożonych pożarem obszarach [4] . Powyższe czynniki, decydujące o skuteczności uszczel
nienia związane są bezpośrednio z przepuszczalnością zrobów i stosowanych uszczelnień . 

Przyjmując [6], że w zrobach uszczelnionych ma miejsce przepływ laminarny, można go 
opisać zależnością: 

(l) 

gdzie: 
R- opór aerodynamiczny zrobów wzdłuż drogi przepływu, Ns/m5

, 

t.Q -strumień objętości powietrza przepływającego przez zroby, m3/s, 
t.p - różnica spadków naporu między punktami leżącymi naprzeciw siebie w chodnikach 

przyścianowych, N/m2
• 

Wartość współczynnika przepuszczalności zrobów uszczelnionych dla przepływu laminar
nego określić można wychodząc z równania filtracji liniowej w ośrodku porowatym: 

t. Q 
s 

gdzie: 
k- współczynnik przepuszczalności zrobów nieuszczelnionych, m2

, 

ku- współczynnik przepuszczalności uszczelnienia, m2
, 

J..t- współczynnik lepkości dynamicznej powietrza, Ns/m2
, 

S- powierzchnia przepływu, m2
. 

Dla zrobów ścian zawałowych dp/dy można zastąpić w przybliżeniu wielkością: 

~p dp 
-::::-

L dy 

gdzie L to długość drogi filtracji powietrza, [m]. 
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Wówczas z zależności (2) po podstawieniu otrzymujemy wzór umożliwiający określenie 
współczynnika przepuszczalności uszczelnienia w postaci: 

(4) 

Wielkość powierzchni S przepływu powietrza przez zroby zawałowe jest trudna do okreś
lenia, gdyż zależy od rodzaju skał stropowych. Przyjmuje się, że przepływ odbywa się w czte
rokrotnej lub trzykrotnej grubości eksploatowanego pokładu lub warstwy. Zatem w oparciu [2, 6] 
przyjęto, że wysokość, na której odbywa się przepływ określona jest zasięgiem zawału chao
tycznego. Zawał chaotyczny obejmuje skały stropowe do wysokości 3 m [1], gdzie m jest 
miąższością pokładu. Ponadto w przepływie bierze również udział przestrzeń wybranej ściany. 
Otrzymujemy zatem wysokość 4 m. Uwzględniając jednak osiadanie stropu zasadniczego o 0,5 
do 0,6 m przyjęto, że wysokość do której odbywa się przepływ powietrza w zrobach wynosi 
3,5 m. Stąd wielkość powierzchni S przepływu powietrza przez uszczelnione zroby zawałowe 
jest określana z zależności: 

(5) 

Z zależności (l) i (4) wynika, ze dla ograniczenia wartości strumienia objętościowego prze
pływającego powietrza przez zroby uszczelnione, wartość współczynnika przepuszczalności 
uszczelnienia i zrobów musi być porównywalna. Przy dużej wartości współczynnika przepusz
czalności zrobów stosowanie uszczelnienia, którego wartość współczynnika przepuszczalności 
ku jest również duża nie ma większego uzasadnienia. 

W celu określenia skuteczności stosowanego uszczelnienia wygodniej jest stosować tzw. 
wskaźnik zmniejszenia śtrumienia objętościowego powietrza, który można określić ze wzoru: 

K = QP -Q ·100% 
u Qp 

(6) 

gdzie: 
Q- zmniejszona wartość strumienia objętościowego powietrza wzdłuż zrobów uszczelnio
nych, m3/s, 
Qp- prognozowana wartość strumienia objętościowego powietrza, to znaczy taka, jaka wy
stąpiłaby w rozpatrywanych warunkach, gdyby uszczelnienia nie zastosowano, m3/s. 

3. Określenie przepuszczalności zastosowanych uszczelnień 

w chodnikach przyścianowych w warunkach kopalnianych 

Wartości współczynników przepuszczalności, stosowanych uszczelnień w kopalniach, mo
żna wyznaczyć z pomiarów prowadzonych wokół zrobów ścian zawałowych, które zostały usz
czelnione. W tym celu, należy założyć stacje pomiarowe wzdłuż chodników przyścianowych . 

Odległość między poszczególnymi stacjami pomiarowymi jest dowolna i im większa ich ilość, 
tym dokładniejsze otrzymuje się wartości współczynnika przepuszczalności uszczelnienia zro
bów i stosowanych uszczelnień. 
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Dla określenia wartości współczynnika przepuszczalności zrobów uszczelnionych, zgodnie 
z zależnością (4), należy pomierzyć: 
- spadek naporu wzdłuż chodników przyścianowych, 
- prędkość przepływu powietrza na poszczególnych stacjach pomiarowych i ich przekrój po-

przeczny, 
temperaturę sucha i wilgotność powietrza. 
W tabeli l przedstawiono charakterystykę ścian zawałowych , w których przeprowadzono 

badania mające na celu określenie wartości współczynnika przepuszczalności uszczelnienia. 

Tabela l . Charakterystyka parametrów ścian, w których prowadzono badania współczynnika uszczelnienia 
Table l. The characteristics o f parameters o f Jongwalls where the coefticient o f sealing was calculated 

Lp. Wyszczególnienie 
O zna-

Jednostka 
Numer ściany 

czenie 220 660 765 
l 2 3 4 5 6 7 

1. Długość ściany L m 165 224 180 
2. Wysokość ściany m m 1,3 2,1 2.3 
3. Wybieg ściany ! m 745 600 600 
4. Sredni postęp p mim-c 60 80 55 
5. Nachylenie pokładu de g 10,0 5,0 6,0 
6. Pokład - - 506 501 502 

7. Rodzaj skal stropowych - - piaskowiec 
piaskowiec 

piaskowiec 
słaby 

8. Opór rozwarstwienia stropu RITS N/m2 6,7*106 4,5*106 6,5*106 

Opór 
Chodników 

R1+R2 N s2/m9 0,00152 0,00128 0,00061 
9. przyścianowych 

jednstkowy 
Sciany Rs N sL!m" 0,0025 0,00090 0,00129 

Plótno 
Torkret podsadz. Plótnowent. 

10. Rodzaj uszczelnienia - - na płótnie (x2) i tworzywo 
podsadz- i żywica "Mofotwos-
kowym moczn.- -Barbara" 

-formaldeh. 
Strumień Chodnika Q m3/s 25,00 29 ,00 33,33 

11. 
objętościowy przyścianowego 

powietrza na 
Ściany Q, m3/s 11,90 18,72 13,92 

wlocie do 

Dla zmniejszenia ucieczek powietrza w badanych ścianach stosowano następujące rodzaje 
uszczelnień: 

płótno wentylacyjne podwójne, 
tworzywo piankowe "Mofotwos-Barbara", 
torkret, wykonany ręcznie na płótnie podsadzkowym, 
dyspersję akrylową "na płótnie podsadzkowym", 

- żywicę mocznikową nakładaną na płótnie podsadzkowym. 
Na rysunku l, 2 i 3 przedstawiono wartości współczynnika przepuszczalności zrobów usz

czelnionych otrzymane z prowadzonych pomiarów w rejonie ścian, których charakterystykę za
wiera tabela l. Dla każdej serii pomiarowej przedstawiono zmianę wartości współczynnika 
przepuszczalności zrobów uszczelnionych ku· 
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Uszczelnienia zastosowanie do izolacji zrobów badanych ścian cechowały się dużymi war
tości współczynnika przepuszczalności. Stąd osiągnięte efekty w postaci zmniejszenia ucieczek 
powietrza były znikome, mimo iż uszczelnienie wykonywane było wyjątkowo starannie. Wpływ 
uszczelnienia zaznaczał się jedynie w przyprzodkowej strefie zrobów, za frontem ściany i to 
w większym stopniu wówczas, gdy opór rozwarstwienia skał stropowych był duży. 

Biorąc pod uwagę wartość współczynnika przepuszczalności zrobów można stwierdzić, że 
zmniejszenie strat powietrza występuje wówczas, gdy wartość współczynnika przepuszczalno
ści zrobów jest mała, czyli jest porównywalna do wartości współczynnika przepuszczalności 
stosowanego uszczelnienia. Aby widoczny był efekt uszczelniania należy izolować odcinki 
zrobów o dużej wartości współczynnika przepuszczalności, a więc strefę za frontem ściany. 
Długość strefy uzależniona jest od oporu rozwarstwienia skał stropowych [6, 7] . 

Mając na uwadze zależność określającą zmianę wartości współczynnika przepuszczalności 
zrobów nieuszczelnionych [6], można napisać wzór na wartość współczynnika przepuszczalno
ści zrobów uszczelnionych w postaci: 

2 
dla O~ x ~-1 

3 

oraz 

2 
dla -1~ x ~l 

3 

gdzie: 

).L 
kzu = 4 2 

ru +r0 + a(-1- x) 
3 

r0 , a- empiryczne współczynniki zależne od górniczo-geologicznych warunków zawału, 
ru- jednostkowy opór uszczelnienia, Ns/m4

, 

k0 = )..l/r0 - współczynnik przepuszczalności zawału za frontem ściany, m2
, 

x-odległość od frontu ściany, m, 
1- całkowity wybieg ściany, m. 

(7) 

(8) 

Z zamieszczonych wyników pomiarów w pracy [2] i przeprowadzonej analizy ustalono, że 
wartość współczynnika przepuszczalności płótna wentylacyjnego wynosi ku= 3,6 · 10-{j m2

. 

Wielkość ta posłużyła do określenia przepuszczalności innych materiałów stosowanych do usz
czelnienia zrobów ścian zawałowych. 

4. Określenie przepuszczalności uszczelnień w warunkach laboratoryjnych 

W związku z praktyczną niemożliwością przebadania wszystkich dostępnych materiałów 
uszczelniających, w warunkach praktycznego ich stosowania na dole kopalni - większość z nich 
przebadano na stanowisku pomiarowym. Stanowisko to przedstawiono na rysunku 4, a składa 
się ono z przewodu wentylacyjnego, o powierzchni l m2

, do którego podłączony jest wentyla-
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tor lutniowy. Napęd wentylatora umożliwiał regulację jego obrotów, a w efekcie regulację spię
trzenia i strumienia objętościowego przepływającego powietrza. W przewodzie wentylacyjnym 
na zamocowanej siatce stalowej nakładano próbki badanych materiałów uszczelniających, przez 
które przepływało powietrze. Badania prowadzone były przy przepływie laminarnym powie
trza, a w wyniku ich określano przepuszczalność, jaką stwarzają różne rodzaje materiałów usz
czelniających. Wyniki pomiarów zestawiono w tablicy·2. 

4 

Rys. 4. Schemat stanowiska do określania współczynnika przepuszczalności materiałów uszczelniających. 
l - wentylator, 2 - lutniociąg, 3 - siatka nośna, 4 - otwory na rurki pomiarowe 

Fig. 4. Scheme o f work place for calculating the coefficient of permeabili ty o f sealing material s. 
(l - air fan, 2- duet, 3- grid, 4- holes on gauge pipes) 

Obliczone w powyższy sposób współczynniki przepuszczalności nie mogą być przeniesio
ne na uszczelnienia stosowane w rejonach ścian zawałowych w kopalniach. Dlatego też warto
ść współczynnika przepuszczalności uszczelnienia można określić korzystając z tzw. wskaź
nika przepuszczalności uszczelnienia. Wskaźnik przepuszczalności uszczelnienia zdefiniowany 
jest zależnością: 

(9) 

gdzie: 
ku - przepuszczalność l m2 dowolnego materiału uszczelniającego, określona na stanowis
ku pomiarowym, 
kup - przepuszczalność pojedynczego płótna wentylacyjnego określany na stanowisku po
miarowym. 

Jakość uszczelnienia została odniesiona do przepuszczalności, jaką stwarza płótno wenty
lacyjne (kolumna 4 - wskaźnik wJ. W warunkach kopalnianych wyznaczony współczynnik 
przepuszczalności płótna wentylacyjnego ustalono na ku= 3,6 · 10-{i m2

• W związku z powyż
szym, współczynnik przepuszczalności dowolnego uszczelnienia określono z zależności: 

(lO) 
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Z analizy wartości współczynników przepuszczalności zestawionych w tabeli 2 (kolumna 5) 
wynika, że największą wartością odznaczają się korki z pyłu dymnicowego w połączeniu z ka
mieniem popłuczkowym oraz wełną mineralną. Z przeprowadzonych badm'l wynika, że warto
ść współczynnika przepuszczalności materiału uszczelniającego powinna być tym mniejsza, im 
większa jest wartość współczynnika przepuszczalności zrobów, która zależy od oporu rozwar
stwienia skał stropowych . 

Tabela 2. Wartości współczynników przepuszczalności wybranych materiałów uszczelniających 
Table 2. Values ofcoefficients ofpermeability ofthe selected sealing materials 

Ilość 
Opór 

Wskaźnik 
Współczynnik 

L. p. 
Rodzaj 

warstw 
uszczelnienia 

przepuszczalności 
prze pusz-

uszczelnienia na stanowisku czalności 
lub grubość 

Ns2/m5 uszczelnienia 
x l0-6 m2 

l 2 3 4 5 6 

l. płótno podsadzkowe 1 "l"7 1t:.. 0,235 15,30 1 ..J / 7 lU 

2. _]Jłótno podsadzkowe 2 71,60 0,453 7,94 
3. płótno podsadzkowe 3 114,07 0,721 4,99 
4. płótno wentylacyjne l 158,62 1,00 3,60 
5. płótno wentylacyjne 2 306,56 1,94 1,86 
6. płótno wentylacyjne 3 545,00 3,45 1,04 

7. 
torkret wykonany ręcznie 

l 158,22 1,0 3,60 
na płótnie podsadzkowym 

8. 
torkret wykonany ręcznie 

2 316,45 2,0 1,80 na płótnie podsadzkowym 

9. 
torkret wykonany ręcznie 

3 480,00 3,03 1,19 
na płótnie podsadzkowym 

10. 
torkret wykonany ręcznie 

l 192,35 1,22 2,95 na płótnie wentylacyjnym 
11. Poliuretan próba 3867 0,05 m 750,00 4,74 0,76 
12. Poliuretan próba 3868 0,05 m 1353,00 8,55 0,42 

13. 
Korek z piasku mokrego 

0,1 m 2199,50 13,9 0,26 
na płótnie wentylacyjnym 

14. 
Korek z piasku mokrego 

0,2m 4174,50 26,38 0,14 
na płótnie wentylacyjnym 

15. 
Korek z piasku suchego 

0,2m 3037,10 19,20 0,19 
na płótnie wentylacyjnym 

16. 
Korek z piasku suchego 

0,3 m 3787,60 23,94 0,15 
na płótnie wentylacyjnym 

17. 
Korek z pyłu dymnicowego 

0,1 m 7431,80 46,97 0,08 
na płótnie wentylacyjnym 

18. 
Korek z pyłu dymnicowego 

0,2 m 15328,10 96,88 0,037 
na płótnie wentylacyjnym 

19. 
Korek z pyłu dymnicowego 

0,3m 20020,40 126,53 0,028 
na płótnie wentylacyjnym 

20. Wełna mineralna 0,2m 12740,00 80,5 0,045 
21. Wełna mineralna 0,3 m 19110,40 120,78 O,D30 
22. Pasy z anhydrytu 0,150 
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5. Sposoby uszczelnienia zrobów ścian zawałowych 

Powietrze płynące w sąsiedztwie zrobów zawałowych ścian przenika do nich powodując 
dwa zjawiska: 

zmniejszenie intensywności przewietrzania frontu ściany, 
- wzrost zagrożenia pożarowego w zrobach. 

Całkowite wyeliminowanie ucieczek powietrza jest praktycznie niemożliwe. Można jednak 
ograniczyć to zjawisko w znacznym stopniu. Podstawowym sposobów jest uszczelnienie ocio
sów zawałowych chodników przyścianowych. Podane wartości współczynników przepuszczal
ności mają charakter orientacyjny. Największymi wartości współczynników przepuszczalności 
charakteryzują się płótna podsadzkowe i wentylacyjne, które często używane są do uszczelnień 
samodzielnie (płótno wentylacyjne), bądź jako podkład pod torkret (płótno podsadzkowe) . 
Również dużymi wartościami współczynnika przepuszczalności cechują się wszelkiego rodza
ju tworzywa sztuczne i torkrety ręcznie wykonywane. Korki z piasku i kamienia popłuczka
wego mają wartości pośrednie współczynników przepuszczalności . Najmniejszymi wartościa
mi współczynników przepuszczalności charakteryzują się podsadzki z pyłu dymnicowego i weł
na mineralna. 

Współczynnik przepuszczalności uszczelnienia musi być dostosowany do przepuszczalno
ści zrobów. Oznacza to, że im większy jest współczynnik przepuszczalności zrobów tym 
mniejsza powinna być przepuszczalność uszczelnienia. Nieprzestrzeganie tej zasady niweczy 
niejednokrotnie cały wysiłek poniesiony przy uszczelnianiu. Projektując uszczelnienie zrobów 
ścian zawałowych należy przede wszystkim rozpoznać charakter skał stropowych. Przy wystę
powaniu stropów słabych samorabujących się uszczelnienie zrobów jest niezwykle trudne. 

Praktyka górnicza wykazuje jednak, że najkorzystniej jest wykonywać uszczelnienie osta
teczne czyli o jak najmniejszym współczynniku przepuszczalności na całej długości zrobów 
bezpośrednio za postępem frontu ścianowego . Unika się wtedy konieczności poprawiania usz
czelnienia w miarę wzrostu wybiegu ściany. Ma to szczególnie istotne znaczenie przy zwię
złych skałach stropowych, przy których zroby na całej długości cechują się wysokim współ
czynnikiem przepuszczalności. Warunkiem bezpiecznej eksploatacji pokładów węgla kamien
nego jest stosowanie technologii obejmujących wykorzystanie różnych pod względem właści
wości i pochodzenia materiałów wiążących, w celu doprowadzenia do zmniejszenia zagrożenia 
pożarowego. 

Aktualnie w górnictwie węgla kamiennego profilaktykę pożarową należy prowadzić z uwz
ględnieniem mineralnych materiałów wiążących między innymi poprzez: wykonywanie wz
dłuż chodników przyścianowych ścian zawałowych ochronnych lub izolacyjnych pasów pod
sadzkowych, izolację zrobów zawałowych przez podsadzenie likwidowanego chodnika przy
ścianowego, doszczelnianie zawału, wykonywanie torkretu osłonowego, szczelne wypełnianie 
pustek w górotworze i przestrzeni pomiędzy obudową a górotworem. 

Materiały, którymi można prowadzić skuteczną profilaktykę pożarową są dostępne na kra
jowym rynku. Te mineralne spoiwa górnicze o odpowiednio dobranych właściwościach fizy
ko-mechanicznych. Prawidłowe wykonywanie ww. zabiegów zapewnia szczelną izolację zro
bów, a także ograniczanie wydzielania się gazów ze zrobów. Uzyskujemy w ten sposób po
prawę warunków wentylacyjnych oraz zapobiegamy powstawaniu pożarów endogenicznych 
w pokładach skłonnych do samozapalenia. Różnorodność dostępnych na rynku krajowym mi
neralnych spoiw górniczych jest tak duża, że oprócz parametrów technicznych należy również 
brać pod uwagę ich cenę, która jest bardzo zróżnicowana . 
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5.1. Uszczelnianie oraz izolacja wyrobisk i zrobów ścian zawałowych 

W polach ścian zawałowych zwłaszcza prowadzonych w pokładach grubych w warstwie 
podstropowej lub pod rumowiskiem zawałowym warstwy górnej niezbędne jest utrzymywanie 
sprawnej instalacji do podsadzki hydraulicznej lub do wtłaczania popiołów lotnych. Uszczel
nianie i izolację zrobów ścian zawałowych prowadzonych w górnych warstwach pokładu gru
bego należy wykonywać w następujących miejscach pola ściany: 

w miejscu jej uruchomienia, 
za frontem ściany od strony nierabowanych chodników przyścianowych pozostawionych przy 
zrobach zawałowych, 
w miejscu likwidowanej ściany. 
Uszczelnienia miejsca uruchomienia sc1any ma na celu odizolowanie zrobów od filaru 

węglowego (pozostawionego w zrobach). Filar ten stwarza zwykle duże zagrożenie pożarowe, 
gdyż w czasie eksploatacji zawałowej ulega on spękaniu i rozgniataniu, a mała szczelność za
wału w strefie rozruchu ściany przy tym filarze umożliwia przenikanie powietrza przez tę czę
ść zrobów zawałowych. Dlatego wskazane jest tzw. "przemulanie" zrobów w miejscu urucho
mienia ściany podsadzką wodno-piaskowo-popiołową. Podsadzką taką należy okresowo "prze
mulać" zroby zawałowe zwłaszcza w czasie postoju ściany lub po stwierdzeniu intensywnego 
utleniania węgla w zrobach. Utrzymywane chodniki przyścianowe przy zrobach ścian zawało
wych za frontem ściany, należy uszczelniać od strony zrobów, na całej długości wybiegu ściany. 

Do likwidacji ściany zawałowej należy pFzystąpić natychmiast po ukończeniu eksploatacji 
pokładu, aby zroby zawałowe mogły być otamowane w okresie krótszym od okresu inkubacji 
pożaru endogenicznego. Miejsce zlikwidowanej ściany zawałowej należy odizolować od wen
tylacyjnie czynnych wyrobisk przez podsadzanie tego wyrobiska piaskiem lub popiołami lot
nymi z elektrowni oraz przez zbudowanie korków i tam murowych. 

L. p. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Tabela 3. Zestawienie środków chemicznych stosowanych do uszczelnienia 
Table 3. Chemical materials used for sealing 

Środki chemiczne Rodzaj zastosowania 

Dwuskładnikowa pianka 
Wypełnienie pustek nad obudową, wypełnianie pianką przestrzeni 

typu IZOPIANA 
pomiędzy obudową a kasztami, wypełnianie kasztów przy zro-
bach zawałowych, budowa tam wentylacyjnych 

Pianka cementowa Budowanie tam, uszczelnianie korków podsadzkowych, wypeł-
DURAFOAM nianie pustek, izolowanie czynnych wyrobisk 

Spoi w o UTEX - l Wypełnianie pustek, izolacja górotworu 

Pianka krylaminowa Wypełnianie pustek 

Preparat klejO\~Y 
Do klejenia spękanych warstw węgla, uszczelnienie górotworu 

typu KRYLAMIN 

Środek stabilizujący 
i uszczelniający Do uszczelnienia górotworu 

typu SOLAKRYL 

Chodniki ścianowe dla ścian zawałowych uruchamianych w warstwach górnych pokładu 
grubego pod rumowiskiem zawałowym należy drążyć mechanicznie kombajnami, a to z uwagi 
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na małą możliwość wywoływania spękań w półce węglowej pozostawionej pod rumowiskiem 
niż przy stosowaniu materiałów wybuchowych. Stwierdzone spękania półki węglowej lub 
przebicia do rumowiska zawałowego należy uszczelniać materiałami wiążącymi (np. gipsem). 
Należy również prowadzić inwentaryzację pustek o wysokości większej od l m powstałych w stro
pie węglowym drążonych chodników w pokładach grubych. Pustki te należy zlikwidować 
przez wypełnianie ich materiałem inertnym, a do czasu ich likwidacji, prowadzić kontrolę za
grożenia pożarowego w tych miejscach. 

Oprócz tradycyjnych materiałów stosowanych do budowy tam, izolacji, wypełniania pustek 
i szczelin, doszczelniania korków podsadzkowych takich, jak anhydryt, gips, podsadzka hyd
rauliczna z piasku lub popiołów lotnych z elektrowni, można stosować środki chemiczne zes
tawione w tabeli 3. 

5.2. Stosowanie popiołów lotnych do uszczelniania zrobów zawałowych 

Celem uszczelnienia zrobów zawałowych jest zmniejszenie przenikania powietrza przez te 
zroby. Funkcję podparcia górotworu spełnia już ustabilizowane rumowisko zawałowe. Zatem 
w tym przypadku nie wymaga się od stosowanego materiału podsadzkowego podawanego do 
zrobów, aby po osadzeniu i zagęszczeniu utworzył mechaniczną podporę stropu. Z materiałów 
dostępnych w dużych ilościach do uszczelniania zrobów można wziąć pod uwagę: piasek, 
popioły lotne, iły i odpady poflotacyjne. Spośród nich w zakresie profilaktyki przeciwpoża
rowej najlepiej do uszczelniania zrobow nadają się popioły lotne z elektrowni. W porównaniu 
z wodnymi mieszaninami piasku, mieszaniny pyłów elektrownianych z wodą, o niewielkim 
udziale objętościowym pyłów, mają zasięg rozpływu i sedymentacji wielokrotnie większy, się
gający do kilkuset metrów. Mały współczynnik filtracji wody przez sedyment pyłów, stanowi 
ich istotną przewagę nad osadzonym piaskiem, co jest ważne z punktu widzenia uszczelnienia 
wyrobisk. 

Należy zwrócić uwagę, że w pewnych okolicznościach, np. przy występowaniu lokalnych 
zagłębień względnie utrudnionego spływu wody sklarowanej, wodna mieszanina pyłu może 
tworzyć w zrobach rozlewiska o dużym zasięgu po rozciągłości . W konsekwencji duży zasięg 
po rozciągłości ma również sedyment pyłów. Również przy bardzo utrudnionym spływie może 
dojść do spiętrzania wody sklarowanej nad warstwą sedymentu. Są to oznaki dobrego uszczel
niania zrobów, ale brak spływu wody sklarowanej może stanowić zagrożenie wodne. Wtedy 
należy spowolnić proces podsadzania. Dlatego w czasie uszczelnienia zrobów zawałowych po
piołami lotnymi konieczna jest na bieżąco prowadzona rejestracja objętości składników mie
szaniny podsadzkowej (popiołów i wody). 

6. Możliwość ograniczenia zagrożenia pożarowego w zrobach 

6.1. Czyste wybieranie pokładów 

W czasie wybierania pokładów ścianami zawałowymi dla ograniczenia strat węgla należy 
dostosowywać wysokość obudów zmechanizowanych do grubości wybieranego pokładu lub 
warstwy. Przy czym należy przestrzegać właściwego zakresu stosowania określonego typu 
obudowy zmechanizowanej w zależności od parametrów wytrzymałościowych skał stropo
wych lub pozostawionej półki węglowej pod rumowiskiem zawałowym . Tak dobrana obudowa 
zmechanizowana zapewnia dobre utrzymanie wyrobisk pod półką węglową o jak najmniejszej 
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grubości lub zrekonsolidowanym rumowiskiem zawałowym. Wtedy również uniknie się przy
pinania warstwy węgla pod stropem wybieranego pokładu. 

W przypadku przechodzenia frontem ściany zawałowej przez uskoki równoległe do frontu 
ściany należy tym frontem przechodzić z jednego skrzydła uskoku do drugiego w ten sposób, 
aby węgiel pozostawiać w spągu pokładu. 

W czasie wybierania pokładu z zawałem stropu warstwami z góry na dół (tj. w kierunku od 
najwyższej do najniższej warstwy) z pozostawieniem międzywarstwowych pólek węglowych 
pod rumowiskiem zawałowym, należy ograniczyć grubość przypinanych półek węglowych do 
niezbędnej ich grubości, zapewniających utrzymanie rumowiska zawałowego w warstwie wyższej. 

Należy dążyć do rekonsolidacji rumowiska zawałowego w wybieranych warstwach. Rekon
solidację naturalną można wykonywać w sprzyjających warunkach geologiczno-górniczych 
przy zawartości skał ilastych w materiale zawałowym nie mniejszej niż 40% i przy dużym za
wilgoceniu rumowiska zawałowego . Wówczas naturalna rekonsolidacja może zachodzić samo
istnie, bez ingerencji czynników zewnętrznych . Jednak w większości przypadków niezbędnym 
jest dodatkowe nawilżanie rumowiska zawałowego. Nawilgocenie zrobów, do których dostaje 
się węgiel, wpływa na spowolnienie procesów utleniania i samozagrzewania się węgla. 

6.2. Rozprowadzenie powietrza 

Dla profilaktyki przeciwpożarowej istotne znaczenie ma racjonalne rozprowadzenie powie
trza w polach ścian zawałowych, przy którym przenikanie powietrza przez zroby jest skutecz
nie ograniczone. Dlatego kierunek wybierania ścian powinien być taki, aby co najmniej jeden 
z chodników przyścianowych można było rabować, podsadzać lub tamować za frontem ściany. 

W przypadku dużego wybiegu ściany lub trudności utrzymania chodnika przy zrobach na
leży obydwa chodniki przyścianowe rabować, podsadzać lub tamować za frontem ściany. Wów
czas dla następnej ściany należy wykonać nową rozcinkę pozostawiając, między drążonym 

chodnikiem przy zrobach zawałowych już wybranej ściany, wąski filar węglowy (około 5 m) 
niezdolny do przenoszenia wzmożonych naprężeń. Filar ten należy uszczelniać w miejscach 
widocznych spękań. Przy takim prowadzeniu ścian zawałowych należy stosować przewietrza
nie ścian systemem na U wzdłuż calizny węglowej. 

W rejonach eksploatacyjnych o małym nachyleniu (poniżej 10°) należy prowadzić ściany 
zawałowe po wzniosie pokładu . Wówczas przy likwidacji obydwu chodników przyścianowych 
za frontem ściany, następuje szybkie obniżenie tlenu i wzrost gazów inertnych (C02, N2 i CH4) 

w zrobach, przez co utrudnionejest w nich utlenianie węgla [5, 6, 7, 8]. 
Z uwagi na straty węgla dostającego się do zawału z półek węglowych, w czasie wybiera

nia warstw pokładu pod rumowiskiem zawałowym oraz występowania węgla w spodku wybie
ranej warstwy, należy do ścian zawałowych doprowadzać jak najmniejszą ilość powietrza, zgod
ną z wymogami przepisów górniczych i dostosowaną do istniejącego zagrożenia metanowego 
i klimatycznego. Zbyt duża ilość powietrza przepływającego przez ścianę zawałową zwiększa 
strefę przenikania powietrza przez zroby za frontem ściany. 

W czasie prowadzenia ściany zawałowej zwłaszcza pod rumowiskiem zawałowym wyżej 
wybranej warstwy, należy podjąć wszelkie zabiegi mające na celu zmniejszenie różnicy poten
cjałów aerodynamicznych oddziaływującej na zroby wyżej wybranej warstwy. 

Dlatego przed przystąpieniem w polu wybierkowym do wybierania kolejnej dolnej warstwy 
z zawałem stropu, rumowisko zawałowe w górnej warstwie powinno być dokładnie odizolowa
ne od wentylacyjnie czynnych wyrobisk za pomocą korków podsadzkowych i tam izolacyj
nych, a wszystkie zbędne wyrobiska podsadzone piaskiem lub popiołami lotnymi z elektrowni. 
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Również w rejonie prowadzonej ściany zawałowej należy stosować taką regulację rozpły

wu powietrza za pomocą śluz wentylacyjnych, komór wyrównujących potencjały aerodynami
czne lub doboru parametrów punktów pracy wentylatorów głównych, aby wpływ tych wentyla
torów na zroby w polu wybierkowym ściany był jak najmniejszy i nie powodował ucieczek 
powietrza przez zroby. 

W czasie wykonywanej regulacji rozpływu powietrza tamy, śluzy i mosty wentylacyjne na
leży lokalizować w miejscach o małym spękaniu pokładu lub przeprowadzać w tych miejscach 
iniekcję szczelin materiałami uszczelniającymi. 

6.3. Stosowanie antypirogenów 

Jednym z kierunków działań profilaktyki przeciwpożarowej jest obniżenie aktywności che
micznej węgla za pomocą tzw. antypirogenów, nazywanych również inhibitorami utleniania się 
węgla, które hamują procesy utleniania. 

Jednak zastosowanie praktyczne mają te substancje lub odpowiednie ich mieszaniny, które 
spełniają następujące warunki: brak toksyczności, łatwa dostępność, niska cena, efektywne 
działanie w małych stężeniach, nie pogarszanie jakości węgla oraz prosta technologia ich sto
sowania w kopalni . 

Według badań GIG substancje spełniające te warunki to: 
- wodny roztwór chlorku wapnia (CaCI2), 

- wodny roztwór chlorku sodowego czyli soli (NaCI) . 
Badania wykazały, że węgiel powietrzno-suchy zawierający 0,64% CaCI2 ulegał utlenianiu 

o 45% wolnej niż taki sam węgiel bez dodatku antypirogenu. Podobnie węgiel powietrzno
suchy zawierający 1,7% NaCI ulegał utlenianiu o 33% wolniej. Stwierdzono także, że bardzo 
istotny jest sposób podawania tych roztworów do zrobów ścian zawałowych. Roztwory te o stę
żeniach 5% do 10% powinny być podawane do zrobów ścian zawałowych za sekcje obudowy 
zmechanizowanej od strony wlotu powietrza do ściany w stanie jak największego rozpylenia, 
aby uzyskać największy stopień penetracji do rumowiska zawałowego i spryskania roztworami 
CaC]z lub NaCI węgla dostającego się do zrobów. 

6.4. Fostęp ściany i czas jej likwidacji 

Fostęp ściany zawałowej powinien być na tyle duży, aby węgiel pozostawiony w zrobach 
znajdowaLsię, w strefie niepełnego zawału za frontem ściany, przez okres nie dłuższy od okre
su inkubacji pożaru. Z analizy zaistniałych pożarów endogenicznych w kopalniach wynika, że 
postęp ściany w normalnych warunkach eksploatacji pokładu nie powinien być mniejszy od 
60 rnlmiesiąc. Wtedy następuje szybkie przemieszczania się pełnego zawału za frontem ściany 
i doszczelnianie zrobów zawałowych. 

Przy dużych prędkościach przemieszczania się frontu ściany zawałowej zagrożenie poża
rowe w zrobach ściany i w zrobach nadległych (przy eksploatacji wielowarstwowej) jest małe , 

pod warunkiem utrzymywania za frontem tylko jednego wyrobiska izolowanego od strony zro
bów. Prędkość taka wybierania ściany zawałowej w pokładach tąpiących jest możliwa w war
stwach już odprężonych [7]. 

W przypadku postoju ściany zawałowej lub małego jej postępu, należy ograniczyć prze
pływ powietrza przez ścianę do niezbędnego minimum wymaganego przepisami górniczymi 
i istniejącym zagrożeniem metanowym i klimatycznym oraz przystąpić do "przemulania" zro
bów podsadzką hydrauliczną z popiołów lotnych lub z piasku. 
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Wytransportowanie maszyn i urządzeń z likwidowanej ściany oraz izolację wyrobisk ścia
nowych od wentylacyjnie czynnych wyrobisk, należy przeprowadzić w zasadzie w czasie krót
szym od okresu inkubacji pożaru endogenicznego, jednak nie dłuższym od 2 miesięcy. Przed 
przystąp ieniem do likwidacji ściany zawałowej należy uszczelnić zroby przez otamowanie lub 
podsadzanie zbędnych wyrobisk za frontem ściany, "przymulić" zroby lub w inny sposób usz
czelnić je od strony miejsca likwidowanej ściany i ograniczyć przepływ powietrza przez ścia
nę. W ten sposób można wydłużyć czas likwidacji ściany powyżej wyznaczonego okresu inku
bacji pożaru endogenicznego. Przez cały czas likwidacji ściany należy kontrolować, metodami 
wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych, stan zagrożenia w rejonie likwidowanej 
ściany i w jej zrobach zawałowych . 

6.5 . Inertyzacja zrobów 

Jedną z metod zwalczania zagrożenia pożarowego stosowaną w kopalniach jest inertyzacja 
azotem środowiska zrobów zawałowych. Bezpośrednie podawanie azotu do zrobów ścian po
woduje zdecydowane ograniczenie procesów samozagrzewania węgla. W kopalniach wykorzys
tuje się urządzenie HPLC, które pozyskuje azot z atmosfery i podaje go siecią rurociągów 
w rejony objęte profilaktyką. Profilaktyka pożarowa z zastosowaniem urządzenia HPLC poz
wala na prowadzenie ścian w pokładach o dużej skłonności do samozapalenia. Podawanie azo
tu obniża stężenie tlenu w zrobach ścian zawałowych i zmniejsza prawdopodobieństwo wys
tąpienia zapalenia metanu od iskier mogących pow~tać w czasie rabowania się skał lub od
prężeń. 

7. Zakończenie 

l. Ucieczki powietrza powodują zmniejszenie intensywności przewietrzania frontu ściany 
oraz wzrost zagrożenia pożarowego w zrobach. Całkowite wyeliminowanie ucieczek po
wietrza jest praktycznie niemożliwe. Stąd podejmuje się działania zapobiegawcze w pos
taci uszczelnienia ociosów chodników przyścianowych i uszczelnienia zrobów ścian za
wałowych. 

2. Wartości współczynników przepuszczalności, stosowanych uszczelnień w kopalniach, 
można wyznaczyć z pomiarów prowadzonych wokół zrobów ścian zawałowych, które zos
tały uszczelnione. Ocenę skuteczności stosowanego rodzaju uszczelnienia w warunkach 
kopalnianych dokonuje się na podstawie następujących aspektów: 
- zmniejszenie strat strumienia objętościowego powietrza w wyrobisku, 
- rozkład prędkości przepływu powietrza w zrobach. 

3. Pierwszy aspekt stanowi bezpośrednią ocenę uzyskanych korzyści, drugi natomiast mówi 
w jakim stopniu obniżone zostało zagrożenie pożarowe w zrobach, szczególnie na naj
bardziej zagrożonych pożarem obszarach. 

4. Uszczelnienia zastosowane do izolacji zrobów badanych ścian cechowały się dużymi war
tościami współczynnika przepuszczalności. Stąd osiągnięte efekty w postaci zmniejszenia 
ucieczek powietrza były znikome, mimo iż uszczelnienie wykonywane było wyjątkowo 
starannie. Wpływ uszczelnienia zaznaczał się jedynie w przyprzodkowej strefie zrobów, 
za frontem ściany i to w większym stopniu wówczas, gdy opór rozwarstwienia skał stro
powych był duży . 

5. Wartość współczynnika przepuszczalności zrobów wpływa na zmniejszenie strat powie
trza występuje wówczas, gdy wartość współczynnika przepuszczalności zrobów jest ma-
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ła, czyli jest porównywalna do wartości współczynnika przepuszczalności stosowanego 
uszczelnienia. Aby widoczny był efekt uszczelniania należy izolować odcinki zrobów o du
żej wartości współczynnika przepuszczalności , a więc strefę za frontem ściany . 

6. Z analizy wartości współczynników przepuszczalności materiałów na stanowisku labora
toryjnym wynika, że największą wartością odznaczają się korki z pyłu dymnicowego w po
łączeniu z kamieniem popłuczkowyro oraz wełną mineralną. Z przeprowadzonych badań 
wynika, że wartość współczynnika przepuszczalności materiału uszczelniającego powin
na być tym mniejsza, im większa jest wartość współczynnika przepuszczalności zrobów, 
która zależy od oporu rozwarstwienia skał stropowych. Nieprzestrzeganie tej zasady niwe
czy niejednokrotnie cały wysiłek poniesiony przy uszczelnianiu. Projektując uszczelnie
nie zrobów ścian zawałowych należy przede wszystkim rozpoznać charakter skał stropo
wych. Przy występowaniu stropów słabych samorabujących s ię uszczelnienie zrobów jest 
niezwykle trudne. 

7. Uszczelnianie i izolację zrobów ścian zawałowych prowadzonych w górnych warstwach 
pokładu grubego należy wykonywać w następujących miejscach pola ściany: 

w miejscujej uruchomienia, 
za frontem ściany od strony nierabowanych chodników przyścianowych pozostawio
nych przy zrobach zawałowych, 
w miejscu likwidowanej ściany. 

8. Do likwidacji ściany zawałowej należy przystąpić natychmiast po ukończeniu eksploata
cji pokładu, aby zroby zawałowe mogły być otamowane w okresie krótszym od okresu 
inkubacji pożaru endogenicznego. Miejsce zlikwidowanej ściany zawałowej należy od
izolować od wentylacyjnie czynnych wyrobisk przez podsadzanie tego wyrobiska pias
kiem lub popiołami lotnymi z elektrowni oraz przez zbudowanie korków i tam muro
wych . 

9. Pośród materiałów stosowanych do uszczelniania zrobów można wyróżnić: piasek, po
pioły lotne, iły i odpady poflotacyjne. Spośród nich w zakresie profilaktyki przeciwpo
żarowej najlepiej do uszczelniania zrobów nadają się popioły lotne z elektrowni . W po
równaniu z wodnymi mieszaninami piasku, mieszaniny pyłów elektrownianych z wodą, 
o niewielkim udziale objętościowym pyłów, mają zasięg rozpływu i sedymentacji wielo
krotnie większy, sięgający do kilkuset metrów. 

10. Należy dążyć do rekonsolidacji rumowiska zawałowego w wybieranych warstwach. Re
konsolidację naturalną można wykonywać w sprzyjających warunkach geologiczno-gór
niczych przy zawartości skał ilastych w materiale zawałowym nie mniejszej niż 40% 
i przy dużym zawilgoceniu rumowiska zawałowego. Wówczas naturalna rekonsolidacja 
może zachodzić samoistnie, bez ingerencji czynników zewnętrznych . Jednak w większo
ści przypadków niezbędnym jest dodatkowe nawilżanie rumowiska zawałowego. Nawil
gocenie zrobów, do których dostaje się węgiel, wpływa na spowolnienie procesów utlenia
nia i samozagrzewania się węgla . 

11. Dla profilaktyki przeciwpożarowej istotne znaczenie ma racjonalne rozprowadzenie 
powietrza w polach ścian zawałowych, przy którym przenikanie powietrza przez zroby 
jest skutecznie ograniczone. Dlatego kierunek wybierania ścian powinien być taki, aby co 
najmniej jeden z chodników przyścianowych można było rabować, podsadzać lub tamo
wać za frontem ściany. 

12. W rejonach eksploatacyjnych o małym nachyleniu (poniżej 10°) należy prowadzić ściany 
zawałowe po wzniosie pokładu. Wówczas przy likwidacji obydwu chodników przyścia
nowych za frontem ściany, następuje szybkie obniżenie tlenu i wzrost gazów inertnych 
(C02, N2 i CH4) w zrobach, przez co utrudnione jest w nich utlenianie węgla. 
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13. W rejonie prowadzonej ściany zawałowej należy stosować taką regulację rozpływu po
wietrza za pomocą śluz wentylacyjnych, komór wyrównujących potencjały aerodynami
czne lub doboru parametrów punktów pracy wentylatorów głównych, aby wpływ tych 
wentylatorów na zroby w polu wybierkowym ściany był jak najmniejszy i nie powodował 
ucieczek powietrza przez zroby. W czasie wykonywanej regulacji rozpływu powietrza 
tamy, śluzy i mosty wentylacyjne należy lokalizować w miejscach o małym spękaniu po
kładu lub przeprowadzać w tych miejscach iniekcję szczelin materiałami uszczelniającymi. 

14. Badania wykazały, że węgiel powietrzno-suchy zawierający 0,64% CaC12 ulegał utlenia
niu o 45% wolnej niż taki sam węgiel bez dodatku antypirogenu. Podobnie węgiel po
wietrzno-suchy zawierający 1,7% NaCI ulegał utlenianiu o 33% wolniej. Stwierdzono 
także, że bardzo istotny jest sposób podawania tych roztworów do zrobów ścian zawa
łowych. Roztwory te o stężeniach 5% do 10% powinny być podawane do zrobów ścian 
zawałowych za sekcje obudowy zmechanizowanej od strony wlotu powietrza do ściany 
w stanie jak największego rozpylenia, aby uzyskać największy stopień penetracji do ru
mowiska zawalowego i spryskania roztworami CaCI2 lub NaCI węgla dostającego się do 
zrobów. 

15. Postęp ściany zawałowej powinien być na tyle duży, aby węgiel pozostawiony w zrobach 
znajdował się, w strefie niepełnego zawału za frontem ściany, przez okres nie dłuższy od 
okresu inkubacji pożaru. Z analizy zaistniałych pożarów endogenicznych w kopalniach 
wynika, że postęp ściany w normalnych warunkach eksploatacji pokładu nie powinien 
być mniejszy od 60 m/miesiąc. Wtedy następuje szybkie przemieszczania się pełnego za
wału za frontem ściany i doszczelnianie zrobów zawałowych. 

16. Wytransportowanie maszyn i urządzeń z likwidowanej ściany oraz izo lację wyrobisk 
ścianowych od wentylacyjnie czynnych wyrobisk, należy przeprowadzić w zasadzie w cza
sie krótszym od okresu inkubacji pożaru endogenicznego, jednak nie dłuższym od dwóch 
miesięcy. 

17. Profilaktyka pożarowa z zastosowaniem urządzenia HPLC pozwala na prowadzenie ścian 
w pokładach o dużej skłonności do samozapalenia. Podawanie azotu obniża stężenie tlenu 
w zrobach ścian zawałowych i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zapalenia 
metanu od iskier mogących powstać w czasie rabowania się skał lub odprężeń . 
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Possibilities of Reducing the Airflow Through Goaf of a Longwall 

Abstract 

The airflow through goaf of the longwall causes losses of air and the possibility of sponta
neous combustion of the coal. Escapes of air cause losses of the energy used up for ventilating 
and !ower the comfort of work in longwalls. However, spontaneous combustion of coal in goaf 
results in many fires. One of the methods of avoiding endogenic fires in goaf of longwalls is 
the reduction in ventilation intensity of goaf by means of sealing sidewalls of headings and 
goaf of longwalls. This article analyses the ventilation intensity in goaf depending on the kind 
o f roof rocks and the technology and materials used for sealing headings . 

The artide also presents the method for determining the quality of sealing and the quality 
of sealing in mines is calculated. On the basis of labaratory tests the permeability of practical 
materials used for sealing headings is calculated. Next, methods for sealing side-walls of head
ings , isolations of excavations and goaf of longwalls are presented. Advantages of using fly
ashes for sealing goaf are discussed as well. The last part of the artide presents different po
ssibilities of reducing fire hazards in goaf of longwalls with caving. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Marian Brwzny 

Artykuł zrealizowano w ramach pracy statutowej nr 11.11.1 00.950. 
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Słowa kluczowe 

wentylacja kopalń - wentylacja odrębna- zapylenie powietrza -odpylacze przodkowe 

Streszczenie 

Skuteczność odpylania powietrza w przodku drążonych wyrobisk chodnikowych zależy 
przede wszystkim od skuteczności urządzenia odpylającego oraz od właściwej współpracy za
sadniczej wentylacji lutniowej z instalacją odpylającą. 

Celem niniejszego referatu jest określenie skuteczności redukcji zapylenia powietrza w przod
kach drążonych wyrobisk chodnikowych. W referacie omówione zostaną czynniki wpływa
jące na stężenia pyłu w poszczególnych strefach wyrobiska oraz na skuteczność działania od
pylaczy przodkowych. Na podstawie wyników pomiarów [3) wykonanych w wyrobiskach z za
sadniczą wentylacją tłoczącą i odpylaczami przodkowymi typu U0-630 i I0-600 obliczono 
skuteczność redukcji stężenia pyłu w strefie przodkowej. 

l. Wprowadzenie 

Instalacje odpylające stanowią podstawowy środek zwalczania zapylenia powietrza w przod
kach wyrobisk chodnikowych, dlatego ważne jest ich należyte wykorzystanie celem osiągnię
cia maksymalnej skuteczności odpylania powietrza. 

W wentylacji kombinowanej z odpylaczem przodkowym strumień powietrza doprowadza
ny do strefy przodkowej rozdziela się na dwa strumienie, z których jeden dopływa do czoła 
przodka, a drugi przepływa przez strefę zazębiania lutniociągów do wylotu z odpylacza. Wraz 
z długością wyrobiska zwiększa się długość zasadniczego lutniociągu, przez co zwiększa się 
jego opór i nieszczelność. Powoduje to zmniejszenie strumienia powietrza doprowadzanego do 
strefy przyprzodkowej . Przy stałej wydajności urządzenia odpylającego (natężenia objętościo
wego przepływu powietrza) następuje zmniejszenie strumienia powietrza w strefie zazębiania. 

Dla krótkich wyrobisk strumień powietrza dopływający do przodka ruchem wirowym może 
być znacznie większy od wydajności instalacji odpylającej. Powodować to może wynoszenie 
pyłu do strefy zazębiania i poza tę strefę w kierunku wylotu z odpylacza, co wpływa na obni
żenie skuteczności odpylania powietrza. 

Skuteczność odpylania powietrza w przodku zależy przede wszystkim od skuteczności 
urządzenia odpylającego (wychwycenia zawieszonych ziaren pyłu w przodku do instalacji od
pylającej) oraz od współpracy odpylacza z zasadniczą instalacją wentylacyjną wyrobiska. 
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Celem niniejszego artykułu jest określenie skuteczności odpylania powietrza w przodku 
drążonych wyrobisk za pomocą odpylaczy typu U0-630 i 10-600. 

Tak określony cel wymaga najpierw przeprowadzenia analizy kształtowania się stężenia 

pyłu w poszczególnych strefach wyrobiska z wentylacją kombinowaną. Analiza oparta będzie 
o zaplanowane i zrealizowane pomiary w wyznaczonych strefach [3]. Na tej podstawie okreś
lone zostaną czynniki kształtujące rozkład stężenia pyłu w wyrobisku. Pozwoli to na przepro
wadzenie oceny skutecznośc i odpylania powietrza i określen ie wpływu parametrów wentyla
cyjnych na uzyskiwaną skuteczność. 

2. Wpływ parametrów wentylacyjnych na skuteczność działania instalacji odpylaj ącej 

Skuteczność redukcji zapylenia powietrza w przodku wyrobiska związana jest z dwoma 
czynnikami; po pierwsze z ujęciem pyłu do instalacji odpylającej jak najbliżej źródła pylenia, 
a po drugie ze skutecznym wydzieleniem ziaren pyłu w urządzeniu odpylającym. Skuteczność 
wydzielania w urządzen i u zależy od rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych odpylacza. 
Ujęcie jak największej ilości pyłu do instalacji odpylającej nie jest proste z uwagi na zabu
rzenia w rozpływie ziaren w wyniku wzajemnych zderzeń podczas emisji spod noży skrawają
cych kombaj nu oraz w wyniku ejekcyjnego oddziaływania strumienia rozpylanej wody z dysz 
zraszających. Dodatkowo zasadnicze znaczenie posiada zasięg widma prędkości porywania 
ziaren, co związane jest z wydajnością odpylacza i średnicą ssawy. 

Zgodnie z ogólnymi zasadami odpylania powietrza w przodkach wyrobisk wlot do insta
lacji odpylającej powinien znajdować się jak najbliżej czoła przodka z uwagi na ograniczony 
zasięg oddziaływania. Aktualn ie wymaga się, aby odległość ta nie była większa niż 3 m [6] . 

Na rysunku l przedstawiono krzywą prędkości powietrza w odległości od ssawy <)>600, 
obliczoną dla wydajności urządzenia odpylającego U0-630 oraz dla lutni <)>800 przy tej samej 
prędkości średniej przepływu powietrza i przy zwiększonej prędkości przepływu [l 0] . Na 
wykresie zaznaczono również prędkość porywania ziaren pyłu węglowego o średnicach l O, 
20, 30 )..lm poruszających się i·uchem turbulentnym. 

Obecnie przy kombajnach chodnikowych stosowane są dwa rozwiązania z ssawami <)>600 
mm i <)>800 mm. Najczęściej odległość ssawy instalacji odpylającej od organu kombajnu wy
nosi ok. 4,0 m, a wyprzedzenie jej w stosunku do stanowiska kombajnisty ok. 2,5 m. Takie 
ustawienie ssawy w znaczący sposób wpływa negatywnie na sprawność odpylania całego uk
ładu w przodku. Wyraźne efekty "ściągan ia" widma obłoku pyłu dla urządzenia U0-630 
uzyskuje się przy lokalizacji wlotu ssawy mniejszej niż 3 m od źródła zapylenia, a naj lepsze 
przy odległości 0,6-;-0,8 m (w zależności od rozmiaru ziaren pyłu - rys. l). W przypadku 
zastosowania lutni (ssawy) <V( i wzrostu wydajności urządzenia do 450 m3/min taką samą 
prędkość porywania ziaren uzyska się z odległości 0,7-;.1 m. W przypadku wzrostu wydajności 
urządzenia do ok. 680 m3/min zasięg oddziaływania ssawy zwiększyłby się do l ,5 m. Ze 
względów techno logicznych w większości przypadków nie ma możliwości doprowadzenia ta
kiej i lości powietrza do przodka. 

Wzrost prędkości przepływu powietrza przez odpylacz prowadzi również do pogorszenia 
skuteczności odpylania. Zbyt bliskie źródła pyłu usytuowanie ssawy powodować może zasy
sanie większych cząstek pyłu, co nie jest wskazane przy jednostopniowym systemie odpylania. 
Należy również pamiętać, że zwiększenie prędkości porywania ziaren powoduje wzrost stęże
nia pyłu w przodku poprzez wzrost średnicy ziaren pyłu zawieszonego w powietrzu. Ze wzglę
dów technologicznych (urabianie, zabudowa itp.) optymalna lokalizacja ssawy instalacji odpy
lającej jest trudna do uzyskania. 
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--p1ędkoSć powietrza w funkcji odległości od ssawy 600mm, v=16,6 m/s· U0-630 

--prędkość powietrza w funkcji odlaglości od ssawy 600mm, v=22,6 m/s- U0-630 
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.. ·minimalna prędkość porywania ziaren pyłu węglowego o ś rednicy zastępczej poruszjących się ruchem turbulentnym l 

Rys. l. Prędkość porywania ziaren pyłu w funkcji odległości od ssawy 
dla różnych średnic lutni i prędkości przepływu powietrza 

Fig. l. Entrainment velocity of a grain of d ust in a function of disrance from a suction nozzle 
for different duet diameters and air flow rates 

W celu zwiększenia skuteczności ujęcia pyłu przez instalację odpylającą wykorzystywać 
należy również efekt zawirowania powietrza, a kierunek wiru powinien być skierowany w kie
runku widma ssawy. 

Środki zraszające związane są z systemem zraszania wewnętrznego i zewnętrznego na kom
bajnie chodnikowym. Sposób rozmieszczenia dysz wodnych do zraszania organu urabiającego 
również powinien być dostosowany do zaprojektowanego układu wentylacyjno-odpylającego. 
Kierunek rozpylanej wody przez dysze umiejscowione na organie urabiającym, ale przede wszyst
kim na wysięgniku kombajnu, wpływać może na dodatkowe turbulencje powietrza w przodku. 
Kierunek rozpylanej wody powinien współdziałać z przepływem powietrza w kierunku widma 
pola prędkości ssawy instalacji odpylającej. 

Reasumując należy stwierdzić, że o skuteczności działania instalacji decyduje między inny
mi sposób ujęcia zapylonego powietrza do ssawy instalacji odpylającej. Wzrost wydajności in
stalacji odpylającej i wykorzystanie dwustopniowych urządze11 odpylających mógłby przyczy
nić się do wzrostu skuteczności odpylania w drążonych wyrobiskach ślepych. 

3. Skuteczność odpylania powietrza w wyrobiskach ślepych 

3.1. Skuteczność urządzenia odpylającego 

Skuteczność urządzenia odpylającego określa zdolność do zatrzymywania pyłu w zależno
ści od wielkości ziaren pyłu. Należy zauważyć, że wykonanie odpylacza o wysokiej sprawno
ści dla wytrącenia pyłu o dużej ziarnis tości nie jest trudne. Natomiast o lbrzymie trudności wy
stępują przy budowie odpylaczy górniczych o dużej sprawności dla najdrobniejszych ziaren 
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pyłu np. frakcji respirabilnej. W przemysłowych systemach odpylających stosuje się kilkustop
niowe odpylanie. Aktualnie warunki technologiczne ograniczają możliwość stosowania takich 
systemów przy drążeniu wyrobisk podziemnych, jednak należałoby podjąć takie badania nad 
możliwością zastosowania w górnictwie. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań [8], przy drążeniu wyrobisk chodnikowych naj
częściej wykorzystywane są odpylacze mokre typu UO i typu IO. Skuteczność odpylania w od
pylaczu mokrym zależna jest od kilku głównych mechanizmów, z których w zależności od ro
dzaju odpylacza jeden mechanizm jest dominującym. W przypadku odpylaczy stosowanych 
w polskim górnictwie mechanizmy o zasadniczym znaczeniu w procesie odpylania to: 
- zderzenia inercyjne, 
- bezpośrednie zaczepienia podczas opływu ciekłych kolektorów. 

Sprawność odpylania w skruberach znacznie polepsza termo- i dyfuzjo-foreza [9]. Mecha
nizmy te zapewniają dobrą sprawność odpylania w przypadku cząstek powyżej l !J.m podczas 
opływu kropel małych rozmiarów [9]. 

Jeżeli chodzi o sposób opisu skuteczności odpylania mokrego to ze względu na złożoność 
zjawisk fizycznych podczas wydzielania ziaren pyłu nie ma jednoznacznych modeli matema
tyczno-fizycznych ujmujących to zjawisko generalnie [9]. Stosowane w górnictwie odpylacze 
typu UO są odpylaczami natryskowymi z wirującym dyskiem rozpylającym wodę . Uzyskuje 
się przepływ wirowo przeciwprądowy cieczy w stosunku do strumienia powietrza. Wirujący 
dysk rozpyla i miesza ciecz oraz przyśpiesza strumień zapylonego powietrza. Sprawność uza
leżniona jest od wielkości wytwarzanych rodzajów dysz w dysku i tym samym wielkości kro
pel wody i ich burzliwości w komorze odpylania. Sprawność odpylania związana jest z roz
kładem frakcyjnym wydzielanych ziaren. 

W dalszej części przedstawione zostaną wyniki badań skuteczności całkowitej odpylacza 
typu UO w stosunku do frakcji respirabilnej i całkowitej. Całkowita skuteczność odpylania od
pylacza mokrego T]" jest rozumiana przez stosunek strumienia masy pyłu zatrzymywanego 
w odpylaczu mz do strumienia masy pyłu wprowadzanego do odpylacza mwl : 

m 
-n =-z-
' lo • (3.1) 

m w l 

lub przyjmując podział na frakcję respirabilną i frakcję całkowitą można zapisać: 

lllz-w llwl - w -mo-w 
no-w = . . . 

m z-w + m o-w m wl - w 
(3.2) 

(3.3) 

gdzie m
0 

oznacza strumień masy pyłu opuszczający odpylacz, odpowiednio dla frakcji całko

witej (mo-w ) i respirabilnej (mo-r). 

Skuteczność określa się poprzez pomiar strumieni objętości powietrza wprowadzanego do 

odpylacza Vw i opuszczającego V
0 

oraz równoczesne pomiary stężeń pyłu w tych strumie-
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niach zwl , z" . w praktyce można przyjąć, że urządzenie odpylające jest szczelne i oba stru

mienie objętości powietrza Y0 i V w są sobie równe i wystarcza pomiar stężenia pyłu . 
Skuteczność odpylania można, zatem obliczyć dla frakcji całkowitej według: 

a dla frakcji respirabilnej: 

= 1- zo-w Ylo-w 
zwl -w 

-l- zo-r Ylo-r -
zwl-r 

(3.4) 

(3.5) 

Skuteczność odpylania i skuteczność wobec frakcji respirabilnej określono dla odpylacza 
typu OU-630B-Ol w sztolni badawczej Głównego Instytutu Górnictwa KD "Barbara" [2]. 
W trakcie pomiarów odpylacz współpracował z wentylatorem firmy Korffmann z tłumikami . 

Do porniani strumienia objętości powietrza wykorzystano Velometr Metrovick typu 3002. Po
miar przeprowadzono w temperaturze 25°C i gęstości powietrza l , 17 kg/m3

. Strumień ob
jętości powietrza przepływającego przez urządzenie odpylające wynosił 263 m3/min. 

Do pomiaru stężenia pyłu użyte zostały pyłomierze grawimetryczne typu CIP-1 O, które 
mierzyły stężenie zapylenia powietrza na wlocie i wylocie z urządzenia odpylającego . Badania 
przeprowadzono zgodnie z normą [17]. Wyniki badań przedstawiono w tabeli l. 

Tabela I. Wyniki pomiarów skuteczności odpylania dla odpylacza U0-630B-O I 
Table l. Measurement results of effectiveness of d ust concentration reduction for a U0-630B-01 separat01: 

Nr Stężenie Q) łu a wlocie Stężenie pyłu a wylocie Skuteczność odpylania 
pomiaru Zwl-r• mg/lll

1 
Zwl-w• mg/m3 Z0 .,., mg/m3 Z0 . w, mg/m3 

Tlo-.-. o/o Tlo-w' o/o 
l 39.85 214,76 1,88 5,88 95 ,3 97,3 
2 42,56 204,3-2 2,66 2,68 93,8 98,3 
3 38,76 150,48 1,93 2,29 95,1 98,5 
4 27,83 77,68 1,67 1,83 94,0 97,6 

warteść średnia 94,54 97,93 

Pomierzone na stanowisku badawczym parametry urządzenia odpylającego U0-630B-Ol 
wykazały, ze średnia skuteczność odpylania U0-630B-01 wynosi 94,54% dla pyłów respira
bilnych i 97,93% dla pyłów wdychanych. 

W warunkach ruchowych skuteczność działania urządzenia odpylającego związana jest ze 
skutecznościąinstalacji odpylającej współpracującej z lutniową instalacją wentylacyjną. Zatem 
o skuteczności odpylania powietrza nie decyduje wyłącznie skuteczność działania odpylacza 
ale jego właściwa współpraca z systemem wentylacji lutniowej w wyrobisku. 

3.2. Pomiary skuteczności redukcji zapylenia powietrza w warunkach ruchowych 

W celu oceny skuteczności stosowanych rozwiązań wentylacyjno-odpylających w wyro
biskach ślepych przeprowadzono pomiary zapylenia powietrza w 15 wyrobiskach w trakcie 63 
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zmian produkcyjnych. Wszystkie wyrobiska ś lepe drążone były za pomocą kombajnów chod
nikowych z wentylacją kombinowaną i odpylaczami mokrymi typu UO oraz IO. Wyrobiska 
różniły się parametrami górniczo-geologicznymi (rodzaj skał, udział węgla w przekroju, dłu
gość, przekrój poprzeczny, nachylenie, postęp, typ kombajnu i odpylacza, metann'"'~ność). 
Pomiary przeprowadzono w latach 2002-7-2005. 

Pomiary stężenia pyłu w określonych przekrojach pomiarowych wyrobiska obejnll"'~tly: 
- strefę obejmującą wlot do instalacji odpyl ającej (1-7-l ,5 m od ssawy), 
- stanowisko kombajnisty, 

strefę zazębiania lutniociągów (w odległości zabudowy odpylacza), 
- strefę za odpylaczem (ok. lO m za wylotem z odpylacza), 

wylot z wyrobiska (ok. lO m od wylotu z wyrobiska). 
Schemat lokalizacji punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku 2. 
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Rys . 2. Schemat lokalizacji punktów pomiarowych 
Fig. 2. Scheme of measurement poi n ts location 

Do pomiarów stanowiskowych wykorzystano pyłomierze grawimetryczne CIP-1 O. Czas 
pobierania próby powietrza wynosił od 40 do 80 minut. Pomiar w każdym przekroju pomiaro
wym obejmował zarówno okresy pracy jak i postoju kombajnu. Oznaczenie stężenia pyłu 
w około 80% wykonane zos tało jako średnie ważone stężenie z 3 pomiarów (3 przyrządami) 
na jednym stanowisku pomiarowym w ciągu zmiany roboczej. W każdym z wyrobisk prze
prowadzono od 2 d~ 5 pomiarów w różnych okresach, przy różnych długościach wyrobiska. 
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W celu przeprowadzenia oceny skuteczności redukcji zapylenia powietrza w przodku ba
danych wyrobisk wykonano pomiar stężenia pyłu przy włączonym urządzeniu odpylającym. 
Pomiar wykonywany był w odległości ok. h-l ,5 od wlotu ssawy tylko jednym pyłomierzem 
przez okres od ok. l O do 15 minut podczas pracy organem urabiającym kombajnu. Z uwagi na 
utrudnienia organizacyjne oraz na znaczne stężenia pyłu i ruch wirowy zapylonego powietrza 
w tej strefie, pomiar wykonano raz lub dwa razy w każdym wyrobisku. 

Pomiary stężenia pyłu w pozostałych punktach pomiarowych wyrobisk ślepych wykony
wano zgodnie z obowiązującymi normami [11, 12, 13, 14, 15]. 

Prowadzono również pomiary chwilowe prędkości średniej powietrza w przekrojach po
przecznych przedstawionych na rysunku 2. Metodykę pomiarową oraz uzyskane wyniki po
miarów szczegółowo przedstawiono w pracy [3]. W dalszej części przedstawione zostaną wy
niki skuteczności redukcji zapylenia powietrza na podstawie uzyskanych wyników pomiarów. 

3.3. Wyniki badań skuteczności redukcji zapylenia powietrza w przodkach wyrobisk 

Należy rozróżnić "skuteczność odpylacza" określoną na etapie badań kwalifikacyjnych i od
biorczych od "skuteczności odpylania" w trakcie badań eksploatacyjnych. Skuteczność odpy
lania w trakcie eksploatacji odnosi się z kolei do całej instalacji odpylającej współpracującej 
z lutniową instalacją wentylacyjną i definiuje się ją jako stosunek różnicy stężenia pyłu po 
i przed zabudową odpylacza do stężenia pyłu przed zastosowaniem odpylacza w określonym 
przekroju pomiarowym. Zatem o skuteczności odpylania powietrza nie decyduje wyłącznie sku
teczność działania odpylacza, ale jego właściwa współpraca z systemem wentylacji lutniowej 
w wyrobisku [l, 4, 5 ]. W przypadku poprawnej współpracy parametrem skuteczności działania 
całej instalacji jest "skuteczność redukcji zanieczyszczeń pyłowych" na stanowisku pracy (wg 
PN-G-52000) . 

Oceniając stan zapylenia wyrobisk w kopalniach węgla kamiennego można przyjąć, że 
źródło emisji pyłu związane z drążeniem wyrobiska przy pomocy kombajnu chodnikowego 
jest stałe. Zatem stężenie pyłu w strefie przodkowej wyrobiska zależeć będzie od poprawności 
kierowania strumienia zapylonego powietrza do instalacji odpylającej oraz od skuteczności de
pozycji cząstek pyłu w tym urządzeniu. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że przy wentylacji tłoczącej z odpylaczem przodko
wym największe stężenie pyłu frakcji wdychanej występuje na stanowisku kombajnisty oraz za 
odpylaczem. W strefie zazębienia występuje niższe stężenie pyłu niż w wyrobisku za instalacją 
odpylającą [3] . 

Skuteczność redukcji zanieczyszczenia powietrza w przodkach wyrobisk ślepych oceniono 
na podstawie wyników pomiarów stężenia pyłu w rejonie ssawy instalacji odpylającej przy 
włączonym odpylaczu. Przyjmuje się założenie, ze stężenie pyłu w tym miejscu odpowiada 
w przybliżeniu stężeniu panującemu na stanowisku kombajnisty bez pracy urządzenia odpy
lającego. Metodyka pomiaru stężenia w tym punkcie pomiarowym nie jest porównywalna 
z pomiarami na pozostałych stanowiskach pracy. Z uwagi na brak możliwości wykonywania 
pomiarów bez pracy urządzenia odpylającego nie ma jednak innej możl i wości oceny skutecz
ności redukcji zapylenia powietrza. Skuteczność redukcji dla frakcji wdychanej Ylp-<>l i frakcji 
respirabilnej Y]p-p oceniono w stosunku do stanowiska operatora maszyny górniczej (kombaj
nisty) wg zależności: 

-1- Zwk 
Ylr-w -

ZwL 
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z 
Ylr-r =I--IŁ (3.7) 

ZrL 

gdzie: 
Zwk- stężenie pyłu frakcji wdychanej na stanowisku kombaj nisty, mg/m3

, 

ZwL- stężenie pyłu frakcji wdychanej w przodku (wlot do instalacji odpylającej), mg/m3
, 

Z,k- stężenie pyłu frakcji respirabil nej na stanowisku kombajnisty, mg/m3
, 

Z,L- stężenie pył~ frakcji respirabilnej w przodku (wlot do instalacji odpylającej), mg/m3
. 

Wyniki przedstawiono w tabeli 2. 
Skuteczność redukcji zapylenia powietrza na stanowisku kombajnisty jest zróżnicowana 

zarówno pomiędzy kopalniami, jak i wyrobiskami i waha się od 65% do 93%. 

Tabela 2. Skuteczność redukcji zapylenia powietrza na stanowisku kombajnisty w wyrobiskach 
Table 2. Effectiveness of d ust concentration reduction at a continuous miner operator' s warkplace 

Numer 
Kopalnia Wyrobisko 

Skuteczność Numer 
Kopalnia Wyrobisko 

Skuteczność 

pomiaru redukcji zapylenia pomiaru redukcji zapylenia 
l']r.r, TJ,.w, Tlr·•·· fłr·w• 

1.1 92,1% 92,9% 7.1 
Chodnik 

69,1% 79,1 ~f, 
1.2 Przekop 90,4% 9!,4% 7.2 

N-Il 
69,7% 79,9% 

1.3 taśmowy 83,1% 89,2% 7.3 67,4% 79,8% 
1.4 II wsch . 88,0% 89,3% 8.1 p 70,0% 79,9% 
1.5 92,8% 91,7% 8.2 Chodnik 71,5% 79,1 ~i:· 

2.1 92,5% 91,1% 8.3 C-6 72,0% 79,2% 
2.2 

Chodnik 
91,0% 91,2% 8.4 70,4C,:, 78,9% 

2.3 B-2lc 
89,6% 90,3% 9.1 Chodnik 68,3% 85,5% 

2.4 92,9% 93,9% 9.2 nadśc. 79,7% 88,5% 
2.5 B 96,4% 95,0o/;. 9.3 N-15a 80,3% 89,2% 
3.1 82,3% 87,0% lO. l 

K 
Chodnik 67,7% 82,3% 

3.2 
Chodnik 

85,5% 88,8% 10.2 nadśc. 64,9% 80,5% F-20b 
3.3 86,9% 90,0% 10.3 N-8 70,8% 86, 1% 
4.1 88,7% 90,6% l l. l Chodnik 70,5% 82,5% 

podśc. 

4.2 
Chodnik 

89,6% 91,2% 11.2 
G-4 + 

82,4% 90,7% F-31 +dow. z G-4 
4.3 80,6% 87,3% 12.1 Ch. C-6 + 80,1 ~ł· 87,1% 
5.1 78,5% 89,0% 12.2 + dow. 83,5% 89,7% 
5.2 84,5% 89,4% 12.3 C-6 86.0% 93,1% 
5.3 

Chodnik 
36,9% 91,0% 13.1 88,1% 91,2% 

W-14 Ch. bad.+ 
5.4 85,7% 90,3% 13.2 88,2<;(, 91,0% 
5.5 80,3% 89,3% 13.3 

+ przecin. 
88,9% 90,5% 

6.1 89,7% 90,0% 13.4 
bad. + 

89,7% 91,9% +ch. nadśc . 
6.2 90,0% 89,8% 13.5 20-23 88,7% 89,8% 
6.3 p 84,2% 84,0% 13.6 85,3% 86,1% 
6.4 89,6% 89,8% 14.1 82,5% 86,2% 
6.5 

Pochylna 
90,5% 89,9% 14.2 

JM Pochylnia 
87,4% 91,3% 

6.6 
C-21 

90,8% 89,6% 14.3 
taśmowa 

83,8% 89,0% 
6.7 

/Chodnik 
91,3% 90,1% 14.4 

ściany 
84,8% 91,0% C-lE 25 C-3 

6.8 90,5<:0 89,5% 14.5 85,1% 91,1% 
6.9 90,7% 89,5% 15.1 

Ch. nadśc . 
86,9% 91 ,2% 

6.10 9!,3 'io 90,1% 
15.2 

IF-ZM 
82,9% 86,8C;;. 

15.3 84,4% 89,6% 
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Na rysunku 3 przedstawiono wykres zmienności średniej wartości redukcji zapylenia po
wietrza frakcją respirabil ną i wdychaną dla wszystkich badanych wyrobisk. Średnia wartość re
dukcji zapylenia frakcją respirabilną na stanowiskach kombajnisty wynosi 84% dla frakcj i re
spi rabil nej i 87 % dla frakcji wdychanej. 

Na rysun ku 4 i przedstawiono porównanie skuteczności redukcji zapylenia wyrobiskach 
wyposażonych w odpylacze typu U0-630 i typu I0-600. Należy stwierdzić, iż w wyrobiskach 
z instal acją odpylającą typu U0-630 uzyskuje się nieznacznie wyższą skuteczność redukcji 
zapylenia n iż przy instalacji typu I0-600. 

a) 
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Rys. 3. Wykres ramkawy zmian średniej skuteczności redukcji zapylenia powietrza 
na stanowisku kombajnisty w badanych wyrobiskach 

Fig. 3. Box diagram of changes in average effectiveness of dust concentration reduction 
at a continuous miner operator' s warkplace 

b) 
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Rys. 4. Wykres zmian redukcji średniego stężenia pyłu na stanowisku kombajnisty 
w wyrobiskach z odpylaczami U0-630 i I0-600: a) dla frakcji wdychanej , b) dla frakcji respirabilnej 

Fig. 4. Box diagram of changes in average effectiveness o f d ust eoncentrarion reduction 
at a conti nuous miner operator' s warkplace with U0-630 and I0-600 separators for: 

a) inhalable fraction, b) respirable fraction 
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Zmiany w stopniu redukcji zapylenia powietrza związane są również z badaną wydajnością 
instalacji odpylającej w trakcie pomiarów. W trakcie przerw w pracy kombajnu urządzenie 
odpylające nie pracowało. Uzyskane wyniki wykazują jednak, że jeżeli wydajność odpylacza 
wynosiła powyżej 300 m3/min to skuteczność redukcji kształtowała się na poziomie 90% dla 
pyłu frakcji wdychanej i około 85% frakcji respirabilnej (rys. 5). 

Jak wykazały pomiary odpylacze zastosowane w przodkach korytarzowych z kombajnem 
pozwalają na maksymalne obniżenie stężenia pyłu frakcji wdychanej do ok. 24 mg/m3 i frakcji 
respirabilnej do 8 mg/m3 na stanowisku kombajnisty i za odpylaczem. 

1,00 l 
0,95 

0.90 

0,85 

0,80 

~ 0,75 
i 
{;,. 0,70 

0,65 

0,60 l 
:::: l~ L___J-,._..ll 

D dla frakcji respirabilnEJL __ -~ ___ ___ _ dla fra~c]i wdychanej . ~ . ~l 

Rys. 5. Średnia skuteczność redukcji zapylenia powietrza na stanowisku kombajnisty 
w zależności od wydajności instalacji odpylającej wg wyników pomiarów w badanych wyrobiskach 
Fig. 5. Average effectiveness of d ust effectiveness concentration at a continuous miner operator's 

warkplace depending on the effectiveness of a d ust separating system 
in accordance with measurement results obtained in different headings 

Z badań wynika, że stosowane instalacje odpylające ograniczają zagrożenie pyłem szkod
liwym dla zdrowia, jednak nie zapewniają obniżenia stężenia pyłu do poziomu wartości do
puszczalnych określonych w przepisach [7]. 

4. Podsumowanie 

l. O wielkości stężenia pyłu w drążonych wyrobiskach decyduje wielkość emisji pyłu pod
czas drążenia oraz skuteczność współdziałania instalacji wentylacyjnej, odpylającej i zra
szającej. Poprawne współdziałanie tych instalacji ogranicza zagrożenie pyłem szkodliwym 
dla zdrowia, ale instalacje te nie zapewniają obniżenia stężenia pyłu do poziomu wartości 
dopuszczalnych. Przyczyną braku takich możliwości są warunki technologiczne drążenia 
oraz przewietrzania przodków wyrobisk ślepych. 

2. Skuteczność redukcji zapylenia powietrza w strefie przodkowej dla badanych wyrobisk wa
ha się od 65% do 93%. Stosowane instalacje odpylające w przodkach wyrobisk pozwalają 
na maksymalne obniżenie stężenia pyłu frakcji wdychanej do ok. 24 mg/m3 i frakcji respi
rabi lnej do 8 mg/m3 na stanowisku kombajnisty i za odpylaczem. 
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3. O stopniu redukcji zapylenia powietrza decyduje wydajność instalacji odpylającej i wiel
kość strumienia powietrza w strefie zazębiania. Przy wydajności odpylacza na poziomie 
340 m3/min skuteczność redukcji ustala się na poziomie 90% dla pyłu frakcji wdychanej 
i około 85% frakcji respirabilnej. 

4. O skuteczności instalacji odpylających decyduje nie tylko skuteczność urządzenia odpyla
jącego, ale również zachowanie proporcji pomiędzy strumieniem powietrza doprowadzane
go do przodka a wydajnością odpylaczy. Przy niewielkich długościach wyrobiska ilość po
wietrza doprowadzanego do przodka przekracza nawet o 70% ilość powietrza przepływa
jącego przez instalację odpylającą. Doprowadzenie tak dużej ilości powietrza do przodka 
powoduje obniżenie skuteczności odpylania. 

5. Z uwagi na coraz większą głębokość eksploatacji i wzrost zagrożenia temperaturowego 
oraz metanowego w większości kopalń, celowym wydaje się podjęcie badań nad wdro
żeniem odpylaczy o większych wydajnościach oraz zastosowania regulacji strumienia po
wietrza w lutniociągu zasadniczym. 
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Estimation of Dust Concentration Reduction 
in Headings with Continuous Miners 

Abstra et 

The effectiveness of dust extraction from the air in the face of heading depends, first of al!, 
on the effectiveness of a dust separator as well as on the proper co-operation between the 
auxiliary ventilation system and the dust separating system. 

The aim of this wark is to determine the effectiveness of dust concentration reduction in 
headings with continuous miners. This paper presents different factors affecting dust concen
tration in different zones of a heading and the effectiveness of dust separators at the face. On 
the basis of the measurements [3] taken in headings with a blowing ventilation system and dust 
separators at the face (of U0-630 and I0-600 type) the effectiveness of dust concentration in 
the zone near the face of a heading was calculated. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Marian B ranny 

Artykuł zrealizowano w ramach prac statutowych nr 11.11.1 00.950. 

344 



Kazimierz STASZEWSKI 

Mat. Kont: Szkoły Eksploarac:ji 
?odziemnej 2006 

O.ZG ,.Rudna" KGHM .,Polska Miedź" S.A. Polkowice. e-mail: k.staszewski@kghm.pl 

Władysław STĘPAK 
O.ZG "Rudna" KGHM .. Polska Miedź" S.A. Polkowice. e-mail: w.stepak@kghm.pl 

Poaziemnłl ~tacja wentylatorów- nowoczesne rozwiązania 
poprawiRjące przewietrzanie 

Słowa kluczowe 

wentylacja- podz.iemnu .~lm-}<1 wentylatorów 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono nowoczesne rozwiązania techniczne zastosowane w podziemnej 
stacji wentylatorów zbudowanej na poziome 1200 metrów przy szybie R-XI w O.ZG "Rudna" 
KGHM Polska Miedź S.A. 

l. Historia przewietrzania podziemnych kopalń 

Prezentując nowoczesne rozwiązania w dziedzinie przewietrzania podziemnych kopalń na
leży na wstępie sięgnąć do historii rozwoju wentylacji podziemnych wyrobisk. Można to zro
bić na przykładzie kopalni węgla kamiennego "Julia" w Wałbrzychu, kopalni z wielowiekowy
mi tradycjami. 

Początkowo przewietrzanie wyrobisk górniczych odbywało się na ogół pod wpływem czyn
ników naturalnych, poprzez dyfuzję i na skutek depresji cieplnej . W kopalni, udostępnionej 
dwoma wyrobiskami, jednym wyrobiskiem powietrze świeże wpływało do kopalni, a drugim 
wyrobiskiem zużyte powietrze wydostawało się na powierzchnię. Naturalny sposób przewie
trzania kopalni często nie zapewniał odpowiedniej atmosfery powietrza w przodkach roboczych, 
co powodowało przerwy w pracy kopalni oraz było przyczyną nieszczęśliwych wypadków. 

W sztolniach obieg powietrza zapewniały świetliki, to znaczy szyby drążone do powierz
chni, zazwyczaj o głębokości kilkudziesięciu metrów. Ciekawym przykładem jest dostarczanie 
świeżego powietrze do wszystkich podziemnych wyrobisk wykonanych w bok od sztolni "Fuchs". 
W roku 1795 zbudowano nad czwartym świetlikiem piec wentylacyjny, opalany węglem, któ
rego komin miał 10m wysokości. Depresja cieplna wytworzona przez palenie w piecu spowo
dowała intensywniejsze przewietrzanie sztolni i pobliskich wyrobisk. 

W roku 1881 w kopalni "Fuchs" ("Julia"), wydobywającej około 500 tys. ton węgla ka
miennego rocznie i zatrudniającej około 1700 pracowników, powietrze kopalniane wypływało 
z kopalni 12 otworami, w 6 szybach zainstalowano piece wentylacyjne i nad 6 szybami posta
wiono wysokie kominy wentylacyjne. 

Pierwsza stacja wentylatorów głównych z napędem mechanicznym powstała w 1896 roku 
na szybie BoJko. Początkowo napęd pochodził od maszyn parowych a później po 1912 roku, 
z chwilą budowy pierwszych elektrowni wentylatory zaczęto napędzać silnikami elektrycznymi [l]. 
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Wraz z budową stacji wentylatorów głównych wyposażonych w urządzenia napędu elek
trycznego odnotowuje się znaczący postęp rozwoju wentylacji kopalń. Stacje wentylatorów 
głównych budowane były na powierzchni i wyposażone były w wentylatory typu promieniowego. 

2. Podziemna stacja wentylatorów w O.ZG "Polkowice-Sieroszowice" 

Niedawno, bo w roku 2002 w rejonie szybu SG-2 kopalni O.ZG "Polkowice-Sieroszowice" 
powstała pierwsza w LGOM-ie podziemna stacja wentylatorów głównych na poz.l 000 m. 

Zastosowano w niej dwa wentylatory typu osiowego z napędem silnikowym 1000 kW/6 kV. 
Stacja wentylatorowa w O.ZG "Polkowice-Sieroszowice" posiada wydajność 25000 m3/min., 
przy spiętrzeniu :2400 Pa. 

Zgodnie z przepisami polskiego górnictwa od stacji wentylatorów głównych wymaga się 

możliwości przeprowadzenia rewersji tj . uzyskania przepływu powietrza o odwrotnym kie
runku z wydajnością 40% przepływu nominalnego. W stosowanych stacjach opartych na wen
tylatorach promieniowych wymagało to budowy kanałów obejściowych i odpowiedniego ste
rowanych przepustnic, a sam proces wykonywania rewersji związany był z: 
- zatrzymaniem wentylatora przez wyłączenie silników, 
- zahamowaniem wirnika, 
- przestawieniem klap rewersyjnych, 
- ponownym uruchomieniem wentylatora. 

W przypadku zastosowania wentylatorów osiowych zagadnienie uległo uproszczeniu dzięki 
zastosowaniu palisady łopatek wirnika o zmiennym kącie, przestawianych hydraulicznie rów
nież podczas ruchu wentylatora. Podstawowym jednak zadaniem zmiany kąta nachylenia ło
patek wirnika jest zmiana charakterystyki wentylatora, co pozwala na jej dopasowanie do cha
rakterystyki siec i wentylacyjnej i pracę przy maksymalnych sprawnościach [2]. 

Sprawność energetyczna systemów wentylacji, w szczegó l nośc i w polskich kopalniach wę
gla kamiennego jest zwykle bardzo niska i często nie przekracza kilkunastu procent. Tak duża 
energochłonność systemów przewietrzania jest częściowo spowodowana wiekiem kopalń i sto
sowanymi systemami eksploatacji, ale również innymi czynnikami. Badania i ankiety kopalń 
pokazują znaczne zewnętrzne straty powietrza, w stacjach wentylatorów na powierzchni. 

Stosowane w kopalniach głębinowych wentylatory główne znacznie przekraczają aktualne 
potrzeby kopaiJ1. Dotyczy to zarówno kopalń czynnych, jak i likwidowanych. Większość ko
pa1J1 stosuje ni eekonomiczne dławienie na zasuwach w celu dopasowania punktu pracy wen
tylatorów głównych do aktualnych wymagań. To rozwiązanie powoduje znaczne straty energii 
i zwiększa koszty przewietrzania [2] . 

3. Podziemna stacja wentylatorów w O.ZG "Rudna" 

Druga w kolejności wybudowana w kopalniach rud miedzi podziemna stacja wentylatorów 
głównych jest ulokowana na głębokości 1250 m przy podszybiu niedawno oddanego do użytku 
szybu R-Xl. Zastosowano tu dwa wentylatory osiowe, skonstruowane przez niemiecką firmę 
Voith Howden, których wydajność w warunkach rzeczywistych wynosić będzie 40 000 m3/min. 
przy spiętrzeniu 4000 Pa. Każdy z wentylatorów wraz z silnikiem zabudowany jest w specjal
nie wydrążonych komorach o wysokości 9 m, szerokości 8 m i długości około 35 m. 

Na fotografii l pokazano komorę wentylatora wraz ze zmontowanym wentylatorem osiowym 
nr l. Przed komorami wentylatorów wykonane są wyrobiska tzw. odcinki pomiarowe o wy
miarach poprzecznych 6x7 m i długości 85-95 m. Po stronie tłocznej wentylatorów powietrze 
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przepłyV\a dwoma lunetami 0 przekroju 6x7 m, które przed szybem łączą się i stanowiąjedno 
wejście kanału do szybu. 

Napęd wentylatora osiowego stanowi silnik o mocy 3400 kW i napięciu zasilania 10 kV. 

Fot. l. Komora wentylacyjna vraz z wentylatorem nr l na poziomie 1200 m 
Photo l. Fan 's room with ventilator number l at t he l e vel 1200 m 

Na fotografii 2 pokazano elementy wentylatora osiowego: obudowę wentylatora, wirnik skła
dający się z wału głównego, łożysk, piasty wirnika i łopatek i dyfuzor. 

Fot. 2. Wentylator osiowy nr l na poziomie 1200 m 
Photo 2. Axial ventilator number l at the level 1200 m 

347 



Staszewski K., Stępak W.: Podziemna stacja wentylatorów- nowoczesne rozwiązania .. . 

Praca wentylatorów jest w pełni zautomatyzowana, sterowanie i nadzór odbywa s i ę łączem 

światłowodowym poprzez cyfrowy przesył sygnałów. Wentylatory mogą pracować w następu

jących reżimach pracy: 
- sterowanie zdalne (automatyczne) z poziomu Dyspozytora Mocy kopalni, 
- sterowanie lokalne (automatyczne, ręczne i testy urządzeń wentylatora) z poziomu panela 

steruj ącego znajdującego się w sterowni, w wyciszonym i klimatyzowanym pomieszczeniu, 
na podpoziomie znajdującym się 8 m poniżej stacji wentylatorów. 
Wszystkie parametry technologiczne pokazywane są w formie obrazów, trendów na mo

nitorze wizualizacyjnym zlokalizowanym w Dyspozytorni Mocy kopalni, jak również wyko
nanie procesu startu, regulacji kąta łopatek i zatrzymania wentylatora w reżimie pracy auto
matycznej odbywa s i ę w Dyspozytorni Mocy. Załączanie i wyłączanie napięci a zasilającego 

silniki 3400 kW/lO kV odbywa się z powierzchni szybu R-XI z rozdzielni GSTI l 10 kV [3]. 
Sterowanie w danym momencie jest możliwe tylko z jednego miejsca, zdalnie z pomieszczenia 
dyspozytora mocy, lub lokalnie ze sterowni z poziomu 1200 m z podszybia szybu R-XI. 

Zmiana pracy z ssania - normalnej pracy wentylatora na rewersję odbywa s i ę w czasie 
ruchu wentylatora poprzez zmianę kąta położenia łopatek wentylatora. W trybie lokalnym ob
sługa wciska klawisz sterownika wyboru pracy "PRACA NORMALNA" lub "PRACA REWER
SYJNA" a w trybie zdalnym operację tę wykonuje Dyspozytor Mocy poprzez wybór odpowied
niej ikony z ekranu monitora wizualizacyjnego. 

Zaprezentowana podziemna Główna Stacja Wentylatorów jest jedną z kilku inwestycji 
związanych z przygotowaniami do eksploatacji rudy miedzi na głębokościach poniżej 1200 m 
w obszarze Głębokiego Głogowa . W wyniku powstawania kolejnych wyrobisk i budowy no
wych szybów, szyb R-XI zmieni swoją funkcję z szybu wentylacyjnego wydechowego na szyb 
wdechowy wykorzystując do tego celu uniwersalną funkcję podziemnej stacji wentylatorów. 
Warto też wspomnieć o innym bardzo ważnym dla ochrony środowiska zadaniu, jakie spełnia 
stacja wentylatorów zlokalizowana na dole, a mianowicie na powierzchni został zupełn ie wy
eliminowany hałas pracujących wentylatorów. W przypadku szybu R-XI jest to bezpośrednie 
sąsiedztwo miejsca kultu religijnego w pob l iżu wsi Wysoka Cerekiew (Grodowiec). 
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Underground Ventilators' Station- Modern Solution for Correcting Airing 

Abstract 

The paper presents modern technical solutions employed in underground ventilators' sta
tion atthelevel 1200 m built at R-XI shaft in 0/ZG "Rudna" KGHM Polska Miedź S.A. 

Recenzent: pro.f dr hab. inż. Nikodem Szlązak 
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Ocena stanu pożaru na podstawie wskaźników pożarowych 
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wentylacja kopalń -pożary kopalniane - wskaźniki pożarowe 

Streszczenie 

Referat dotyczy oceny stanu pożaru endogenicznego w otamowanej przestrzeni w kopal
niach węgla kamiennego. Scharakteryzowano gazowe produkty spalania węgla oraz przedsta
wiono ograniczenia w interpretacji znanych wskaźników pożarowych wykorzystywanych pod
czas zwalczania pożarów w kopalniach podziemnych. Ograniczenia te sformułowano pod ką
tem ich przydatności do określenia stanu otamowanego pożaru. Na podstawie wyników pomia
rów składu gazów pobieranych zza tam pożarowych w jednej z kopalń węgla kamiennego 
przeprowadzono ocenę przydatności wskaźników pożarowych. Ocena sformułowana została na 
podstawie analizy trendu przebiegu wskaźników prostych i złożonych oraz ich korelacji w roz
ważanym okresie. 

l. Wprowadzenie 

Ocena stanu pożaru w kopalni podziemnej sprowadza się do określenia stopnia jego roz
woju lub zaniku. W przypadku pożarów endogenicznych ocena ta sprowadza się do wczesnego 
wykrywania pożarów oraz do oceny jego rozwoju po otamowaniu rejonu bezpośrednio za
grożonego pożarem. W pierwszym przypadku istnieją znane metody i sposoby wykrywania po
żarów natomiast w przypadku otamowanego pola niezbędne jest określenie stanu pożaru z uwa
gi na konieczność podejmowania decyzji w celu przyspieszenia likwidacji pożaru lub otwarcia 
pola pożarowego. Prawidłowa ocena stanu pożaru jest zatem podstawowym czynnikiem decy
dującym o bezpieczeństwie prowadzenia tych działań. 

Aktualnie ocenę stanu otamowanego pożaru określa się w oparciu o: 
stężenie gazów za tamami pożarowymi, 
prognozowanie temperatury w otamowanej przestrzeni. 
Metody oceny stanu pożaru w przestrzeni otamowanej wykorzystywane w podziemnych 

kopalniach węgla kamiennego polegają głównie na analizie składu atmosfery za tamami poża
rowymi. Na podstawie składu gazów ustala się wskaźniki służące do oceny stąnu lub progno
zuje się temperaturę w ognisku pożaru. 

Dla rozległych pól pożarowych metody te umożliwiają zasadniczo dokonanie oceny stanu 
pożaru jedynie w sposób pośredni i nie pozwalają określić bezpośrednio parametrów ogniska 
pożaru np. jego temperatury. Znajomość rozkładu temperatury w otamowanej przestrzeni ma 
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decydujące znaczenie między innymi dla oceny możliwości wznowienia pożaru i stopnia za
grożenia wybuchem gazów pożarowych. 

Aktualnie brak jest metod, które w sposób jednoznaczny umożliwiałyby dokonanie oceny 
stanu pożaru. W wielu przypadkach stosowane aktualnie metody nie pozwalają na dokładne 
określenie stężeń gazów i rozkładu temperatur w rejonie ogniska pożaru. 

Celem niniejszego referatu jest dokonanie oceny różnych metod oceny stanu pożaru na 
podstawie wyników prób gazowych pobranych spoza tam pożarowych. Metody te opierają się 
o wskaźniki pożarowe. Zmiana tych wskaźników w czasie wskazywać może na stan rozwoju 
pożaru (to znaczy rozwój lub zanik). 

W dalszej części referatu omówiony zostanie wieloetapowy proces samozagrzewania węgla 
i jego wygaszania w otamowanych przestrzeniach pod kątem wydzielania gazów pożarowych 
i kształtowania się temperatury w ognisku pożaru. Przeanalizowane zostaną znane wskaźniki 
wykrywania i oceny stanu pożaru pod kątem możliwości ich wykorzystania do oceny stanu 
pożaru w przestrzeni otamowanej. Dla wybranego pola pożarowego zostanie określony prze
bieg wskaźników pożarowych w czasie, co pozwoli ocenić ich przydatność do określania stanu 
pożaru w przestrzeni otamowanej. 

2. Kryteria stosowania wskaźników pożarowych 

2.1. Wskaźniki proste 

Głównymi wskaźnikami prostymi wykrywania pożarów podziemnych są gazy pożarowe 
i dym. Gazy pożarowe można podzielić na trzy grupy. 

Pierwsza grupa składa się z produktów destylacji, czyli gazów, które są obecne w węglu 
i emitowane naturalnie, ale uwalniane swobodniej wraz ze wzrostem temperatury utlenianej prób
ki. Głównymi gazami w tej grupie są węglowodory nasycone: metan (CH4), etan (C2H6) i pro
pan (C3H8), butan (C4H 10), a ich stężenia wzrasta dopiero, gdy temperatura węgla przekracza 
150°C. 

Druga grupa składa się z produktów spalania, takich jak: clitlenek węgla (C02), tlenek wę
gla (CO), wodór (H2), etylen (C2H4), propylen (C3H6) i czasami acetylen (C2H2) oraz butylen 
(C4H8). Ditlenek węgla jest produktem zupełnego spalania i jest dominującym gazem przy roz
winiętym pożarze. Natomiast pozostałe gazy są produktami niezupełnego spalania i dlatego 
mogą być przydatnymi wskaźnikami wczesnego etapu samozapłonu. W miarę jak następuje 
wzrost intensywności utleniania dochodzi do pierwszego etapu samozapłonu i wtedy wraz ze 
wzrostem temperatury produkowane są gazy w następującej kolejności: tlenek węgla, wodór, 
etylen, propylen, acetylen. 

Obecność tych gazów w pobieranych próbach gazowych zza tam pożarowych może być 
wykorzystywanajako wskaźnik temperatury zagrzewania się węgla [21]. 

Przy aktywnym ogrzewaniu w gazach pożarowych zawsze jest więcej CO niż H2 i więcej H2 

niż węglowodorów C2H4, C3H6 i C2H2. Gdy zawartość tlenu spada do 2% albo mniej, zawar
tość H2 może spaść poniżej poziomu węglowodorów. Kolejność pojawiania się tych gazów 
wraz ze wzrostem temperatury określił Chamberlain [7]. 

Z badań laboratoryjnych [5, 7] wynika, że CO wydziela się znacznie wcześniej niż etylen 
lub inne węglowodory, etylen lub inne nienasycone węglowodory nie mogłyby być zauważane 
wcześniej niż CO. Zatem na podstawie analizy produktów gazowych powstających w procesie 
samozagrzewania węgla w kontrolowanych warunkach laboratorium, określono relację między 
wzrostem ilości tlenku węgla i temperaturą; stosunek CO do ubytku 0 2 zmienia się od 0,2% 
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przy 50°C do 1,6% w 150°C. Chakravorty i Feng [4] otrzymali również podobne wyniki z la
boratoryjnych badań utleniania węgla Balmer (Kanada) w stopniowo podnoszonej temperatu
rze od 20 do 250°C. Kittagowa [12] po raz pierwszy wskazał, że jeśli istniałaby możliwość 
detekcji alkenów, to mogłyby być one użyteczne dla wczesnego wykrywania początkowego 
stadium samozagrzewania węgla w kopalni . Argumentowal on, że sama produkcja tlenku wę
gla nie może być traktowanajako oznaka zapoczątkowania samozagrzewania. 

Pursali i Ghosh też prowadzili podobne obserwacje z dokładną analizą powietrza kopal
nianego, stosując technikę chromatografu gazowego [17]. Zauważyli oni, że pojawianie się w ko
lejności etylenu, propylenu i acetylenu jest oznaką wzrostu temperatury samozagrzewania; 
przy zanikaniu samozagrzewania znikają one w kolejności odwrotnej . Porównali też rozwój 
tlenku węgla z rozwojem etylenu i zauważali, że wzrost etylenu wskazuje na rozwój samoza
grzewania, niemal w taki sam sposób jak wzrost stosunku CO do ubytku 0 2. Wykrywanie ety
lenu i propylenu w gazach dopływających do wyrobisk wykorzystywane jest również w me
todach wczesnego wykrywania pożarów . 

Trzecia grupa obejmuje składniki samego powietrza, a mianowicie: tlen, azot i ditlenek 
węgla. Ponieważ tlen jest zużywany w procesie niskotemperaturowego utleniania i podczas 
spalania, to normalna proporcja udziału 20,93% 02, 69,04% N2 i 0,03% C02 ulega zmianie 
i powstaje nadmiar N2 i C02, w stosunku do zużytego 0 2 [7]. 

Gdy szybkość utleniania wzrasta i dochodzi do samozapłonu i otwartego pożaru, proporcje 
gazów zmieniają się szybciej i na podstawie analizy zmian ich stężeń można prognozować 
temperaturę spalania. 

Ponieważ azot N2 nie jest ani zużywany, ani nie jes t wytwarzany w procesie spalania, to 
można go wykorzystać do porównywania z innymi gazami. Zmiany udzi<lłu N2 w stosunku do 
innych gazów w atmosferze spalania, mogą więc być przydatne do oceny stanu pożaru. 

Cała sytuacja może zostać skomplikowana przez fakt, że niektóre z gazów stanowiące wskaź
niki pożarowe mogą czasami pojawić się z przyczyn zupełnie niezwiązanych z pożarem [21]. 

Warto jeszcze podkreślić, że wnioski wyciągnięte z badań gazów pożarowych są oparte na 
teorii spalania, która zakłada zasilanie procesu spalania ciągłym dopływem tlenu. Jeśli jednak 
atmosfera jest uboga w tlen, jak to ma miejsce w przypadku otamowanych pól pożarowych, to 
najkorzystniejszym sposobem określenia stanu pożaru jest analiza trendów zmian złożonych 
wskaźników pożarowych, szczególnie opartych na ubytku tlenu. 

2.2. Wskaźniki złożone 

Do wskaźników złożonych zalicza się następujące wskaźniki : Grahama G, Younga Y, Wi
lletta W, Tricketa TR, Morrisa M, wskaźnik CO/C02, wskaźnik C/H, Bystronia B, Bystronia F, 
wskaźniki K1, K2, K3, K4. Opis tych wskaźników znaleźć można między innymi w pracach 
(3, 4, 21]. W dalszej części przedstawione zostaną interpretacje tych wskaźników. 

W skaźnik Grahama 

Wskaźnik Grahama G jest najbardziej użytecznym wskaźnikiem dla wykrywania i oceny 
samozagrzewania węgla w kopalniach. W normalnych warunkach, wartość wskaźnika Graha
ma 100G może zmieniać się w zakresie 0+0,1, zależnie od właściwości węgla i warunków gór
niczych [19]. Wraz z postępem utleniania wzrasta stosunek tlenku węgla do zużytego tlenu po
cząwszy od niskotemperaturowego utleniania aż do otwartego spalania i następuje wzrost wskaź
nika 100G. Wzrost wartości wskaźnika lOOG do około 0,5 uważa się za proces zaawansowa-
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nego samozagrzewania, a nawet zbliżający się do aktywnego pożaru. Wraz ze wzrostem inten
sywności pożaru wartość wskaźnika 100G może wynosić nawet 10, lub więcej w wyniku pow
stawania CO, N2 i H2 [7]. 

W ostatnim etapie samozapalenia cl itlenek węgla staje si ę dominujący i wartość wskaźnika 
lOOG spada. Gdy przestrzeń obejmująca ognisko pożarowe zastanie otamowana, zasilanie tle
nem zmniejsza się i nie rozwija się zupełne spalanie węgla, a stosunek CO do C02 wzrasta. 
Z powodu zmniejszenia dopływu tlenu do ogniska pożaru spada produkcja CO podczas spala
nia. Szybkość spadku produkcji CO jest jednak mniejsza niż szybkość ubytku tlenu, co spowo
duje wzrost wartości wskaźnika Grahama. Wzrost ten jest obserwowany podczas wygaszania 
pożaru aż do momentu osiągn ięcia temperatury węgla równej w przybliżeniu temperaturze oto
czenia przed powstaniem pożaru . Następnie wartość wskaźnika Grahama stopniowo spada aż 
do zera. 

Wartość wskaźnika Grahama nie ulega zmianie w przypadku rozrzedzenia atmosfery spa
lania świeżym powietrzem, ale ubytek tlenu (0,265 Nz-02) zaledwie o 0,2% zmniejsza wiary
godność wskaźnika Grahama, ponieważ mały wzrost tlenku węgla może spowodować przesa
dny wzrost wartości wskaźnika Grahama [14]. Wskaźnik Grahama nie powinien być analizo
wany jeżeli zawartość tlenu w powietrzu dopływającym do ogniska pożaru jest mniejsza od 
20,96% obj . Najkorzystniej byłoby obliczyć wskaźnik Grahama w powietrzu dopływającym 
i odpływającym z ogniska pożaru lub samozagrzewania i wtedy możemy analizować właściwy 
przebieg w czasie tego wskaźnika. To samo można by zastosować do wskaźnika ilości wytwo-
rzonego CO. · 
Wartość wskaźnika Grahama zależy nie tylko od warunków utleniania ale równ ież od jako

ści węgla . 

Zaletą wskaźnika Grahama jest jego niezależność od rozrzedzenia gazów pożarowych świe
żym powietrzem lub metanem CH4 - ponieważ licznik i mianownik ulegają tej samej zmianie. 

Wadą tego wskaźnika jest obrazowanie jedynie intensywności (średniej) utleniania lub pa
lenia się materiału i nie daje jakiejkolwiek informacji, co do ilości węgla biorącego udział w reak
cji . Nie wskazuje również na ekstensywny charakter pożaru, dla którego całkowita suma pro
duktów CO (lub C02) musi być rozważana . 

Wskaźnik Grahama oparty jest na założen iu, że zawartość azotu w powietrzu biorącym udział 
w samazagrzewaniu jest niezmienna. Chociaż wskaźnik pozostaje niezmienny, jeśli próbka ga
zu jest rozrzedzona, to zawartość tlenku węgla pochodzenia technologicznego lub niska zawar
tość tlenu w powietrzu dopływającym może dawać błędne wyniki . 

Stosunek produkcji tlenku węgla do ubytku tlenu jest największy w obszarze najbardziej inten
sywnego samozagrzewania. Stosunek ten obliczany jest na podstawie analizy próbki powietrza wylo
towego, co wskazuje tylko na średnią, a nie maksymalną intensywność samozagrzewania [21]. 

Analityczny błąd składu powietrza kopalnianego może znacznie wpływać na wartość wskaź
nika Grahama przy niskiej wartości ubytku tlenu. 

Wskaźniki Younga i Willetta 

Wskaźniki oparte o wzrost stężeni a clitlenku węgla w powietrzu kopalnianym (wskaźniki 
Younga, Willetta) mogą w pewnych warunkach być błędnie interpretowane. 

Podczas pożaru clitlenek węgla jest produkowany w dużej ilości . W miarę rozwoju pożaru, 
wystąpienia otwartego ognia i płomienia , wartość wskaźników Younga oraz Willetta zwiększa
ją si ę . Wzrost tych wskaźników przy jednoczesnym spadku wskaźnika Grahama również świad
czy o rozwoju otwartego pożaru. 
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Wzrost wskaźnika powyżej wartości Y = 30+40 Uaka kształtuje się w powietrzu w warun
kach normalnych tj. bez oznak pożaru) do 60 lub więcej może być już oznaką zapoczątkowania 
pożaru. Jednak przy wartości wskaźnika na poziomie 30, również może dochodzić do rozwoju 
samozagrzewania [21] . 

Wskaźnik Younga może być również błędnie interpretowany gdyż stężenie ditlenku węgla 
może zmieniać się w wyniku jego wydzielania ze górotworu, rozpuszczania się w wodzie, pro
cesów sorpcyjnych, a także reakcji chemicznych innych niż spalanie. 

Można jednak analizować trendy zmian wartości wskaźnika Willeta dla przestrzeni otamo
wanych bez oznak samozagrzewania i wykorzystać je do porównania z wynikami z pola poża
rowego. Na tej podstawie można wnioskować o wygaśnięciu pożaru. 

Wskaźnik Tricketta 

Wskaźnik J.C. Tricketta (lub inaczej zwany Jonesa-Tricketta) oznaczony TR został opraco
wany dla odróżnienia wybuchu metanu od wybuchu pyłu węglowego, a później został wyko
rzystany do określania rodzaju substancji spalanej [11]. 

Jeśli nie ma żadnego pożaru, ditlenek węgla utrzymuje stałą relację z innymi naturalnie ist
niejącymi gazami w kopalni . 

Rozrzedzenie gazów pożarowych świeżym powietrzem nie zmienia wartości wskaźnika 
Tricketta, zmniejsza jednak spadek zawartości tlenu. Wskaźnik TR nie jest miarodajny, jeśli 
gazy dopływające do pożaru są ubogie w tlen na skutek zatłaczania gazów obojętnych: azotu N2 

lub ditlenku węgla C02, a także przy wysokim wydzielaniu metanu ze skał. 

Fakt, że niemożliwa jest wartość wskaźnika Tricketta powyżej 1,6 powoduje, że wskaźnik 
ten jest przydatnym narzędziem dla sprawdzania, czy pobrane próbki i procedury analizy zos
tały przeprowadzone poprawnie. 

Wskaźnik Morrisa 

Wskaźnik Morrisa [15] może być używany do oceny temperatury utleniającego się węgla. 
Wzrost wartości wskaźnika Morrisa następuje przy wzroście temperatury do 100°C, a następ
nie spada szybko przy dalszym wzroście temperatury, wyrównuje się w temperaturze 250°C [15] . 
Wydaje się ważne, aby przeanalizować trend zmian wartości tego wskaźnika przy początko
wym wzroście temperatury (do itp. l20°C), kiedy następuje jednostajny jego wzrost w począt
kowym etapie samozagrzewania. 

Wskaźnik Morrisa może być używany dla oceny palenia lub wybuchów gazów. Przed za
paleniem gazów wartość wskaźnika Morrisa jest duża, zaś po zapaleniu mała. 

Należy pamiętać, że wskaźnika tego nie powinno się używać, jeżeli do gaszenia pożaru 
używany jest azot. 

W skaźnik CO/C02 

Z punktu widzenia termodynamiki i gazyfikacji stosunek produktów spalania CO/C02 mo
że być uważany za osiągnięcie równowagi na określonym etapie spalania. Stwierdzono, że sto
sunek CO/C02 wskazuje na kompletność spalania albo utleniania i można go zdefiniować jako 
iloraz stężenia objętościowego wyprodukowanego tlenku węgla i ditlenku węgla. Wartość tego 
stosunku jest znacznie mniejsza niż l przy pożarze węgla chudego z powietrzem i zmienia się 
z temperaturą węgla i stężeniem tlenu w atmosferze [13]. 
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Tlenek węgla produkowany jest podczas samozagrzewania i stopniowo zmniejsza się w mia
rę jak pożar słabnie. Natomiast brak CO nie zawsze jest konsekwencją wygaszenia pożaru. 

Czasami, CO długotrwale istnieje w otamowanym polu lub może szybko zanikać [21], nawet 
kiedy pożar nie jest zupełnie wygaszony. Nieprawidłowy ubytek CO może stanowić problem 
w poprawnej interpretacji analizy powietrza kopalnianego. 

Na podstawie analizy próbek gazowych zza otamowanych pól pożarowych w wybranych 
kopalniach Willett zaobserwował, że CO powstały w drodze utleniania nie zanika w ogóle, lub 
spada bardzo powoli wraz ze stopniowym wygaszaniem pożaru [6]. Oprócz trwałości tlenku 
węgla w atmosferze pożaru kopalnianego, zaobserwowano również, że czasami CO zanika 
szybciej - niezależnie od tendencji samozagrzewania lub wygaszania. Zanik tlenku węgla nie 
zawsze wskazuje na zakończenie procesu samozagrzewania węgla [21]. 

Przyczyną zaniku tlenku węgla są głównie procesy bakteryjne [10] . Tryb zanikania CO nie 
jest procesem ciągłym, ale następuje cyklicznie. Proces ubytku tlenku węgla może następować 
zarówno w warunkach tlenowych i częściowo beztlenowych (atmosfery azotowej N2) - wtedy 
procent tlenu w otamowanym polu spadać może nawet poniżej l o/o obj. Zanik tlenku węgla 
według tej teorii przebiega łatwiej w kopalniach o znacznym dopływie wody, szczególnie gdy 
wartość pH wody pokładowej wynosi około 7. W takich obszarach nawet mały wzrost tlenku 
węgla może wskazywać na rozwinięty etap samozagrzewania. 

Zatem należy ostrożnie interpretować zawartość CO w próbach powietrza kopalnianego 
przy wczesnym wykrywaniu pożarów jak również przy ocenie samozagrzewania. 

Kuchta i inni [13] uzyskali dużą ilość danych dotyczących produktów spalania i wydziela
nia ciepła podczas spalania określonej ilości węgla w modelowym wyrobisku kopalnianym. 
Porównali trzy wskaźniki pożarowe, mianowicie stosunek CO/C02, CO/(ubytek 0 2) i wskaź
nik Tricketta. Zauważyli, że wskaźniki CO/C02 i CO/(ubytek 0 2) są bardziej wiarygodne do 
oceny stanu pożaru niż wskaźnik Tricketta. Wartości dwóch pierwszych wskaźników były 
wrażliwsze na temperaturę węgla i jej wzrost w czasie. Maksymalna wartość procentowa CO/ 
/(ubytek 0 2) zawierała się między 0,15% i 0,20% po otamowaniu, a wartość CO/C02 między 

0,30% i 0,50%. 
Badania ponad 10 tysięcy prób powietrza pobranego do analizy chemicznej w czasie po

żaru otwartego w różnych kopalniach Zagłębia Ruhry [l] wykazały, że niezależnie od rodzaju 
palącego się materiału i ilości powietrza dopływającego do ogniska pożaru, stosunek CO:C02 

jest zawsze zbliżony do 1:10. Jedynie w przypadku palenia się oleju, smaru lub gumy (taśma 
gumowa, kabel z oponą gumową) ilość CO może być większa. 

Rhodes i Smith [18] wykonali w Anglii badania modelowe, w czasie których stwierdzili, że 
w początkowym stadium otwartego pożaru stosunek CO:C02 wynosi 1:1 ,5 (czyli 0,66) i w miarę 
rozwoju pożaru osiąga wartość 1:5 (czyli 0,2). Jako bardziej prawdopodobny należy przyjąć 
stosunek CO:C02 = l: 10, wynikający z prób przeprowadzonych w warunkach naturalnych. 

Stosunek CO/C02 jest szczególnym wskaźnikiem 'pożarowym, gdy stosuje się inertyzację 
azotem. Wartość tego stosunku wzrasta szybko, aż do temperatury, w której rozpoczyna się 
spalanie płomieniowe, potem pozostaje stała z dalszym wzrostem temperatury. Wartości chwi
lowe są mniejsze od jedności . 

Czasami stosuje się odwrotność tego wskaźnika i wartości są większe od jedności, a trend 
zmiany wskaźnika ze wzrostem temperatury jest odwrócony. Wyniki mogą być podejrzane, jeśli 
którykolwiek z gazów pochodzi z innego źródła niż pożar. 

Główną wadą wskaźnika CO/C02 przy ocenie stanu pożaru, jest możliwość naturalnego do
pływu oraz zaniku C02 (rozpuszcza się w wodzie itp.) w kopalniach. Ponadto w czasie zniżki 
barometrycznej mogą wydzielać się znaczne ilości ditlenku węgla ze starych zrobów [21] . 
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Wskaźnik C/H 

W celu oceny rozwoju pożaru Ghosh i Bane1jee wprowadzili stosunek węgla pierwiastko
wego do wodoru pierwiastkowego gazów kopalnianych wraz z wartością ubytku tlenu wska
zującą na charakter intensywności pożaru [8]. W przypadku palenia się paliwa - głównie skła

dającego się z węgla i wodoru w różnej proporcji- określili zakres temperatur, w którym wę
giel i wodór z paliwa mogłyby się palić. W niskiej temperaturze wodór może zupełnie się spa
lić , ale pozostaje dużo nie spalonego węgla deponowanego jako sadza. Znane jest, że w przy
padku całkowitego spalania węgla bitumicznego stosunek C/H obliczony z produktów gazo
wych zawiera się w granicach między 16+20, zależnie od rodzaju węgla . Wyższe wartości wska
załyby na palenie się substancji celulozowych (drewno itp. mające wyższą wartość C/H), nato
miast niższe wartości wskazałyby na częściowe palenie węgla. 

Na podstawie stosunku C/H oraz ubytku tlenu Ghosh i Banerjee zaproponowali metodę ok
reślenia intensywności i charakteru pożaru w otamowanym polu [8]. Po porównaniu wskaźnika 
C/H ze wskaźnikiem Grahama dla prób gazowych pobranych z pól pożarowych w zagłębiu 
Jharia, Ghosh i Banerjee wykazali, że stosunek C/H daje lepszy efekt oceny stanu pożaru niż 
stosunek CO/(ubytek 0 2) , szczególnie dla oceny długotrwałych pożarów w starych zlikwido
wanych kupalniach [9] . 

Według Tripathiego [20] mała wartość stosunku C/H wskazuje na dużą ilość absorpcji tle
nu, takie zjawisko ma miejsce tylko w niskiej temperaturze węgla. Gdy wartość stosunku C/H 
wynosi 0,25+0,75 to możemy być prawie pewni, że pożar jest nieobszerny, którego tempera
tura jest znacznie niższa od 200°C. 

Dopływ clitlenku węgla z innego źródła niż pożar i możliwość jego rozpuszczania się w wo
dzie wpływają na wartość C/H. 

Wskaźniki Bystronia B i F 

Wskaźnik Bystronia B [4] określony jako iloraz zawartości tlenu w gazach pożarowych przez 
sumę tlenu przereagowanego z węglem Ol= C02 + 0,5 CO i tlenu zdeponowanego w polu po
żarowym 0 2

5 = 21 - (02 +Ol) i dotyczy zapalenia lub wybuchu gazów. Przed zapaleniem ga
zów wartość wskaźników B jest duża, zaś po zapaleniu mała. 

Wskaźnik Bystronia F podobne jak wskaźn ik Grahama może być stosowany jako kryterium 
wznowienia samozagrzewania lub wznowienia palenia. Wzrost wskaźnika Bystronia F lub wskaź
nika Grahama w czasie potwierdza zaistnienie samozagrzewania lub wznowienie palenia. Spa
dek w czasie wskaźników Bystronia F i Grahama wiąże się ze zmniejszeniem dynamiki reakcji 
utleniania (tzw. wznowienie gaszenia). 

Wskaźniki Kl, K2, K3 i K4 

Na podstawie wyników analiz prób gazowych z otamowanej przestrzeni określa się war
tości poszczególnych wskaźników i wykreśla się odpowiednie krzywe Kl , K2, K3 i K4, które 
są ich przebiegami czasowymi [3]. 

Jeżeli rozkład potencjałów aerodynamicznych wokół otamowanej przestrzeni jest wyrów
nany to o stygnięciu ogniska pożaru świadczy oddalanie się od siebie krzywych Kl i K2 przy 
równoczesnym obniżaniu się wskaźnika K3 Krzywe Kl, K2 tym wolniej się oddalają od siebie 
im dokladniej są wyrównane potencjały aerodynamiczne wokół otamowanej przestrzeni, im więk
sza jest objętość gazów w przestrzeni otamowanej oraz im mniejsze są zmiany ciśnienia baro
metrycznego. 
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Jeżeli wokół otamowanej przestrzeni nie wyrównano potencjałów aerodynamicznych to o ob
niżeniu temperatury węgla w miejscu jego zagrzewania świadczą równoległe do osi odciętych 
(oś czasu) przebiegi krzywych Kl, K2, przy czym krzywa K3 nie musi maleć . W otamowanej 
przestrzeni może występować tlenek węgla, mimo że proces samozagrzewania został przerwa
ny. Natomiast zbliżanie się do siebie krzywych Kl, K2 po okresie wzajemnego oddalania się 
oznacza, że doszło do wznowienia procesu samozagrzewania węgla. W kopalniach metano
wych równoczesne zbliżanie się do siebie krzywych Kl, K2, i K4 może świadczyć o mogącym 
wystąpić lub już istniejącym zagrożeniu wybuchowym. 

2.3. Wyznaczanie wskaźników pożarowych dla przestrzeni otamowanych 

Metody oceny stanu pożaru w przestrzeni otamowanej wykorzystywane w podziemnych 
kopalniach węgla kamiennego polegają głównie na analizie składu atmosfery za tamami poża
rowymi . Na podstawie składu gazów ustala się wskaźniki służące do oceny stanu lub progno
zuje się temperaturę w ognisku pożaru . 

Gdy zagrożony rejon został otamowany, w atmosferze za tamami pożarowymi zawartość 
tlenu spada w wyniku niskotemperaturowego utleniania się węgla (lub spalania) i adsorpcji tle
nu. O stężeniu tlenu w tej atmosferze decyduje jednak stopień migracji powietrza poprzez ta
my. Migracja ta związana jest z rozkładem potencjałów aerodynamicznych w wyrobiskach wo
kół otamowanego rejonu oraz z wartości spadków naporu na tamach pożarowych. Rozkład po
tencjałów aerodynamicznych wykazuje między innymi kierunki możliwej migracji powietrza 
do otamowanego rejonu oraz wykazuje punkty (tamy) wlotowe i wylotowe z otamowanego re
jonu oraz różnicę potencjałów pomiędzy tymi punktami. Pozwala to ocenić możliwość dopły
wu tlenu do miejsca samozagrzewania i zoptymalizować prace profilaktyczne mające na celu 
przyśpieszenie wygaszania pożaru w przestrzeni otamowanej. 

Oprócz zużycia tlenu w przestrzeni otamowanej dochodzi do jego adsorpcji z węglem nie 
biorącym jeszcze udziału w procesie samozagrzewania lub z substancjami organicznymi. Ad
sorpcja tlenu w przestrzeni otamowanej może przebiegać bardzo intensywnie. Przykładem jest 

· spadek stężenia tlenu z 13% obj. do 5% obj. zarejestrowany w ciągu tygodnia w otamowanym 
rejonie bez oznak samozagrzewania w jednej kopalń węgla [2]. Należy jednak pamiętać, że 
spalanie węgla trawa nawet przy zawartości tlenu około 2% obj. 

Próby gazowe najczęściej pobierane są zza tam pożarowych - chociaż niekiedy wykorzys
tuje się pozostawione w otamowanej przestrzeni linie przewodów do pobierania prób powie
trza lub nawet nieczynny rurociąg podsadzkowy czy odmetanowania. W przypadku pobierania 
prób zza tam należy mieć na uwadze odległość tamy od miejsca potencjalnego ogniska poża
rowego (zazwyczaj nie znaną i trudną nawet do oszacowania) . Oceniając temperaturę ogniska 
na podstawie prób gazowych popełniamy błąd wynikający z odległości ogniska pożaru od miej
sca pobierania prób. Jeżeli rejon otamowany jest kilkoma tamami pożarowymi to przy posz
czególnych tamach skład gazów nie będzie jednakowy, co wynika zarówno z różnej odległości 
od ogniska pożaru jak również z kierunku migracj i powietrza i gazów pożarowych w tej przes
trzeni. Przy ocenie stanu pożaru zaleca się kontrolę tlenu i gazów wskaźnikowych (np. ace
tylenu- metoda GIG lub butylenu- metoda CSRG). W przypadku stężenia tlenu poniżej war
tości granicznej (zazwyczaj ok. 4% obj. według metod GIG i CSRG) i stężenia gazów kon
trolnych powyżej wartości granicznej należy sądzić, iż istnieje niekontrolowany dopływu po
wietrza do otamowanie przestrzeni. Zaleca się wtedy szukania miejsc dopływu i wypływu ga
zów oraz lokalizację stacji pomiarowych w tych punktach. 

W otamowanej przestrzeni po początkowym wzroście stężenia ditlenku węgla następować 
powinien niewielki ubytek zawartości tego gazu. Gdy strefa ogniska pożaru wygasza się, tle-
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nek węgla nie jest już produkowany i stopniowo jego zawartość zanika w wyniku jego utle
niania się do clitlenku węgla. 

W Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach przeprowadzono badania dotyczące składu 
gazów wydzielanych podczas niskotemperaturowego utleniania węgli, w czasie pożarów w zro
bach kopalń węgla oraz podczas stygnięcia skał węglowych w otamowanym polu pożarowym, 

po wygaszeniu ogniska pożaru. Uzyskana tendencja zmian zawartości azotu, tlenu, clitlenku wę
gla i tlenku węgla w zależności od temperatury jest podobna do wyników badań wykonanych 
przez Nakatę [16]. 

Przy temperaturze poniżej l25°C, ubytek tlenu oraz produkcja C02 i CO są niewielkie. Ten
dencje zmiany udziału tlenu i azotu są podobne. Gdy temperatura przekracza l25°C, ubytek 
tlenu oraz produkcja C02 i CO szybko wzrastają. Zmiany zawartości tlenu i azotu są rozbież
ne: zawartość tlenu spada, natomiast zawartość azotu wzrasta. Gdy temperatura przekracza 250°C, 
następuje znaczny ubytek tlenu w wyniku produkcji dużej ilości C02, udział azotu utrzymuje się 
na stałym poziomie. 

3. Analiza stanu pożaru w przestrzeni otamowanego rejonu ściany w kopalni JM 

W celu zbadania rozkładu wskaźników pożarowych w czasie przeprowadzona zostanie ana
liza wskaźników pożarowych dla prób gazowych pobranych trakcie pożaru w rejonie ściany 44. 
Rejon zastał odizolowany od sieci wentylacyjnej tamami: TI-1, TI-2 i TI-3, na których wyrów
nano ciśnienia . Próby gazowe pobierane były w okresie dwóch miesięcy Szczegółowy opis po
żaru oraz wyniki pomiarów składu gazów i obliczeń wskaźników pożarowych pr~edstawiono 
w pracy [21]. Otamowany rejon przedstawiono na rysunku l. 
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-- wyrobiska otamowane 
.••••....•• _ wyrobiska zlikwidowanCl 
-- wyrobiska podsadzone IW zalano wodą 

~ tamy pozarewo 
świeży prąd powietrza 

- ZUżyły prąd pov."'i.ltrza 

('Jy,~-~l'l .._. lf">ł _ _ _ .. _ _ _ -

T~ 

~ · 

lokalizacJa analizowanych wyników pomiarów składu gazów pożarowych 

Rys. l. Schemat otamowanego rejonu ściany 44 w kopalni JM 
Fig. l. Scheme o f a sealed-off area o f longwall 44 in JM coal mine 
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Do analizy wybrano wyniki pomiarów spoza tamy TI-3, która stanowiła tamę wylotową 
z otamowanego rejonu. Na rysunku 2 przedstawiono wykres rozkład stężenia wskaźników pros
tych w czasie na podstawie prób gazowych zza tej tamy. W celu możl i wości określenia ten
dencj i w przebiegu poszczególnych wskaźników wykorzystano analizę szeregów czasowych 
związaną z określeniem trendu rozwoju wskaźników w czasie [21] . 
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Na podstawie analizy trendu wskaźników prostych zza tamy TI-3 można stwierdzić, że 
w okresie od l. do 13 . dnia tendencje zmian zawartości tlenu i azotu były podobne, równole
głe. Zawartość tlenu niemal nie spadała, a azotu nie wzrastała. Zawartość metanu wzrastała, 
zawartości ditlenku węgla i tlenku węgla spadały. Oznacza to, że po otamowaniu w pierwszych 
13 dniach zagrzewanie węgla osłabiało się, temperatura nie przekraczała l00°C. 

W okresie od l. do 13. dnia tendencje zmian zawartości tlenu i azotu były podobne, rów
noległe. Zawartość tlenu niemal nie spadała, a azotu nie wzrastała. Zawartość metanu wzras
tała, zawartości ditlenku węgl a i tlenku węgla spadały . Fotwierdza to również osłabianie proce
su zagrzewania po otamowaniu rejonu. 

W okresie od 13. do 60. dnia tendencje zmian zawartości tlenu i azotu były rozbieżne . Za
wartość tlenu spadała, a azotu wzrastała . Zawartości metanu, ditlenku węgla i tlenku węgla 
wzrastały. Od 16. dnia zawartość tlenku węgla spadała i po 20. dniu przybliżała się do zera. 
Oznacza to, że w okresie od 13. do 16. dnia mogło mięć miejsce wznowienie samozagrzewania 
węgla. Od 16. dnia samozagrzewanie węgla osłabiało się, ale samozagrzewanie jeszcze się utrzy
mywało. 

Wnioski wynikające z powyższej analizy powinny być uwzględniane w dalszych analizach. 
Mając na uwadze te wnioski można przystąpić do analizy złożonych wskaźników pożarowych . 

W tym celu przeprowadzono analizę kształtowania się złożonych wskaźników pożarowych w cza
sie: 100G, CO/C02, C/H, TR, Y, K 1, K2, K3, K4. Na rysunkach 3-;-9 przedstawiono funkcję 
trendu zmian tych wskaźników. 
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Rys. 3. Trend wskaźnika Grahama IOOG 
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Fig. 3. Tendency ofGraham's index IOOG 
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Rys. 5. Trend wskaźnika C/H 
dla tamy TI-3 

Fig. 5. Tendency ofC/H index 
for a seals TI-3 
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Rys. 7. Trend wskaźnika Younga Y 
dla tamy TI-3 

Fig. 7. Tendency ofYoung Y index 
for a seals TI-3 
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Rys. 6. Trend wskaźnika Tricketta TR 
dla tamy TI-3 

Fig. 6. Tendency o f Trickett TR index 
for a seals TI-3 
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Rys. 8. Trend wskaźników K l, K2 
dla tamy TI-3 

Fig. 8. Tendency of KI, K2 indexes 
for a seals TI-3 
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Rys. 9. Trend wskaźników K3, K4 
dla tamy TI-3 

Fig. 9. Tendency of K3, K4 indexes 
for a seals TI-3 
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Analizując wyniki obliczeń wskaźników pożarowych należy stwierdzić , że wartość wskaź

nika Tricketta TR dopiero po otamowaniu wynosiła poniżej 0,47 i w kolejnych dniach szybko 
spada do wartości poniżej 0,3. Można wnioskować, że w pierwszych lO dniach po otamowaniu 
rejonu na pewno następował dalszy proces samozagrzewania węgla. 

Wstępne wnioski z analizy trenu wskaźników prostych (rys . 2) potwierdza przebieg zmian 
wartości następujących wskaźników: Grahama lOOG, stosunku CO/C02, stosunku C/H i wskaź
nika Younga Y. 

Analizując wskaźnik Grahama należy stwierdzić, iż w pierwszych 4 dniach proces samo
zagrzewania rozwijał się. Wartość wskaźnika Grahama lOOG zza tamy TI-3 szybko wzrastała 
do wartości 2,97 w 4. dniu. Oznacza to, że w tym okresie zachodził rozwój samozagrzewania 
węgla, prawdopodobnie do punktu samozapalenia. Następnie do 14. dnia istnienia otamowanej 
przestrzeni wskaźnik Grahama 100G za tamą TI-3 wykazuje wahania od wartości 1,0 do war
tości 2,5. Oznacza to, że w tym okresie kilka razy mogło zachodzić wznowienie samozagrze
wania węgla i schładzania. Od 14. dnia obserwuje się już szybki spadek wskaźnika Grahama, 
co oznacza, że rozpoczął się okres wygaszania. 

Jeżeli chodzi o trend wskaźnika stosunku CO/C02 (rys. 4) to potwierdza przebieg zjawisk 
wg interpretacji wskaźnika Grahama. W okresie od 7. do 13. za tamą TI-3 wartość stosunku 
CO/C02 wahała się w zakresie 0,04 do 0,12. Po 30. dniu wskaźnik ten za wszystkimi tamami 
spada do zera i od tej chwili występuje proces schładzania. 

Wartości wskaźnika C/H za tamą TI-3 posiadają podobny trend jak wskaźniki Grahama 
i CO/C02. W pierwszych 14 dniach wartość stosunku C/H zmienia się w zakresie 0,5 do 2,2 ze 
spadkiem i wzrostem. W 3. dniu wskaźnik ten osiągnął maksymalną wartość 2,16, a więc mo
gło dochodzić do rozwiniętego pożaru. Od 13. dnia jednostajnie spadał. Oznacza to powolne 
wygaszanie pożaru. W 30. dniu wartość wskaźnika C/H spadła poniżej 0,7, co wskazuje na 
ponowne ogrzewanie. Niskotemperaturowe utlenianie nadal mogło się jednak utrzymywać, 
ponieważ wartość stosunku C/H była większa od 0,5 a zawartość tlenu większa od 5%. 

Wartość wskaźnika Younga Y za tamą TI-3 wzrasta do pierwszych 5 dni osiągając wartość 
237. Jest to wynikiem bardzo małego ubytku tlenu w tym okresie, ale nie musi to oznaczyć 
otwartego palenia (spalanie płomieniowe). Po tym okresie wartości wskaźnika Y spadają i oko
ło 16. dnia wartość wyrównała się na poziomie ok. 20. Oznacza to, że samonagrzewanie nie 
mogło się rozwijać do procesu otwartego spalania. 

Przebiegi krzywych Kl , K2 na początku pierwszych 30 dni mają tendencję zbliżania się do 
siebie, potem powoli oddalają się od siebie. Przebiegi krzywych K3 wzrastają do 20. dnia, po
tem stopniowo spadają do zera. Przebieg krzywej K4 na tamie TI-3 ciągle wzrasta, ale zawar
tość metanu jest bardzo mała, poniżej l% obj . Te przebiegi świadczą o samozagrzewaniu wę
gla na początku 30 dni, a potem stopniowo obniża się temperatura w miejscu samozagrzewania 
węgla. 

Podsumowując powyższą analizę należy stwierdzić, że w okresie początkowych 13 dni za
chodził rozwój samozagrzewania węgla, potem stopniowo zanikał. W końcowym okresie ana
lizy niskotemperaturowe samozagrzewanie jeszcze utrzymywało się, ale należy przypuszczać, 
że temperatura ogniska pożaru byłajuż niższa od 100°C. 

4. Podsumowanie 

Trendy zmian prostych wskaźników pożarowych w czasie dają ogólny obraz rozwoju po
żaru oraz dostarczają precyzyjnych informacji o przebiegu procesów w otamowanym polu niż 
ich wartości chwilowe. 
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Na podstawie wniosków wynikających z analizy trendu prostych wskaźników pożarowych 
można przystąpić do analizy trendu złożonych wskaźników pożarowych . Nie uwzględnienie 
tych wniosków może prowadzić do błędnej interpretacji przebiegu złożonych wskaźników po
żarowych. 

Wybór wskaźników złożonych musi wynikać z analizy trendu wskaźników prostych. Ana
lizując przebieg wskaźników złożonych należy mieć na uwadze ograniczenia w ich interpreta
cji, które omówiono w niniejszym referacie. 
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Estimation of Sealed-off Fire Status on the Basisof Fire Indicators 

Abstra et 

This paper presents the estimation of concealed fires status in a sealed-off area in coal mi
nes. Gas products of coal combustion are characterized and some limitations in the interpreta
tion of fi re indexes used during the process of fire fighting in underground mines are presented. 
The limitations are observed with regard to their usefulness for determining a sealed fire status. 
On the basis of measurement results o f fire gas components taken from behind the fire seals the 
effectiveness of fire indexes was estimated in one o f the coal mines . The esiimation was condu
cted on the basis of analysing the tendencies of simple and complex indexes and their corre
lation in the period under consideration. 

Recenzent: prof dr hab. Marian B ranny 
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Prognoza warunków klimatycznych 
w ścianie 27c w KWK "Jas-Mos" 
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W artykule omówiono prognozę warunków klimatycznych w ścianie 27c w KWK "Jas-Mos" 
oraz środki potrzebne do zapewnienia właściwych warunków klimatycznych. W tym celu wy
konano liczne badania rejonu wentylacyjnego ściany oraz sporządzono dokładny inwentarz 
urządzeń i znajdujących się tam maszyn. Badania polegały na pomiarach temperatur termo
metru suchego i wilgotnego, ciśnień bezwzględnych powietrza, jego natężenia przepływu oraz 
natężenia chłodzenia, mocy chłodzących urządzeń klimatycznych, wielkości wydobycia itd . 
Następnie wykonano prognozy warunków klimatycznych dla rejonu wentylacyjnego oraz za
proponowano wariant klimatyzacji i przewietrzania ściany, który zapewni optymalne warunki 
klimatyczne. W artykule opisano również program prognostyczny Z.K.S. MOPFIT 2000 słu
żący do prognozowania temperatury i wilgotności powietrza przepływającego przez wyrobisko 
ścianowe . Pokazano algorytm, w oparciu o który, stworzono program komputerowy. 

l. Wstęp 

W polskim przemyśle wydobywczym coraz częściej występuje zagrożenie cieplne [1, 2], 
wymuszające poszukiwanie nowych sposobów schładzania powietrza. Mimo trudnej sytuacji 
ekonomicznej tej gałęzi przemysłu w Polsce, konieczna jest ciągła aktualizacja stanu wiedzy 
oraz prowadzenie badaJ1 w zakresie klimatyzacji kopalń. Opracowując nowe technologie i spo
soby schładzania powietrza można zapewnić prawidłowe warunki cieplne na całej długości 
ściany oraz zminimalizować zróżnicowanie temperatury powietrza wzdłuż frontu górniczego. 

W pracy przeprowadzono prognozę warunków klimatycznych w rejonie ściany 27c KWK 
,,Jas-Mos" oraz oceniono środki potrzebne do zapewnienia właściwych warunków klimaty
cznych w tym rejonie (rejon wentylacyjny został pokazany na rysunku !.l). 
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L · lO III 

Rys. 1.1. Rejon wentylacyjny ściany 27c 
Fig. 1. 1. The venti1ating region o f Jongwall 27c 

2. Zagrożenia naturalne występujące w rejonie ściany 27c 

Pokład, w którym zlokalizowana jest śc iana, został zaliczony do III kategorii zagrożenia 
metanowego. Wszystkie wyrobiska w tym pokładzie oraz wyrobiska odprowadzające powie
trze z pokładu objęte są polem metanowym III kategorii zagrożenia metanowego i zostały 
zaliczone do pomieszczeń ze stopniem "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu. 

Rejon ściany zaliczono do klasy "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Ponadto po
kład jest zagrożony tąpaniami i zaliczony do I stopnia zagrożenia tąpaniami. Na wybiegu ścia
ny występuje I stopień zagrożenia wodnego. 

Ściana 27c zlokalizowana jest w górotworze o temperaturze pierwotnej w granicach od 30 
do 38°C. Ze wstępnych prognoz temperatury powietrza wynika, iż w rozpatrywanym rejonie 
będzie zachodzić konieczność jego schładzania. 

3. Pomiary wentylacyjne i klimatyczne w rejonie ściany 27c 

Parametry techniczne wyrobiska ścianowego są następujące: długość ściany wynosi około 
195 m, wysokość eksploatacyjna ściany od 3,2 do 3,4 m, średnie nachylenia pokładu 12°, wy
bieg ściany 560 m. 

W rozpatrywanym rejonie ściany 27c dokonano kilkunastu serii pomiarowych warunków 
klimatycznych i wentylacyjnych, polegających na pomiarze prędkości przepływu powietrza 
anemometrem skrzydełkowym, temperatur termometru suchego i wilgotnego psychrometrem 
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Assmana, ciśnienia bezwzględnego powietrza (baroluksem), natężenia chłodzenia (katatermo
metrem suchym i wilgotnym), wielkości wydobycia, czasu pracy kombajnu itp. Ponadto doko
nano szczegółowego zinwentaryzowania maszyn, urządzeń, transformatorów, rurociągów itp., 
mających wpływ na zmianę warunków klimatycznych. 

Pomiary wykonywano w okresie, kiedy czoło ściany znajdowało się od 100 do 200 m od 
przecinki ścianowej (rys. 1.1). 

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 wa
hało się od 7,5 m3/s (dla DV-290) do 10,5 m3/s (dla DV-350), a całkowity wydatek powietrza 
płynący w chodniku podścianowym był rzędu 13m3/s. 

Analiza wyników pomiarów oraz inwentaryzacja górniczo-techniczna wszystkich wyrobisk 
w rejonie ściany 27c pozwoliły dokonać, w sposób metodyczny, korekty niektórych parame
trów w modelu wymiany ciepła i wilgoci (dla rozpatrywanego rejonu), wykorzystywanym w pro
gramie komputerowym Z.K.S. MOPFIT 2000. Wartościami wynikowymi programu były śred
nio-roczne temperatury termometru suchego i wilgotności właściwej w poszczególnych punk
tach pomiarowych. W związku z tym, iż w programie mamy do czynienia z temperaturami śred
nio-rocznymi, należy uwzględnić przyrost temperatury termometru suchego, zależny od pory 
roku (lato, zima). 

Biorąc pod uwagę wszystkie wykonane pomiary i ich wyniki, można dojść do następują
cych wniosków: 
- schładzanie powietrza jest konieczne do zapewnienia właściwych warunków klimatycz

nych w tym rejonie wentylacyjnym; 
- zastosowanie maszyn klimatyzacyjnych tylko na wlocie do ściany 27c może nie wystar

czyć, by temperatura powietrza nie przekroczyła wartości 28°C w ścianie . 

4. Prognoza warunków klimatycznych 

4.1. Metoda prognozowania parametrów powietrza 
oraz opis programu prognostycznego Z.K.S. MOPFIT 2000 

W modelu wymiany ciepła i wilgoci w wyrobisku ścianowym przyjęto, że warunki klima
tyczne będą prawidłowo opisane przez temperaturę powietrza (t) mierzoną termometrem su
chym oraz wilgotność właściwą (x). Powyższe parametry (funkcje tych parametrów) zależne są 
od. współrzędnych przestrzennych oraz czasu. Przy założeniu jednowymiarowości przepływu, 
zmiennymi niezależnymi pozostaną czas (1:) i jedna współrzędna bieżąca mierzona wzdłuż osi 
wyrobiska (s) . Model uwzględnia chłodzenie powietrza przez ścianowe chłodnice powietrza 
(o znanych: położeniu chłodnic w wyrobisku, ich mocy, rodzajach zastosowanych wentylato
rów i wielkości chłodzonego strumienia objętości powietrza). Ponadto założono, że podczas 
chłodzenia powietrza może dojść do wykroplenia się pary wodnej i mieszanie schłodzonego 
powietrza z nie schłodzonym zachodzi na bardzo krótkim odcinku drogi. 

Metoda obliczeń polega na uwzględnieniu możliwie wszystkich źródeł ciepła i wilgoci, 
biorących udział i mających wpływ na kształtowanie warunków klimatycznych w wyrobisku 
ścianowym. Skorzystano z badań własnych autorów oraz oparto się na literaturze z tego zakre
su [l, 3, 4, 5]. 

W niniejszym rozdziale przedstawiono uproszczony algorytm postępowania przy progno
zowaniu parametrów powietrza przepływającego wzdłuż frontu górniczego z zastosowaniem 
ścianowych chłodnic powietrza. 
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W algorytmie założono, że znane są miejsca usytuowania ścianowych chłodnic powietrza. 
Przyjęto również, że znane są moce chłodzące ścianowych chłodnic powietrza, strumienie ob.
jętośc i chłodzonego powietrza oraz rodzaj zastosowanych wentylatorów wymuszających prze
pływ powietrza przez chłodnice . 

Model ten można również wykorzystać przy prognozowaniu warunków klimatycznych wwy
robisku ścianowym bez stosowania chłodzenia powietrza. 

Na podstawie algorytmu (rys. 4.1) powstał program Z.K.S. MOPFIT 2000, którego auto
rami są Zbigniew i Krzysztof S łota . Program został stworzony do celów naukowo-badawczych 
i dydaktycznych . Zakres jego wykorzystania obejmuje prognozę warunków klimatycznych w istnie
jących oraz projektowanych wyrobiskach ścianowych. Może być używany przez górnicze jed
nostki naukowo-badawcze oraz przez służby wentylacyjne kopalń węgla kamiennego. 

(sTART ) 

/----- .. '--=r~----··· 
// Wprowadzenie danych wejścrowych 

//. potrzebnych do wykonania obliczeń 

ł 
Przyjęc ie danych początkowych · 
- wspólrzędna początku sciany srO: 
· paczą! kowa temperatura powietrza mierzona termornetrem suchym t.=t; 
· paczą! kowa wilgotność v.Aaściwa powietrza xpx; 
- dane potrzebne do oblrczeń źródel ciepła i wilgoci. 

________ j _________ -
_.,.......,......- Wprowadzenie kroku ob l iczeń b.s ..,...,.....- , 

Obliczenie: 
-wielkości s1rumrenia ciepła od poszczególnych źródel ~""oraz przyrostu 
temperalury powiel12a,Jaki one powodują Al""', 
- wielko~ci s1rumrenia "'lgoci od poszczególnych źródel "<><oraz 
przyrostu wilgotności właściwej powietrza,jaki one powodują.O.xc:H. 

Chłodzenie 
powietrza oraz 
wymieszanie 
mas powietrza 

-~~ 
schłodzonego 
z me 
schlodzon ym 
tpl;+61cw.mitst 
x;=x;+.6.x cł.ł.mim: 

Rys. 4.1. Uproszczony algorytm 
Fig. 4 . l. Simplified algorithm 
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Obsługa programu jest intuicyjna. Program Z.K.S. MOPFIT 2000 działa na każdym kom
puterze wyposażonym w system operacyjny Windows 9x/Me/NT/XP. Po uruchomieniu prog
ramu na ekranie widoczne jest "okno główne programu" (rys. 4.2). 

11:37 Oblicza p10gnozowaną tempelaturę i wilgotność w ścian1e (co 1m] 

Rys. 4.2. Okno główne programu 
Fig. 4.2. Main windo w of program me 

W celu przeprowadzenia obliczeń prognostycznych należy wpisać do programu wszystkie 
niezbędne dane, dotyczące wyrobiska ścianowego. W menu "Dane wejściowe" (rys. 4.3) nale
ży umieścić dane dotyczące warunków górniczo-geologicznych wyrobiska ścianowego. 

Poszczególne oznaczenia, ich jednostki i zakresy, które zostały użyte w menu ,,Dane wej-
ściowe": 

bezwzględne ciśnienie powietrza w wyrobisku p, hPa, 
temperatura powietrza mierzona termometrem suchym t,, °C, 
temperatura powietrza mierzona termometrem wilgotnym tw, °C, 
strumień objętości przepływającego powietrza przez ścianę V, m3/s, 
głębokość punktu wlotu do ściany (mierzona od powierzchni terenu) H, m, 
długość ściany L, m, 
wysokość ściany w, m, 
rozpiętość ściany s, m, 
pole powierzchni poprzecznego przekroju wyrobiska F,, m2

, 

obwód poprzecznego przekroju wyrobiska B,, m, 
nachylenie poprzeczne ściany Psi, 0

, 

temperatura pierwotna górotworu trg• °C, 
udział części obwodu wyrobiska zajętego przez węgiel w całym obwodzie kw, %, 
postęp ściany pd, mld, 
zawodnienie górotworu zg, 
kierunek transportu urobku ktu· 
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W menu "Dane kombajnu" (rys. 4.4) znajdują się informacje, takie jak: 
moc kombajnu N"' kW, 
strumień objętościowy wody ze zraszaczy kombajnu z" l/min, 
temperatura wody zraszającej tww °C, 
współczynnik wykorzystania mocy kombajnu kk. 

Rys. 4.3. Okno wprowadzania danych wejściowych 
Fig. 4.3. Data input entrance 

Rys. 4.4. Menu "Dane kombajnu" 
Fig. 4.4. Menu "Data of combined cutter loader" 

W menu "Dane chłodnic" (rys. 4.5) oraz "Źródła ciepła" (rys. 4.6) wpisujemy informacje 
dotyczące zainstalowanych ścianowych chłodnic powietrza oraz dodatkowych źródeł ciepła 

lub chłodu znajdujących się w wyrobisku ścianowym. 

Rys. 4.5. Menu "Dane chłodnic" 
Fig. 4.5. Menu "Data o fair coolers" 
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Oznaczenia użyte w tych menu są następujące : 

- miejsce zainstalowania chłodnicy w ścianie mch, m, 
- moc cieplna chłodnicy Nch, kW, 
- strumień objętości powietrza przepływającego przez chłodnicę Ych, m3/s, 
- przyrost temperatury powietrza mierzonej termometrem suchym spowodowany przez wen-

tylator d15w, °C, 
- miejsce punktowego źródła ciepła w ścianie m"' m, 
- moc cieplna punktowego źródła ciepła Nn, kW. 

Po wprowadzeniu wszystkich danych następuje obliczenie prognozowanych temperatury 
powietrza mierzonej termometrem suchym, wilgotności względnej i właściwej powietrza, po
cząwszy od początku ściany do jej końca z zadanym krokiem obliczeń. Wyniki wyświetlane są 
w tabeli zbiorczej prognozowanych parametrów (rys. 4.7) . 

Po wykonaniu obliczeń prognostycznych użytkownik programu ma możliwość sporządze
nia wykresów przebiegu zmian temperatury mierzonej termometrem suchym i wilgotności wła
ściwej powietrza wzdłuż ściany (rys. 4.8) oraz przebiegu zmian temperatury mierzonej termo
metrem suchym i wilgotności względnej powietrza wzdłuż ściany (rys. 4.9). Dla wszystkich 
wykresów istnieje możliwość sporządzenia linii wartości średniej , trendu oraz temperatur gra
nicznych. 

m, ·c, Fi=BS %, x=20 g/kg, 
129 m, ts=28,S ·c_ Fi=BS %, x=20 g/kg, 
130 m, ts=28,S T, Fi=BS • , x=20 g/kg, 
131 m, ts=28,rC, Fi=BS %, x=20, 1 g/kg, 
132 m, ts=28J ·c, Fi=BS %, x=20, 1 g/kg, 
133 m, ts=28J ·c_ Fi=BS %, x=20_1 g/kg, 
134 m, t~=28J ·c, Fi=BS %, x=202 g/kg, 
135m, ts=28,8 ·c, Fi=BS %, x=202 g/kg,<= chł-odnica: 34 kW, 0,85 m3h 1 ·c 
13S m, ts=28A T , Fi=8S,8 %, x=19,9 g/kg, 
137 m, t =28A ·c, Fi=8S,8 %, X=20 g/kg, 
138 m, ts=28,5 ·c, Fi=8S,8 %, x=20 g/kg, 
139 m, ts=28,5 ·c, Fi=8S,8 %, x=20 g/kg, 
140 m, ts=28,5 ·c, Fi=8S,8 %, x=20J g/kg, 
141 m, ts=28,5 ·c, Fi=BS,8 %, x=20J g/kg, 
142 m, ts=28,S •c_ Fi=BSJ %, x=20_1 g/kg, 
143m, ts=28,S T, Fi=8S,7 %, x=20,1 g/kg, 

~~~~~ 

Rys. 4.7. Tabela zbiorcza prognozowanych parametrów powietrza w wyrobisku ścianowym 
Fig. 4.7. Summary schedule o f prognose parametersof air in longwall 
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5<J('Cj/1DO(g/k~ 

Rys. 4.8. Wykres zmiany t, i x w ścianie 
Fig. 4.8. The graph of change t, i x in longwall 

5 fC]/100(~] Fo 
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Rys. 4.9. Wykres zmiany t, i <p w ścianie 
Fig. 4.9. The graph of change t, i <p in longwall 

Ponadto program oferuje wszystkie podstawowe operacje na plikach, wydruk projektu (wy
ników prognozy) i wykresów oraz eksport projektu do dowolnego programu kalkulacyjnego. 
Plik z wynikami prognozy może zostać zaimportowany do programu Z.K.S. MOLLIER 2000, 
dzięki czemu dysponujemy pełnymi informacjami dotyczącymi parametrów powietrza dla każ
dego miejsca w wyrobisku ścianowym. 

4.2. Prognoza warunków klimatycznych dla ściany 27c 

Szczegółowe pomiary rejonu ściany 27c oraz program prognostyczny pozwoliły na wyko
nanie prognozy warunków klimatycznych dla sytuacji, w której czoło ściany 27c znajdować się 
będzie300m od przecinki ściany- schemat pokazany na rysunku 4.10. 

W prognozie warunków klimatycznych przyjęto stałe natężenie przepływu powietrza przez 
ścianę - 13 m3/s Gest to wartość, którą najczęściej stosowała kopalnia), wydobycie ze ściany 
2500 t/d oraz dwa warianty schładzania powietrza: 
- I wariant- schładzanie powietrza tylko w chodniku podścianowym (przez chłodnice DV-290 

o mocy chłodzącej 290 kW i DV-350 o mocy chłodzącej 350 kW), 
- II wariant- schładzanie powietrze w chodniku podścianowym (przez chłodnicę DV-350) 

oraz poprzez chłodnice powietrza rozmieszczone wzdłuż frontu górniczego (8 chłodnic po
wietrza SPK-35 o mocy chłodzącej 30 kW każda). 
Takie warianty pozwoliły określić i ocenić środki potrzebne do zapewnienia właściwych 

warunków klimatycznych w rejonie ściany 27c. 
Moce chłodzące i wydatki powietrza płynącego przez chłodnice przyjęto takie same, jakie 

uzyskano podczas przeprowadzonych pomiarów. W przypadku chłodnic powietrza umieszczo
nych w ścianie przyjęto moce chłodzące wynoszące po 30 kW oraz wydatki powietrza płyną
cego przez te chłodnice w ilości 0,9 m3/s . 

Miejsca ulokowania maszyn klimatyzacyjnych oraz chłodnic powietrza (rys. 4.10): 
- DV-290- znajduje się w chodniku podścianowym 70 m od pochylni taśmowej, 
- DV-350- znajduje się w chodniku podścianowym 150m od pochylni taśmowej, 
- SPK 35 (8 szt.)- rozmieszczone zostały równomiernie wzdłuż frontu górniczego, pierwsza 

na 10m ściany, następne co 25m do końca ściany. 
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Rys. 4.1 O. Schemat ściany dla przeprowadzanej prognozy 
Fig. 4. l O. Scheme o f longwall for carried out prognosis 

Wyniki prognozy oraz pomierzone rzeczywiste wartości temperatury powietrza wzdłuż 
ściany 27c zamieszczono na wykresie (rys. 4.11). 
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Rys. 4.11. Przebieg zmian temperatury prognozowanej i rzeczywistej wzdłuż ściany 27c 
Fig. 4. 11. The course o f changes o f temperatu re prognosed and real along longwall 27c 
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S. Ocena środków potrzebnych do zapewnienia właściwych warunków klimatycznych 
w rejonie ściany 27c- podsumowanie 

Z proponowanych wariantów wynika, iż tradycyjne sposoby schładzania powietrza, wyłą
cznie na wlocie, mogą okazać się niewystarczające lub mało skuteczne, aby zostały zapewnio
ne poprawne warunki klimatyczne (dotyczy wariantu I). 

Najskuteczniejszym sposobem schładzania powietrza jest wariant II, który zapewnia po
prawne warunki klimatyczne oraz swobodę regulacji temperatury powietrza wzdłuż całego fron
tu górniczego. Dodatkowo zminimalizowanie różnicy temperatur pomiędzy wlotem a wylotem 
ze ściany jest korzystne ze względu na komfort cieplny pracowników. 

Alternatywą dla wariantu II może być zastosowanie lutniociągu doprowadzającego schło
dzone powietrze do ściany, co pozwoliłoby na zapewnienie poprawnych warunków cieplnych 
w górnym odcinku ściany. W praktyce nie daje to jednak pełnej kontroli nad strumieniem po
wietrza. Utrzymanie lutniociągu w idealnym stanie w wyrobisku ścianowymjest niezwykle trudne. 

Przytoczone warianty schładzania powietrza, pozostające w ścisłym związku z przeprowa
dzonymi badaniami, pozwalają przypuszczać, iż w celu zapewnienia odpowiednich warunków 
klimatycznych w przodkach górniczych konieczne może się okazać stosowanie schładzania po
wietrza w samym froncie górniczym. Metoda ta powinna zapewnić dużą efektywność schła

dzania powietrza, a także przyczynić się do znacznej poprawy bezpieczeństwa termicznego 
pracowników, a co za tym idzie, podnieść efektywność wykonywanej pracy. Coraz więcej ko
palń decyduje się na zastosowanie ścianowych chłodnic powietrza (także kopalnia, dla której 
przeprowadzono powyższą analizę). Rozwiązanie to przynosi zadawalające efekty. 
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The Prognosis of Climatic Conditions in Longwall27c 
at "Jas-Mos" Mine with Use Z.K.S. MOPFIT 2000 

Abstract 

This is a forecast of climatic conditions in the area of longwall 27c. There are means nece
ssary to assure the proper climatic conditions in this area. The paper presents studies of venti
lation area and precise stock of longwall's technical equipments. Studies include measurements 
of barometic pressures, dry temperatures, wet temperatures, intensity of air's cooling, cooling 
powers, productivity of machines, day output etc. Measurements served to forecast climatic 
conditions in the area of longwall 27c, which assure proper climatic conditions. The program
me in article was described the prognostic Z.K.S. MOPFIT 2000 the servant to swimming thro-
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ugh longwall prognosis the temperature and moisture of air. It algorithm was showed was, in 
support about which computer programme was created. The programme counts in longwalls 
the prognosis of climatic conditions of coal-mine. 

Recenzent: prof dr hab. inż. JózefWacławik 
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Wykorzystanie prądu powietrza wytwarzanego przez wentylator główny 
do doraźnego przewietrzania wyrobiska korytarzowego 
w przypadku postoju wentylatora lutniowego 

Słowa kluczowe 

węgiel kamienny- przewietrzanie wyrobisk korytarzowych 

Streszczenie 

Opis doświadczeń związanych z próbami przewietrzania wyrobisk korytarzowych poprzez 
budowę tymczasowej tamy wentylacyjnej na trasie lutniociągu na odcinku z wentylacją opły
wową (w czasie postoju przewietrzającego wyrobisko wentylatora lutniowego). 

l. 

W KWK "Halemba" czynnych jest średnio 5-6 przodków drążonych kombajnami wyro
bisk korytarzowych. Najczęściej są to przodki węglowe prowadzone w pokładach IV kategorii 
zagrożenia metanowego. Przewietrzanie wszystkich wyrobisk drążonych kombajnami w KWK 
"Halemba" realizowane jest poprzez zasadniczą wentylację ssącą. 

W niniejszym referacie poruszyliśmy temat wykorzystania prądu powietrza wytwarzanego 
przez wentylator główny do doraźnego (awaryjnego) przewietrzania wyrobisk korytarzowych 
w przypadku postoju wentylatora lutniowego. Celem takiego awaryjnego przewietrzania w na
szym zamyśle była eliminacja lub ograniczenie wentylacyjnych skutków takich postojów, z któ
rych najpoważniejszy to "zagazowanie" wyrobiska. Późniejsze wznawianie wentylacji w takim 
przodku jest czynnością niosącą potencjalne zagrożenia jak również mogącą dezorganizować 
pracę kopalni w znacznym obszarze (konieczność wycofania załogi ze strefy zagrożenia). 

Poniższe opracowanie traktujemy jako wywołanie tematu do pełniejszej i dokładniejszej 
analizy. My zaś skoncentrowaliśmy się na praktycznym aspekcie zagadnienia i opisie zaistnia
łych stanów przewietrzania wybranych wyrobisk. 

2. 

Przewietrzanie KWK "Halemba" realizowane jest trzema szybami wentylacyjnymi za po
mocą wentylatorów głównych o następujących parametrach. 

Szyb Północny I: 
- typ wentylatora: WPR-180/1,8, 
- spiętrzenie nominalne: 380 mm H20, 

wydajność nominalna: 8960 m3/min, 
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spiętrzenie rzeczywiste: 400-460 mm H20, 
wydajność rzeczywista: 8000-9200 m3/min. 
Szyb Północny II: 
typ wentylatora: WPK-5,0, 
spiętrzenie nominalne: 470 mm H20, 

- wydajność nominalna: 21 000 m3/min, 
spiętrzenie rzeczywiste: 390-460 mm H20, 

- wydajność rzeczywista: 22 000-25 000 m3/min. 
Szyb Wschodni: 
typ wentylatora: WPK-3,9, 

- spiętrzenie nominalne: 440 mm H20, 
- wydajność nominalna: 15 000 m3/min, 

sp iętrzenie rzeczywiste: 340-400 mm H20, 
wydajność rzeczywista: 14 000- 16 000 m3 /min. 
KWK "Halemba" ma już doświadczenia z wykonywaniem wyrobisk korytarzowych prze

wietrzanych z wykorzystaniem prądu powietrza wytwarzanym przez wentylatory główne. W dru
giej połowie Jat 90. na takich zasadach prowadzone były roboty związane z drążeniem prze
kopu pod pokład 510 (na poziomie 1030 m) oraz przekopu poziomego na poziomie 830m. [l, 2] 

Obecnie wykorzystanie prądu powietrza wytwarzanego przez wentylator główny do doraź

nego przewietrzania wyrobiska korytarzowego realizowane jest w poniżej opisany sposób. 
W celu wymuszenia przepływu powietrza w wyrobisku z wentylacją odrębną w przypadku 

postoju zasadniczego wentylatora lutniowego wykonywana była tymczasowa tama wentylacyj
na ażurowa na bazie kratownicy, na trasie lutniociągu na odcinku z wentylacją opływową (wg 
rysunku). 

WLE , 
lutniociąg 

w yo bisko z w entylacją o pty.v ow ą, 

l ~ 

Śl-epe 
wyrobisko 

Rys. l. Tymczasowa tama wentylacyjna ażurowa na bazie kratown icy, na trasie lutniociągu 
na odcinku z wentylacją opływową 

Fig. l. Ternporary latticework ventilation stopping enclosing the ventilation ducts 
located in through ventilation 
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Wyżej przedstawione rozwiązanie stosowane jest szczególnie w pokładach zaliczonych do 
IV kategorii zagrożenia metanowego. 

W referacie opisane zostały warunki przewietrzania wybranych trzech wyrobisk korytarzo
wych, w których do doraźnego ich przewietrzania zastosowano tamę wentylacyjną ażurowąjw. 
Uproszczony schemat przestrzenny KWK "Halemba" przedstawia orientacyjne usytuowanie ba
danych wyrobisk w sieci wentylacyjnej kopalni. 

#Pólnocyii 

#Póluocyi 

Poklad ·, 
~115/1/Ę/ 

#GnmwaldN 

# Gmnwa! d III 

/ 

Poziom 1030m 

L--------- Foklad ------' 
40:::! 

#Wschodni i 
---:o::==:~(1) 

1. chocluik ścianowy 8 pokl.415/1/F 
J. dowierzchnia wentylacyjna pokl.416/F 
3.chocluik przyociosowy pokł.40J 

Rys. 2. Uproszczony schemat przestrzenny KWK "Halemba" wraz z orientacyjnym usytuowaniem 
badanych wyrobisk w sieci wentylacyjnej kopalni 

Fig. 2. Simplitied 3-D layout of Hałemba mine roughly showing the location of the test excavations 
within the mine's air circulation structure 
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Przykład l 
Chodnik ścianowy 8, pokład 415/F 

Kat. zagrożenia metanowego: IV, Średnica lutniociągu: 
Długość wyrobiska: 284 m, Typ wentylatora: 
Rodzaj wentylacji: ssąca, Przekrój poprzeczny wyrobiska: 

1,0m, 
WLE-1003B, 
16,0 m2

, 

Szyb wentylacyjny: Północny II, Czas postoju WLE: 55 min. 

p 1 c!Judnik !il'i<Jnuvty 8 pok/.415/1/F p 2 

P1 -chodnik ścianowy 8/415/F (wlot), 
P2- chodnik ścianowy 8/415/F (czoło przodka), 
P3 - skrzyżowanie dow. went. 3/415/F z przek. went. do partii "H". 

Pl P2 P3 Ta 

Ilość Ilość 
Ilość Stęż. 

Różnica 

Lp. powie-
Potenc. Stęż . 

powie-
Potenc. Stęż. powie- Potenc. CH4 

ciśnienia 
aerodyn. CH4 aerodyn . CH4 trza aerodyn. (wylot 

trza trza 
(PI-P3) zWLE) 

na tamie 

nr/min mmH,O 1%1 m'/ min mmH,O 1%] m·fmin mmH,O [%] mmH20 
l. 740 - 158.4 0,2 390 -154,3 0,2 1250 -278 ,1 0,2 -
2. 300 -163,3 0,2 170 -157,1 0,4 1050 -298,3 0,2 50 
3. 450 -182,6 0,2 225 -177,3 0,3 1750 -275,3 0,2 96 

l - stan przy pracującym wentylatorze lutniowym (bez tamy ażurowej), 
2 - stan przy wyłączonym wentylatorze lutniowym i zabudowanej tamie ażurowej, 
3 - stan przy wyłączonym wentylatorze lutniowym i zabudowanej tamie ażurowej oraz wyko

naniu regulacji na sieci wentylacyjnej zwiększającej wydatek powietrza w bocznicy P 1-P3. 

Przykład 2 
Dowierzchnia wentylacyjna, pokład 416/F 

Kat. zagrożenia metanowego: IV, Średnica lutniociągu: 
Długość wyrobiska: 320 m, Typ wentylatora: 
Rodzaj wentylacji: ssąca, Przekrój poprzeczny wyrobiska: 
Szyb wentylacyjny: Północny II, Czas postoju WLE: 
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P2 

LLIIUT'-.LY puL . 8::ł0tn 

p ! L<.' kup pULlUrTfY pulu:.Jruuv·vy pu.L.8:dO'f/: 

P l - przekop do pokładu 416/F (wlot), 
P2 - dowierzchnia wentylacyjna 416/F (czoło przodka), 
P3 - skrzyżowanie przekopu taśmowego zbiorczego poz. 830m z przek. do p. 415/F. 

P1 P2 P3 Ta 

Ilość 
Stęż. 

Różnica 

Lp. Ilość Potenc. Stęż. Ilość Potenc. Stęż. 
powietrza 

Potcnc. CH4 
ci śnienia 

powietrza aerodyn. CH4 powietrza aerodyn. CH4 
(P1-P3) 

aerodyn. (wylot 
na tamie 

zWLE) 
m/min mmH,O [% 1 nl"/min mmH, O [% 1 m·fmin mm H,O [%] mmH20 

l. 750 -81,7 0,1 550 -78,0 0,1 1800 -85,9 0,4 -
2. 225 -73 ,9 0,2 105 -70,2 0,8 1100 -93,4 0,9 20 
3. 450 -100,6 0,1 265 -90,8 0,3 3300 -183,3 0,6 84 

l - stan przy pracującym wentylatorze lutniowym (bez tamy ażurowej), 
2 - stan przy wyłączonym wentylatorze lutniowym i zabudowanej tamie ażurowej, 
3 - stan przy wyłączonym wentylatorze lutniowym i zabudowanej tamie ażurowej oraz wyko

naniu regulacji na sieci wentylacyjnej zwiększającej wydatek powietrza w bocznicy Pl-P3 . 

Przykład 3 
Chodnik przyociosowy, pokład 402 

Kat. zagrożenia metanowego: IV, 
Długość wyrobiska: 360, 
Rodzaj wentylacji: ssąca, 

Szyb wentylacyjny: Wschodni, 

Średnica lutniociągu: 
Typ wentylatora: 
Przekrój poprzeczny wyrobiska: 
Czas postoju WLE: 
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chodnik przyocio90wy pok/.40.2 P2 

···· .. 

--
P3 chodnik ścianowyGa po kl. 40.2 

Pl -chodnik równoległy 402 (wlot), 
P2 - chodnik równoległy 402 (czoło przodka), 
P3 - skrzyżowanie dow. bad. 3/402 z chodnikiem śc. 6a/402. 

Pl P2 P3 Ta 

ilość ilość 
ilość 

stęż. różnica 

Lp. powie-
potenc. stęż. 

powie-
potenc. stęż. powie- potenc. 

CH4 (wylot ciśnienia 
aerodyn. CH4 aerodyn. CH4 trza aerodyn. 

trza trza 
(Pl-P3) 

zWLE) na tamie 

m3/min mmH20 [%] m-1/min mmH20 [%] m3/min mmH20 [%] mmH20 

l. 740 -96,8 0,2 540 -93,7 0,2 1350 -99,1 0,2 
2. 240 -96,8 0,3 l!() -92,6 0,4 880 -101,5 0,3 20 
3. 280 -95,4 0,3 120 -90,1 0,4 970 -98,1 0,3 25 

l - stan przy pracującym wentylatorze lutniowym (bez tamy ażurowej), 
2 - stan przy wyłączonym wentylatorze lutniowym i zabudowanej tamie ażurowej, 
3 - stan przy wyłączonym wentylatorze lutniowym i zabudowanej tamie ażurowej oraz wyko

naniu regulacji na sieci wentylacyjnej zwiększającej wydatek powietrza w bocznicy Pl-P3. 

3. Wnioski 

Ze względu na ograniczony materiał doświadczalny oraz zależność analizowanego problemu 
od wielu czynników wszelkie wnioskowanie musi być bardzo ostrożne i wyważone. Natomiast 
opracowanie ogólnych zasad popartych teoretycznymi modelami matematycznymi na pewno 
wymaga dalszych badań i doświadczeń. Mimo to można jednak dostrzec pewne zależności i wstęp
nie ocenić zasadność stosowania omawianego rozwiązania. 
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a) Przedstawione rozwiązanie jest możliwe do zastosowania w celu ograniczenia wentylacyj
nych skutków postoju wentylatora lutniowego. 

b) Budowa tamy ażurowej na bazie kratownicy, na trasie lutniociągu na odcinku z wentylacją 
opływową w trakcie postoju wentylatora lutniowego na pewno nie pogarsza stanu przewie
trzania wyrobiska. 

c) W każdym opisanym przypadku zabudowa tamy ażurowej pozwoliła na utrzymanie stęże
nia metanu jak i pozostałych gazów kopalnianych w wyrobisku na dopuszczalnym pozio
mie w całym okresie postoju wentylatora lutniowego. Zaznaczyć należy, iż czasy postoju 
wentylatorów w poszczególnych przodkach były większe od krytycznych czasów poten
cjalnej przerwy w przewietrzaniu tych wyrobisk . 
Wynosiły one odpowiednio: 

Krytyczny czas 
Max. stężenie CH4 Czas postoju WLE potencjalnej przerwy 

Nazwa wyrobiska wprzewietrzaniu 
w czole przodka 

[min] [min] [%] 
Chodnik ścianowy 8/415/F 55 32 0,4 
Dow. went. 416/F !50 22 0,8 
Chodnik przyociosowy 402 120 34 0,3 

d) Wielkość różnicy ciśnienia na tamie ażurowej ma bezpośredni wpływ na ilość powietrza na 
wlocie do przodka, ilość powietrza w samym zaś przodku zależna jest dodatkowo od para
metrów lutniociągu . 

e) Uzyskanie około 50% ilości powietrza na wlocie do przodka w stosunku do sytuacji z czy
nnym wentylatorem lutniowym realizowane jest przy różnicy ciśnień na tamie ażurowej 
rzędu 50-60 mm H20. Różnica zaś 20 mm H20 jest wystarczająca do utrzymania właści
wych parametrów składu atmosfery kopalnianej w badanych przodkach. 
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[l] Cygankiewicz J., Gapiński D., Słowik S., Adamczyk A., 1995: Opinia odnośnie przewietrzania prą
dem powietrza wytwarzanym przez wentylator główny zabudowany przy szybie Wschodnim, drążo
nego przekopu pod pokład 51 O na poziomie 1030. 

[2] Cygankiewicz J., Gapiński D., Błotny M., 1996: Opinia odnośnie możliwości przewietrzania prą
dem powietrza wytwarzanym przez wentylator główny zabudowany przy szybie Północnym II drą
żonego przekopu poziomego na poziomie830m oraz projekt wentylacji ww. wyrobiska. 
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Emergency V entilation o f a Heading by Making Use o f the Air Flow 
Created by the Main Mine Fan in Event of Auxiliary Fan Failure 

Abstra et 

The paper presents the experience gained when experimenting with a heading ventilation 
method consisting in enclosing the ventilation ducts located in through ventilation in a ternpo
rary stopping (in an event o f failure o f the auxiliary fan ventilating the drive). 

Recenzent: prą{ dr hab. inż. Nikodem Szlązak 
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Wiercenia sterowane z powierzchni 
dla odwodnienia i odgazowania górotworu 

Słowa kluczowe 
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Streszczenie 
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Potbemne; 2006 

Metan może być pozyskiwany z pokładów węgla kamiennego, które są aktualnie eksploa
towane, zostały zlikwidowane, lub będą eksploatowane w przyszłości. Możliwe jest także po
zyskiwanie metanu z pokładów, których eksploatacji z różnych powodów nie przewiduje się. 

Istnieje wiele technologii odmetanowania. Szeroko zastosowanie mogą zdobyć metody od
metanowania przy pomocy otworów wiertniczych wierconych powierzchni. Na początku lat 
dziewięćdziesiątych nastąpił szybki rozwój wierceń kierunkowych. Powodem tak szybkiego 
postępu w tej dziedzinie było wdrożenie bezprzewodowego systemu transmisji danych ze spo
du otworu jak również zastosowanie techniki komputerowej do projektowania trajektorii otwo
ru, analizy i przetwarzania danych uzyskanych z otworu. Wiercenia kierunkowe, a w szczegól
ności otwory horyzontalne powinny znaleźć zastosowanie do odmetanowania pokładów węgla 
kamiennego jak również do odwadniania i kontroli poziomu wód kopalnianych. Dla wiercenia 
otworów kierunkowych z powierzchni ziemi wykorzystuje się identyczne techniki wiertnicze 
jak przy wierceniu otworów dla poszukiwania i eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego. 

Metan towarzyszący pokładom węgla stanowi oprócz tąpań największe zagrożenie w gór
nictwie podziemnym. Jeszcze do niedawna, w polskich realiach, metan traktowany był jako 
czynnik obniżający wartość ekonomiczną złoża. W ostatnim czasie powstało wiele technik umoż
liwiających skuteczne odmetanowanie pokładów węgla, zarówno z powierzchni, jak i z pozio
mów podziemnych. Coraz częściej wykorzystuje się także metan towarzyszący złożom węgla 
jako pełnowartościowe i ekologiczne paliwo. 

Metan występuje w postaci cząstek gazu zaabsorbowanych na cząsteczkach węgla i czasem 
w postaci wolnej w szczelinach i pęknięciach skały. Pod wpływem eksploatacji górniczej na
stępuje spadek ciśnienia w górotworze, desorpcja metanu i w konsekwencji jego wydzielanie 
do wyrobiska górniczego. Może to mieć katastrofalne skutki. Wydzielanie metanu zależy od 
kilku czynników, z których najważniejsze to metanowość pokładu, powierzchnia, na jakiej na
stępuje eksploatacja i szybkość prowadzenia wydobycia. Najlepszym przykładem, jak duży 
wpływ ma intensywność wydobycia na wzrost zagrożenia metanowego jest polskie górnictwo 
węgla kamiennego, gdzie pomimo niemal pięciokrotnego zmniejszenia ilości wyrobisk ścia-
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nowych wydzielanie metanu pozostało na takim samym poziomie. Ustawa "Prawo geologiczne 
i górnicze" z dnia 04.02.1994 roku zalicza metan pokładów węgla do kopalin podstawowych. 
W obszarze Górnośląskiego Zagłębia Górniczego udokumentowane zasoby metanu pokładów 
węgla występują w 44 złożach. Zasoby wydobywane bilansowe, wynoszą 84,5 mld m3

, w tym 
w obszarach eksploatowanych z 28 złóż węgla 24,6 mld m3

, a poza zasięgiem górniczej eks
ploatacji węgla tzn. w niezagospodarowanych złożach rezerwowych, lub w strefie złóż głębo
kich zalegających pon iżej I 000 m w 19 polach, zasoby wynoszą 60 mld m3

. 

Obecnie odmetanowanie podziemne ma miejsce w 18 kopalniach i uzyskuje się z nich 180-
-200 mln m3 gazu rocznie. Wykorzystywanie ujmowanego metanu waha się na przestrzeni lat 
i wynosi od 65 do 79% [3]. 

Metan może być pozyskiwany z pokładów węgla kamiennego, które są aktualnie eksploa
towane, zostały zlikwidowane, lub będą eksploatowane w przyszłości. Możliwe jest także po
zyskiwanie metanu z pokładów, których eksploatacji z różnych powodów nie przewiduje się. 

Istnieje wiele technologii odmetanowania. Najczęściej stosowanąjest odpowiednia wenty
lacja kopalni, aby nie dopuścić do powstania niebezpiecznego stężenia metanu w atmosferze 
kopalnianej . Szeroko stosowane są także metody odmetanowania przy pomocy otworów wiert
niczych \·Vierconych bezpośrednio z poziomów kopalni jak i z po\vierzchni. 

Na początku lat dziewięćdziesiątych nastąpił szybki rozwój wierceń kierunkowych. Powo
dem tak szybkiego postępu w tej dziedzinie było wdrożenie bezprzewodowego systemu trans
misji danych ze spodu otworu jak również zastosowanie techniki komputerowej do projek
towania trajektorii otworu, analizy i przetwarzania danych uzyskanych z otworu (rys. l) [2]. 

System szczytywania 
danych w szybie 

··< -·-- -- ·-·- · -- ~-~~ 

System sterowania 

l 
l 
l 
l 
l 

System napowierzchniowy 

: Jediiaśil<a-ć€ iliialria- · · 
l 

' reJestracJa CISnienia 

l 

~ - ------------- - - ------ -- • 

Rys. l. Schemat osprzętu wgłębnego i napowierzchniowego do wierceń kierunkowych 
Fig. l. Scheme o f deep and surface equipment for directional drillings 
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W skład typowego zestawu sprzętu do wierceń kierunkowych i poziomych wchodzi [3]: 

Świder wiertniczy 

Elementem urabiającym skałę w świdrach skrawających (rys. 2) jest ostrze ze spieku pro
szku diamentowego. Świdry takie mają bardzo dużą żywotność jak również umożliwiają szyb
kie wiercenie nawet w abrazywnych piaskowcach, a także pozwalają na utrzymanie założonej 
trajektorii otworu. Wiercenie tymi świdrami wymaga dużego doświadczenia i czujności. 

Silnik wgłębny 

Rys. 2. Świder skrawający typu PDC 
Fig. 2. Cutter bit of PDC-type 

W konstrukcji silnika wgfębnego (rys. 3) wykorzystano odwróconą zasadę działania tzw. 
"pompy Moineau". Układ napędowy stanowi spiralny stalowy rotor umieszczony wewnątrz 
gumowego, wykonanego również w formie spirali (z jednym występem więcej) statora. Obrót 
silnika wymuszony jest przez przepływającą pomiędzy tymi elementami płuczkę. Silnik ten 
obraca świder na spodzie otworu przy unieruchomionych rurach płuczkowych. Zastosowanie 
w silniku wgłębnym nastawnego łącznika pozwala na "skrzywienie" silnika, a w efekcie na 
ustawienie świdra w żądanym kierunku. 

wałpośr~~ 

~ -
stator 

Rys. 3. Budowa hydraulicznego silnika wgłębnego 
Fig. 3. Scheme o f a hydraulic deep engine 
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Obciążnik niemagnetyczny 

Podstawowym zadaniem obciążników niemagnetycznych wykonanych ze stali chromowej 
jest stworzenie wokół magnetycznego przyrządu pomiarowego środowiska wolnego od zakłó
ceń magnetycznych umożliwiającego pomiar azymutu trajektorii otworu w stosunku do pół
nocy magnetycznej. 

W obciążnikach niemagnetycznych umieszczony jest zestaw sond elektronicznych, których 
zadaniem jest zbieranie informacji i ich transmisja na powierzchnię przy pomocy pulsera. W skład 
typowego zestawu sond wchodzi (rys. 4): 

sonda kąta nachylenia i azymutu otworu, 
sonda promieniowania naturalnego, 
sonda oporności skał. 
Natomiast w bardziej rozbudowanych systemach istnieje możliwość pomiaru: 
nacisku osiowego na świder, 
momentu obrotowego. 

Pulser 

Wykonany w postaci zaworu iglicowego pulser powoduje częściowe przymykanie kanału 
dla przepływu płuczki, w wyniku, czego następują chwilowe wzrosty ciśnienia cyrkulacji płu
czki w układzie. 

Obciążniki i rury płuczkowe 

Jak w standardowym wierceniu stołowym służą do doprowadzenia płuczki do spodu otwo
ru i przekazania momentu obrotowego do narzędzia wiercącego. 
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: Turhinu 
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- -' . 
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Rys. 4. Typowe układy sond wgłębnych do wierceń kierunkowych 
Fig. 4. Typical HDD probe systems 
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Sprzęt napowierzchniowy 

Zestaw sensorów zamontowanych na elementach urządzenia wiertniczego służy do prze
twarzania zmian ciśnienia płuczki spowodowanych przez pulser na sygnał elektryczny i prze
syłania otrzymanych informacji do systemu komputerowego przetwarzającego i archiwizują
cego dane (rys. 5 ). 

Rys. 5. Wydruki danych ze spodu otworu przesyłane w czasie rzeczywistym 
Fig. 5. Outprint of real-time data from the borehole bottom 

System wierceń kierunkowych pozwala na doprowadzenie otworu do zaplanowanego celu. 
Dokładność trafienia w cel jest dość duża. Standardowo wie lkość celu stanowi koło o promie
niu 20 m. Dla zadań specjalnych wielkość ta może być zmniejszona. Podstawowa cecha wier
ceń sterowanych pozwala na prowadzenie otworu po zaplanowanej trajektorii (rys. 6), a co za 
tym idzie umożliwia lokalizację wiercenia na powierzchni z dala od celu, omijanie ewentual
nych przeszkód po drodze, a także doprowadzenie otworu do zaplanowanego celu. Te właściwo
ści umożliwiają odwiercenie odcinka poziomego otworu w zaplanowanym pokładzie z uwzglę
dnieniem jego położenia np. dla odmetanowania, jak również dotarcie do określonego miejsca 
dla obserwacji zachowania się lub sczerpywania wód wgłębnych . Dla wiercenia odmetanowu
jących otworów kierunkowych z powierzchni dla powyższych celów wykorzystuje się identy
czne techniki wiertnicze jak przy wierceniu otworów dla poszukiwania ropy naftowej i gazu 
ziemnego. Najczęściej stosuje się aparaturę MWD (Measurement While Drilling) zwykle wy
posażoną dodatkowo w sondę umożliwiającą pomiar promieniowania gamma. Zestaw taki (rys. 5) 
umożliwia dokładną kontrolę nad procesem wiercenia, a w szczególności , nad zgodnością tra
jektorii otworu z przewidzianym programem. Zastosowanie modułu gamma umożliwia precy
zyjne wiercenie odcinka horyzontalnego w zaplanowanej warstwie. Otwory odmetanowujące 
mogą mieć różną trajektorię i konstrukcję, za leżną od warunków zalegania pokładu oraz za
kładanego sposobu eksploatacji. Z odwiertu poziomego wykonanego w pokładzie węgla istnie-
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je możliwość wykonania kilku odgałęzień pozwalających na skuteczne odmetanowanie bardzo 
dużych powierzchni. Po odwierceniu otworu odmetanowującego, dla zwiększenia wielkości przy
pływu gazu, stosuje się zwykle szczelinowanie hydrauliczne, a wytworzone szczeliny podsa
dza się piaskiem. W celu obniżenia ciśnienia panującego w złożu, należy odpompować z niego 
wodę. Efektywne odwodnienie może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. 

Grupa otworów Otwory ratunkowe 

Wychodzenie z otworów istniejących Omijanie stref zaburzonych tektonicznie 

Omijanie przeszkód na powierzchni Wiercenie pod wysady solne 

Rys. 6. Zastosowanie otworów kierunkowych 
Fig. 6. Application of directional wells 

Odmetanowanie pokładów węgla kamiennego otworami horyzontalnymi wierconymi z po
wierzchni jest bardzo skuteczną metodą zarówno walki z zagrożeniem, jakie stanowi wydzie
lanie metanu dla bezpieczeństwa podziemnej kopalni, jak i eksploatacji metanu ze złóż węgla, 
których eksploatacji nie przewiduje się . Aby eksploatacja metanu była opłacalna pokład węgla 
kamiennego musi charakteryzować się odpowiednio wysoką zawartością metanu, wysoką po-
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rowatością i przepuszczalnością. Na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w latach 1993-
-1999 firmy Amoco, Texaco, Metanel i inne prowadziły prace w celu pozyskania metanu z po
kładów węgla. Pomimo odwiercenia ponad 20 otworów i wykonania testów produkcyjnych na 
kilku z nich nie uzyskano satysfakcjonujących wyników, które mogłyby zapewnić opłacalność 
przedsięwzięcia. 

Pozyskiwanie metanu z pokładów węgla kamiennego jest szeroko stosowaną metodą za
pewnienia czystego ekologicznie paliwa. Przykładowo w USA ponad 6% energii wytwarzanej 
jest z metanu pokładów węgla. Oprócz USA tego typu technologie rozwijane są także, między 
innymi, w Australii, Chinach i Wielkiej Brytanii . 

Pozyskiwanie metanu pokładów węgla ma bardzo duży, pozytywny wpływ na środowisko 
naturalne. Metan pokładów węgla jest paliwem czystym ekologicznie, nadającym się do zasto
sowania niemal natychmiast po wydobyciu. Zmniejszenie wydzielania wpływu metanu do at
mosfery ma także kolosalny wpływ na stan środowiska. Podaje się, że metan ma dwudziesto 
jedno-krotnie większy wpływ na powstawanie efektu cieplarnianego niż dwutlenek węgla. 
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Directional Drilling from the Surface 
for Water Control and Gas Removal 

Abstra et 

Methane can be recuperated from coal beds, which are presently exploited, were closed or 
will be exploited in the fu ture. Methane can also be produced from levels, which for same rea
son are not to be exploited. 

There are a lot of methane-removal technologies. Among the most common methods is de
methaning through the boreholes drilled from the surface. In the early 1990s a rapid develo
pment of HDD techniques was observed. This was caused by an implementation of a wireless 
data transmission system at the well bottom, and also use of computer techniques for designing 
the borehole trajectory, analysis and transmission of data from the bottom. Directional drilling, 
especially horizontal drilling, should be used for methane removal from coal seams and also 
for the mine's waters contra!. When drilling directional boreholes from the surface, identical 
drilling techniques are applied as when performing oil and natura! gas prospecting and produc
tion boreholes. 

Referat został opublikowany w materiałach Międzynarodowej Konferencji "Bezpieczeństwo Pra
cy Urządzeń Transportowych w Górnictwie - Diagnostyka, Naprawy i Remonty" - CBiDGP, 
która odbyła się w dniach 30.05-01.06.2005 roku pod patronatem WUG. 
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Tendencje w rozwoju monitorowania zagrożeń gazowych 
w kopalniach węgla kamiennego 

Słowa kluczowe 

monitorowanie zagrożeń gazowych- gazornetria automatyczna 

Streszczenie 

W referacie krótko przedstawiono historię systemów gazometrii automatycznej w polskim 
górnictwie \ 'ęgla kamiennego. Omówiono stan aktualny systemu monitorowania i kontroli, 
obejmujący pomiary parametrów środowiska, transmisję i wizualizację danych, sygnalizację 
stanów awaryjnych i automatyczne wyłączanie energii oraz uruchamianie blokad metanome
trycznych dla maszyn i urządzeń technologicznych w warunkach zagrożenia wybuchem. Obec
ne rozwiązania pozwalają na integrację systemów zabezpieczeń gazometrycznych z funkcjami 
alarmowania załogi o zaistniałych zagrożeniach oraz wspomaganiem działań ewakuacji gór
ników z zagrożonych stref. Na zakończenie podano kilka przykładów wyznaczających kierunki 
rozwoju gazometrii automatycznej, w tym również te wykorzystujące najnowsze technologie 
w zakresie metrologii i telekomunikacji. 

l. Wstęp 

Wzrost zagrożeń naturalnych wynikający z wybierania coraz głębiej zalegających pokła
dów oraz ze stosowania wysokowydajnych systemów eksploatacji powoduje konieczność po
szukiwania nowoczesnych metod w zakresie kontroli i zwalczania zagrożeń gazowych. Ko
nieczne są również zmiany przepisów i uregulowań prawnych, a także ciągły rozwój systemów 
gazometrycznych. Jest to możliwe dzięki rozwojowi technologicznemu oraz postępowi w za
kresie metrologii, ale także możliwości komputerowych systemów zbierania danych. 

Czynnikami wpływającymi na rozwój systemów gazometrycznych były i są nadal: 
- zdarzenia, katastrofy i wypadki, a w szczególności wnioski komisji powypadkowych; 
- zarządzenia i przepisy Prawa Górniczego; 
- rozwój technologii i metod pomiarowych. 

Poczynając od lat 60. kiedy wprowadzono pierwsze rozwiązania metanometrii automaty
cznej, aż do dzisiaj kiedy powszechnie dostępne są w kopalniach nowoczesne systemy gazo
metryczne o bardzo rozbudowanych funkcjach widać wyraźnie postęp w tym zakresie. Opra
cowane i skutecznie wdrażane do kopalń są rozwiązania często unikatowe i te, które stanowią 
światowe standardy. Obecnie stosowane systemy o działaniu ciągłym z czasem wyłączeń krót
szym niż 15 sekund stały się standardem obowiązującym we wszystkich nowych instalacjach. 
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Nastąpił ogromny postęp w zakresie liczby mierzonych parametrów powietrza tj. stosowanych 
czujników, funkcji systemów automatycznej gazometrii, a także niezawodności stosowanych 
rozwiązań. Wzrost zagrożeń 3zczególnie tych skojarzonych (metan - pożary, metan - wstrzą

sy) powoduje, że dla kopalń najbardziej zagrożonych coraz częściej rozważa się konieczność 
wprowadzania systemów zintegrowanych łączących funkcje metanometrii automatycznej i wczes
nego wykrywania pożarów z systemami alarmowo-rozgłoszeniowymi . Rozwój gazometrycz
nych systemów dyspozytorskich w ostatnich latach jest wyraźny, ale jego skuteczność wymaga 
od służb kopalnianych wysokiej dyscypliny w zakresie użytkowania i serwisawania urządzeń 
oraz znajomości oprogramowania . Systemy monitorowania z rozwiniętymi funkcjami wspo
magania dyspozytora pozwalają na lepsze wykorzystanie komputerowych systemów do kon
troli i zwa lczania zagrożeń. 

2. Rozwój historyczny krajowej gazometrii 

Powstanie metanometrii automatycznej w polskim górnictwie zapoczątkowało wejście w ży
cie Zarządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki nr 14 z dnia 4 marca 1967 roku, które do
puściło elektryfikację podziemi kopalń, pod warunkiem stosowania w wyrobiskach przewie
trzanych obiegowym prądem powietrza zabezpieczeń metanometrycznych opartych na metano
mi erzac h wyłączająco-rej estru j ących . 

Wspominając rozwój syslemów metanometrycznych w polskim górnictwie należy rozpo
cząć od metanomierza typu "Barbara-ROW", który automatycznie wyłączał energię elektrycz
ną za pomocą urządzenia typu WSA-3 w zagrożonym rejonie i transmitował wynik pomiaru na 
powierzchnię. Był to duży sukces konstruktorów IBG "Barbara". 

Przełomowym momentem w rozwoju polskiej metanometrii był rok 1974. W czerwcu tego 
roku w kopalni "Silesia" miał miejsce najbardziej tragiczny w historii polskiego górnictwa wy
buch metanu. Wybuch zaistniał w ścianie prowadzonej w pokładzie zaliczanym do III kate
gorii, przy obowiązującej już wówczas klasyfikacji na cztery kategorie. W przypadku tej ścia
ny w kopalni "Silesia" przepisy nie wymagały stosowania zabezpieczeń metanometrycznych . 
W wyniku przeprowadzonej analizy przyczyn zaistniałego wybuchu rozszerzono zakres stoso
wania zabezpieczeń metanometrycznych (Zarządzenie nr 31 Ministra Górnictwa i Energetyki) 
wprowadzając obowiązek stosowania zabezpieczeń metanometrycznych również w polach II 
i III kategorii zagrożenia metanowego przez wprowadzenie metanometrii automatycznej, a tak
że wymóg utworzenia w tych kopalniach służ dyspozytorskich . 

W tym czasie nawiązano współpracę z francuską firmą OLDHAM oraz wprowadzono do 
polskich kopalń centralne systemy dyspozytorskie typu CTT -63/40U, które w części dołowej 
współpracowały z centralnie zasilanymi czujnikami do pomiaru niskich i wysokich stężeń 
metanu (CMI, CKA) oraz termistorowymi czujnikami prędkości przepływu powietrza typu 
ATM. Automatyczne zabezpieczenia metanowe (wyłączenia energii po przekroczeniu dopusz
czalnych wartości stężeń metanu) realizowane były za pomocą urządzeń wyłączających typu 
CRA, sterowanych z centrali z wykorzystaniem układu tzw. matrycy wyłączeń. Zakup licencji 
zmienił obraz metanometrii w kopalniach polskich. Nowy sprzęt był dostatecznie niezawodny, 
stąd mogły powstawać systemy metanometryczne składające się z kilkuset metanomierzy, co 
nie było możliwe przy zastosowaniu wcześniejszych zabezpieczeń metanometrycznych kra
jowej produkcji. W kolejnych latach, na podstawie umowy licencyjnej zawartej z firmą OLD
HAM, w ZEG Tychy uruchomiono krajowąprodukcję tych urządzeń pod nazwą CTT-63/40Up. 

Równocześnie w polskich jednostkach badawczych prowadzono prace nad własnymi w peł-ni 
krajowymi rozwiązaniami systemów gazometrycznych. Efektem tej działalności była opra-
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cowana w Centrum EMAG centrala metanometryczna CMM-20m i minikomputerowa centrala 
CMC-112. Cechą charakterystyczną tych urządzeń było centralne zasilanie części dołowej 

i automatyczna kontrola stanu urządzeń dołowych, a pomiary w tych systemach odbywały się 
w sposób cykliczny. Ze względu na duży pobór prądu czujników pomiarowych wykorzys
tujących w swym działaniu spalanie katalityczne metanu na czystej platynie, czas repetycji 
pomiarów w oryginalnych rozwiązaniach francuskich i pierwszych systemach postlicencyjnych 
wynosił cztery minuty. W ramach działalności rozwojowej prowadzone były badania zmie
rzające do zmniejszenia poboru energii przez urządzenia dołowe i w efekcie skrócenia okresu 
repetycji. 

W Jatach 80. dla wyrobisk o dużej dynamice wydzielania metanu rozwiązania zabezpieczeń 
oparte były na metanomierzach typu MIS opracowanych również w IBG "Barbara". Były to 
rozwiązania nowocześniejsze, zasilane z zasilaczy iskrobezpiecznych, transmitujące wyniki po
miarów na powierzchnię . Wyłączenie energii następowało po wykryciu przekroczenia usta
wionego progu. Pomiary były dokonywane z repetycją 60s. 

Równocześnie w Centrum EMAG prowadzone były badania, głównie pod kątem zabez
pieczeń w kopalniach wyrzutowych Dolnego Śląska, nad urządzeniami gazometrycznymi do 
pomiarów ciągłych z wykorzystaniem pelistorów i ogniw elektrochemicznych. Skuteczne za
bezpieczenie metanometryczne takich wyrobisk wymagało zmiany filozofii działania systemu, 
w którym czujniki pracują w sposób ciągły i charakteryzują się możliwie krótkim czasem od
powiedzi, a wyłączenia energii elektrycznej są realizowane bezpośrednio z czujników. 

W początkach Jat 90. okazało się, że w warunkach dużej dynamiki zmian stężenia metanu 
(v,;yrobiska w pokładach zagrożonych wyrzutami, tąpaniami) systemy te mogą nie zapewnić 
wymaganego poziomu bezpieczeństwa, gubiąc krótkotrwałe zaburzenia o czasach trwania po
niżej 4 minut. Szczegółowe badanie przeprowadzone w kopalni "Halemba" pokazały jedno
znacznie, że stężenie metanu nawet znacznie przekraczające dopuszczalne granice mogą być 
przez system cykliczny niezauważone, jeśli czas trwania zaburzeń jest krótki . Równocześnie 
czas zadziałania systemu (wyłączenia energii elektrycznej) może znacznie przekroczyć 4 mi
nuty. Fakt ten stał się kolejnym krokiem milowym w rozwoju polskiej gazometrii, który zmie
nił filozofię zabezpieczeń metanometrycznych oraz działania służb metanometrycznych w ko
palniach. 

Problematyka monitorowania parametrów środowiska, a w szczególności kontroli zagrożel'1 
metanowych i pożarowych, w oparciu o dołową aparaturę o działaniu ciągłym zasilaną cen
tralnie ze stacji powierzchniowej, jest kontynuowana w Centrum EMAG przez ostatnie 15 lat. 

Historię rozwoju tej tematyki wyznaczają następujące daty: 
1989. System Metanometryczny CMC-3, zbudowany z 32-kanałowej centrali powierzch
niowej i mikroprocesorowych metanomierzy typu MM-1/V l; dane pomiarowe rejestrowa
ne w centrali z cyklem 12 sekund. 
1992. System Alarmowania Pożarowego SAP-1: w części stacyjnej S-kanałowa centrala 
CMP z kasetą obwodów wyjściowych typu PUL, w części dołowej centrale CCD z czujni
kami dymu, tlenku węgla, temperatury i prędkości przepływu powietrza. Dane pomiarowe 
rejestro-wane z cyklem 20 sekund. 
1994. Integracja systemów CMC-3 i SAP-1. Wynikiem jest systen~ kontroli zagrożeń meta
nowo-pożarowych typu SMP oparty w części stacyjnej na centrali CMC-3M z obwodami 
wyjściowymi typu UG i PUL, w części dołowej na mikroprocesorowych metanomierzach 
serii MM i centralach CCD współpracujących z szeroką gamą czujników gazometrycznych. 
Dla wszystkich urządzeń dołowych przyjęto jednolity lO-sekundowy cykl odczytu i rejes
tracji . 
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2000. System SMP-NT Monitorowania Parametrów Środowiska w kopalni. Zmiana nazwy 
podyktowana rozwojem bazy sprzętowej i programowej W części stacyjnej zastosowano 
centralę CMC-3MT przystosowaną do obsługi nowych urządzeń dołowych o transmisji 
modemowej i stanowisko dyspozytorskie z oprogramowaniem pracującym w środowisku 
Windows. 
2003 . Gruntowna modernizacja systemu SMP-NT, zarówno w części powierzchniowej jak 
i dołowej. Nowa centrala telemetryczna typu CMC-3MS, umożliwiająca obsługę urządzeń 
o działaniu cyklicznym oraz kontrolę urządzeń o pomiarach ciągłych z 2-sekundowym cyk
lem odczytu i rejestracji. Nowe czujniki o nowoczesnej konstrukcji i budowie spełniającej 
wymagania norm europejskich. 

2.1. Rozwój części pomiarowej systemów gazometrycznych 

2.1.1. Czujniki metanu 

Pomiar stężenia metanu w kopalniach od wielu lat odbywa się metodami termokatalitycz
nymi . Niestety, pomimo znacznego rozwoju technologii pomiarowych i metod pomiaru meta
nu, np . promieniowania w podczerwieni, metod półprzewodnikowych, czy elektrochemicznych 
to w warunkach kopalń podziemnych nie uzyskano do dziś rozwiązań technologicznych poz
walających na wykonanie czujników metanu spełniających wymagania i normy górnicze w za
kresie dokładności oraz dynamiki pomiarów. 

Obecnie do pomiarów metanu w zakresie niskich stężeń metanu stosuje się komory z ele
mentem pelistorowym, a w zakresie wysokich stężeń komory termokonduktometryczne. Ob
serwowany rozwój metanometrii, w tym zakresie, dotyczy głównie budowy komory pomia
rowej w kierunku skrócenia czasu odpowiedzi czujnika oraz jej ochrony przed narażeniem na 
działanie wilgoci i pyłu. 

~ . ' 
l 

Fig. l. Iskrobezpieczny czujnik metanu KMz-4i 
Fig. l. lntrinsically safe methane-meter KMz-4i 
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Rys. 2. Metanomierz MM-4 
Fig. 2. Methane-meter MM-4 



School of Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2006 

W przyrządach serii MM przeznaczonych do kontroli stężenia metanu w wyrobiskach 
stosowane są czujniki mierzące stężenie tego gazu w dwóch podzakresach: 
- 0-S% CH4 - pomiar z dokładnością± 0,1 %CH4 metodą katalitycznego spalania w ukła

dzie mostka pelistorowego, 
- S-100% CH4 - pomiar z dokładnością±3% CH4 w układzie mostka konduktometrycznego. 

Podział ten wynika z ogólnie znanej własności detektorów pelistorowych, które ulegają 
"zatruciu" w obecności wysokich stężeń i dlatego układ elektroniczny po przekroczeniu war
tości 5% wyłącza mu zasilanie i dalszy pomiar odbywa się drugim przetwornikiem. W osta
tnim okresie, w związku z zaostrzeniem wymagań stawianym urządzeniom i systemom meta
nometrycznym, sporo wysiłku poświęcono poprawie własności dynamicznych detektorów me
tanu, czego efektem są iskrobezpieczne czujniki metanu typu KMz-4i (rys. l), stosowane 
w najnowszych metanomierzach typu MM-2PW i MM-4 (rys.2). Konstrukcje te charakteryzują 
się wysoką dynamiką pomiaru (czas T90 rzędu S sekund), co przyczyniło się do znacznego 
skrócenia czasu reakcji systemu SMP-NT na przekroczenia dopuszczalnych zawartości metanu 
w wyrobiskach, co ma bezpośredni wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa pracy w kopalniach 
metanowych. 

2.1.2. Czujniki pożarowo--wentylacyjne 

Generalny przełom w budowie i stosowaniu systemów wczesnego wykrywania pożarów 
przyniosło opracowanie analizatorów tlenku węgla i tlenu działających na przetwornikach 
elektrochemicznych. Analizatory AC0-1, AC0-4 i TS-l opracowane pod koniec Jat 80-tych 
w EMAG rozpoczęły nową epokę dla systemów wykrywania zagrożeń pożarowych w polskich 
kopalniach. 

Nieodpowiednia wentylacja była przyczyną wielu tragicznych zdarzeń, w tym m.in. wy
buchów metanu w kopalniach: "Wawel" w 1976, "Staszic" 1978, "Victoria" 1978 i 1990, 
"Wałbrzych" 198S, "Mysłowice" 1987 oraz zapalenia metanu w kopalniach: "XXX-lecia 
PRL" w 1977, "Wieczorek" 1983, "Brzeszcze" 1984. To właśnie te tragiczne zdarzenia stały 
się podstawą tworzenia i rozwoju anemometrii automatycznej. Poszukiwanie metod pomia
rowych prędkości powietrza właściwych dla warunków górniczych było kontynuowane przez 
wiele Jat. Spośród powszechnie znanych metod pomiaru prędkości w wyrobiskach kopalni 
skuteczne okazały się termoanemometry ATM wprowadzone wraz z licencją CTT-63/40U fir
my OLDHAM. Przez Jata stosowane były anemometry AT -l oparte na metodzie wiatracz
kowej opracowane przez konstruktorów EMAG w latach 80. Na podobnej zasadzie działają 
opracowane w IMG PAN anemometry serii SAS: od SAS-l do SAS-S. 

W Centrum EMAG od połowy lat 80 rozwijane były metody ultradźwiękowe pomiaru 
prędkości powietrza, których zasadniczą zaletąjest brak części ruchomych. Powstawały kolej
ne wersje anemometrów początkowo AU-l , a następnie AS-l, AS-2. Po zdarzeniu w kopalni 
"Bielszowice" w roku 1996, kiedy po wstrząsie doszło do zaniku przepływu powietrza w chod
niku i nagromadzenia się znacznych ilości metanu, a dwóch górników poniosło śmierć w wy
niku uduszenia po wejściu do chodnika, gdzie powstała atmosfera niezdatna do oddychania, 
wprowadzono do kopalń anemometr z sygnalizacją zaniku przepływu AS-2S. Najnowszym 
rozwiązaniem w tej klasie jest anemometr ultradźwiękowy AS-3 o niewielkich gabarytach 
z wyświetlaniem na wyświetlaczu LCD aktualnej wartości mierzonej. 

Czujnikom przeznaczonym do pomiaru innych, niż wybuchowy metan, parametrów śro
dowiska nie stawia się tak ostrych wymagań odnośnie dynamiki pomiaru, tym niemniej rów
nież w tej dziedzinie wprowadza się nowe rozwiązania o nowoczesnej konstrukcji i wyższej 
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niezawodności działania. Przykładem jest typoszereg czujników gazometrycznych Mxx (rys. 3), 
który zastąpił poprzednio stosowane przyrządy do pomiaru stężenia tlenku węgla, tlenu oraz 
temperatury i wilgotności powietrza, anemometr AS-3, czujniki różnicy ciśnień CRC-5, CRC-6. 

MCH- czujnik do kontroli zawartości metanu 
w atmosferze 

MCH- metbane meter for measurement 
o f metbane concentration in the air 

MHT- czujnik do pomiaru temperatury 
i wilgotności powietrza 

MHT- air temperature and humidity meter 

MCO- dwuzakresowy czujnik do kontroli 
zawartości tlenku węgla w atmosferze 

MCO- two-range carbon monoxide meter 

M02- czujnik do kontroli zawartości tlenu 
w atmosferze 

M02- oxygen meter 

Rys. 3. Typoszereg czujników gazometrycznych 
Fig. 3. Seriesof types of gas meters 

3. System kontroli zagrożeń metanowo-pożarowych typu SMP-NT o działaniu ciągłym 

Dyspozytorski system monitorowania zagrożeń metanowo-pożarowych SMP-NT (rys. 4) 
stanowi zespół, zasilanych z powierzchni, iskrobezpiecznych urządzeń kontrolno-pomia
rowych pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu. W powierzchniowej 
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części, system telemetryczny połączony jest z komputerem stacji centralnej, w którym infor
macje z dołowych urządzeń kontrolno-pomiarowych są dostępne na stanowisku dyspozytora. 

~r -..,c., 
Inne systcn1y 
nadzoru dysp(lZ)'tors kieg(l 

T 
Stano\visko 
dyspozytorskie 
SMP-NT 

Knrnputer 
ste rujący 

Centrala tdemctryezna 

Czujnik Ut·/.ądzcnie 
'vyłąt::.--jącc MM-2 MM -2 P 

li::=··.: 
J •••• : . • " 

CCD CCD-1 

Urz<.1dzenia o działaniu 
cykl ieznym 

Metanomierze serii MM Centrale telemetryczne 

Rys. 4. Schemat poglądowy systemu SMP-NT 
Fig. 4. Pictorial diagram o f the SMP-NT system 

System umożliwia prowadzenie kompleksowej kontroli parametrów środowiska kopalnia
nego na podstawie pomiarów: 
- parametrów fizycznych i składu chemicznego powietrza; 
- stanu i parametrów pracy urządzeń wentylacyjnych; 

stanu pracy wybranych maszyn i urządzeń technologicznych, istotnych z punktu widzenia 
bezpieczeństwa. 

W systemie może być stosowana szeroka gama czujników pomiarowych, dzięki czemu za
kres jego zastosowań obejmuje praktycznie całość szeroko rozumianej kontroli procesu wenty
lacji kopalnianej i związanych z tym procesem zagrożeń. Najwyższy priorytet mająjednak dwa 
zadania, określane w literaturze nazwą doraźnej profilaktyki metanowo-pożarowej , której ce
Jem jest: 
- pomiar stężenia metanu w wyrobiskach, wczesne wykrywanie i sygnalizacja niebezpiecz

nych wzrostów stężenia metanu i realizacja szybkich automatycznych blokad (wyłączeń 
energii elektrycznej) w rejonach zagrożonych wybuchem metanu. 

- pomiar wybranych parametrów powietrza umożliwiających wczesne wykrywanie i sygna
lizację objawów wystąpienia pożaru podziemnego. 
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W części podziemnej stosowane są nowoczesne urządzenia kontrolno-pomiarowe, tzn . 
czuj-niki parametrów powietrza, koncentratory danych oraz układy sygnalizacji zagrożeń i wy
łączeń energii elektrycznej. W części pomiarowej systemu można zauważyć podział na gałąź 
metanometryczną i wentylacyjno-pożarową. 

Ciągły pomiar stężenia metanu w wyrobiskach i rurociągach odmetanowania realizują 

mikroprocesorowe metanomierze serii MM (MM-1/Vl, MM-2, MM-2A MM-2P, MM-2PW). 
Najnowszą konstrukcją z tej grupy urządzeń jest metanomierz typu MM-4, pracujący w sys
temie niezawodnej transmisji modemowej . 

Czujniki innych parametrów powietrza (np. CO, C02, 0 2, dym, temperatura, wilgotność, 
prędkość przepływu powietrza) są podłączane do systemu za pośrednictwem koncentratorów 
danych noszących nazwę central dołowych. Do jednej centrali dołowej można podłączyć osiem 
czujników analogowych zasilanych energią dostarczaną z powierzchni linią telemetryczną, 

ponadto centrale dołowe dają możliwość ciągłego monitorowania od kilku do kilkudziesięciu 
sygnałów (czujników) dwustanowych. 

W aktualnej wersji systemu SMP-NT oprócz urządzeń o działaniu ciągłym, mogą być także 
stosowane praktycznie wszystkie typy eksploatowanych w kopalniach urządzeń analogowych 
mierzących w sposób cykliczny (rys. 4). 

Oprócz pomiaru parametrów atmosfery kopalnianej urządzenia dołowe mogą być wyko
rzystywane do budowy lokalnych i centralnych systemów wyłączających za pomocą wbudo
wanych układów dwustanowych wyjść sterujących. Styki wyjściowe tych układów są automa
tycznie rozwierane po osiągnięciu zaprogramowanego progu alarmowego, a po włączeniu w ob
wód zasilania maszyn i urządzeń technologicznych stanowią element zapewniający, w wa
runkach grożących wybuchem lub zapaleniem metanu, szybką blokadę ich pracy. 

Stanowisko dyspozytora bezpieczeństwa obsługuje komputerowa stacja centralna, wyposa
żona w program nadzoru dyspozytorskiego, który pracuje w środowisku Windows NT i zapew
nia pełną kontrolę nad centralami powierzchniowymi i urządzeniami dołowymi wchodzącymi 
w skład systemu oraz umożliwia: 
- wizualizację aktualnego stanu urządzeń dołowych i czujników; 
- sygnalizację alarmową- wizualną i akustyczną; 
- raportowanie w cyklu zmianowym i dobowym oraz archiwizację danych pomiarowych; 
- konfigurowanie sieci pomiarowej (urządzeń dołowych i czujników) oraz automatycznych 

wyłączeń energii (lokalne i globalne matryce wyłączeń); 
- sterowanie pracą urządzeń dołowych i elementami systemu wyłączeń; 
- przesył danych pomiarowych do systemów nadrzędnych poprzez sieć komputerową. 

Dane gromadzone w stacji dyspozytora bezpieczeństwa mogą być rozpowszechniane na 
wyższy poziom zarządzania i nadzoru poprzez kopalnianą sieć komputerową. 

3.1. Rozwój funkcjonalny systemu metanowo-pożarowego 

3.1.1. Funkcje systemu w zakresie kontroli zagrożeń metanowych 

Istotną cechą systemu w zakresie kontroli zagrożeń metanowych, oprócz pomiarów i reje
stracji stężel'l metanu, są także wyłączenia energii elektrycznej w stanach awaryjnych oraz 
krytycznych, tzw. metanometria automatyczna. W systemie SMP-NT sterowanie wyłączeniami 
energii elektrycznej i blokada załączeń energii są możliwe na różnych poziomach. 
- Wyłączenia bezpośrednie poprzez wyjścia sterujące metanomierzy; 
- Wyłączenia lokalne poprzez centralkę dołową, według programu zapisanego w pamięci cen-

tralki, bez konieczności połączenia z komputerem nadrzędnym; 
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- Wyłączenia centralne z komputera na powierzchni poprzez tzw. "matrycę wyłączeń" poz
walające na realizację złożonych układów wyłączeń o ogólnokopalnianym zasięgu. 
Najnowsze rozwiązania wnożliwiają obsługę urządzeń o pomiarach ciągłych z 2-sekundo

wym cyklem odczytu i rejestracji. W takim przypadku system gwarantuje w najbardziej nieko
rzystnych warunkach realizację wyłączeń z czasem nie dłuższym niż 4 sekundy, niezależnie od 
tego czy elementami wykonawczymi są wyjścia sterujące metanomierzy, czy central dołowych . 

Niezależnie od sposobu wyłączeń w każdym przypadku tylko dyspozytor może odbloko
wać sterowanie, zezwalając na ponowne załączenie energii elektrycznej po spełnieniu warun
ków bezpieczeństwa. 

3.1.2. Funkcje sytemu w zakresie wykrywania zagrożeń pożarowych 

Idea wczesnego wykrywania pożarów w wyrobiskach podziemnych kopalń tzw. CO-metrii 
automatycznej opiera się na ciągłych pomiarach parametrów powietrza kopalnianego za po
mocą stacjonarnych czujników umieszczonych w ustalonych punktach kopalni . Czujniki pod
ziemne (tlenku i dwutlenku węgla, tlenu, dymu, przepływu powietrza oraz temperatury powie
trza ewentualnie również temperatury górotworu) dostarczają bieżących informacji o zmianach 
składu powietrza kopalnianego i innych parametrów atmosfery w wyrobiskach kopalni. Spe
cjalistyczne metody przetwarzania danych zastosowane w programach komputera centralnego 
dają dyspozytorowi kopalni bieżące informacje dla kontroli i wczesnego wykrywania pożarów 
oraz sygnalizacji stanów nienormalnych. Zastosowane algorytmy dotyczą nie tylko pojedyn
czych sygnałów z czujników, ale także złożonych wskaźników pożarowych dla grupy kilku 
czujników, np. stosuje się wskaźnik wydatku tlenku węgla czy jego przyrostu w kontrolo
wanym rejonie kopalni. W ostatnim czasie wprowadzane są do kopalń systemy wspomagania 
dyspozytora na wypadek pożaru, które mają cechy systemów ekspertowych i pozwalają auto
matycznie wskazywać strefy zagrożenia, miejsca posterunków, a także na schematach kopalni 
na bieżąco pokazywać mierzone parametry. 

3.1.3. Monitorowanie ciśnień i potencjałów aerodynamicznych w kopalniach głębinowych 

Ta funkcja systemu, tzw. barometria automatyczna została wprowadzona do systemu mo
nitOJ·owania i zagrożeń gazowych po opracowaniu iskrobezpiecznego, zintegrowanego czuj
nika parametrów powietrza typ THP-1 (ciśnienia bezwzględnego, temperatury oraz wilgotno
ści). Należy szczególnie podkreślić bardzo wysoką dokładność czujnika ciśnienia bezwzględ
nego (±lO Pa). 

Wykorzystując teorię H. Bystronia można dzięki tym czujnikom na bieżąco i automaty
cznie rejestrować parametry powietrza oraz wyznaczać zmiany potencjału aerodynamicznego 
w wyrobiskach kopalń. Doświadczenia z eksploatacji tej funkcji systemu, w polskich kopal
niach, pozwalają stwierdzić, że w szczególnie trudnych warunkach ruchowych w sąsiedztwie 
rozległych zrobów czy pól pożarowych, ale również dla części sieci wrażliwej na zaburzenia; 
rejestracja potencjału może mieć kapitalne znaczenie w działaniach profilaktycznych dla utrzy
mania stabilnej wentylacji. Akcje gaszenia pożarów prowadzone po ostatnich katastrofach po
twierdziły potrzebę bieżącego wyznaczania pola potencjału w strefach pożaru, np. w czasie 
inertyzacji pól pożarowych (zarówno za pomocą azotu jak i dwutlenku węgla). Znajomość pola 
potencjału wokół pola pożarowego ma kapitalne znaczenie, a przy zastosowaniu tego roz
wiązania jest możliwe w sposób ciągły i automatyczny. Wprowadzenie po katastrofach w KWK 
"Pniówek" oraz w KWK "Bielszowice" obowiązku analizowania rozkładu spadków potencjału 
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aerodynamicznego wokół rejonu eksploatowanych ścian i uwzględnienie w analizie oceny kie
runków przepływu gazów zrobowych, w przypadku prowadzenia eksploatacji w pokładach za
liczonych do II, III łub IV kategorii zagrożenia metanowego, wymaga posiadania aktualnych 
schematów przestrzennych rejonowych sieci wentylacyjnych z potencjałami aerodynamicz
nymi. Realizacja tych obowiązków może znacznie przyśpieszyć rozwój barometrii automaty
cznej w polskich kopalniach . 

3.1.4. Ciągłe monitorowanie parametrów systemu odmetanowania 

Z uwagi na coraz trudniejsze warunki eksploatacji węgła kopalnie polskie stosują systemy 
odmetanowania górotworu i zrobów (obecnie 17 kopalń stosuje takie odmetanowanie, w tym 
lO kopaló Kompanii Węglowej S.A.). Całkowita i rzeczywista metanowość w rejonach wydo
bywczych określona jest przez sumaryczną ilość metanu odprowadzanego drogami wentylacyj
nymi oraz rurociągami odmetanowania. Stąd zwiększając ilość gazu ujmowanego odmetano
waniem potencjalnie obniża się ilość metanu emitowanego do wyrobisk kopalnianych, a zatem 
obniża się stężenie metanu w powietrzu obiegowym. Utrzymanie wysokiej efektywności sys
temu odmetanowania wymaga ciągłej kontroli parametrów medium w rurociągach i ich bie
żącą regulację . 

Najnowsze rozwiązania systemów gazometrycznych umożliwiają ciągły pomiar stężenia 
i wydatk~ metanu w rurociągach sieci odmetanowania. Idea systemu kontroli oparta jest na 
pomiarze parametrów medium w wybranych punktach rurociągu odmetanowania, a w szcze
gólności : stężenia metanu, spadku ciśnienia na kryzie, ciśnienia bezwzględnego oraz tempe
ratury. Dodatkowo dla ew. kontroli zagrożenia pożarowego w zrobach kontrolowany jest po
ziom zawartości tlenku węgla w rurociągach odmetanowania. Mierzone w systemie parametry 
umożliwiają oszacowanie wydatku metanu ujmowanego rurociągiem. Powyższe funkcje kon
trolno-pomiarowe zapewniają czujniki parametrów odmetanowania włączane do systemu SMP-NT. 

4. Tendencje rozwojowe systemów gazometrycznych 

Mówiąc o tendencjach rozwojowych systemów gazometrycznych w polskich kopalniach 
należy rozróżnić możliwości wynikające z dostępnych rozwiązaó, które mogą już dziś być 
wdrażane, od tych które są obecnie kierunkiem rozwoju. Efektywność i skuteczność systemów 
bezpieczeństwa wynika z jego niezawodności oraz szybkości działania. Dzisiejsze systemy da
ją wiele możliwości w zakresie szerszym aniżeli tylko monitorowanie ew. wyłączenie energii, 
czyli stwierdzanie zagrożenia i działanie zapobiegawcze dopiero po fakcie stwierdzenia zagro
żenia. Wydaje się, że zupełnie nie są wykorzystywane możliwości obliczeniowe w zakresie 
specjalistycznego przetwarzania danych i wczesnego wykrywania zagrożeń na podstawie symp
tomów. Kolejnym obszarem zastosowaó systemów gazometrycznych są lokalne zabezpiecze
nia rejonów o podwyższonym zagrożeniu, w którym zatrudnieni są ludzie, gdzie integrując ist
niejące urządzenia w układy zabezpieczeń lokalnych można wykrywać zagrożenie i je syg
nalizować. Dynamika zdarzeó po wyrzucie metanu w kopalni "Pniówek" i ,Zofiówka" oraz za
paleniu metanu i pożarze w kopalni "Budryk" wskazują na potrzebę nowego podejścia do za
gadnieó dyspozytorskiego nadzoru. Te kopalnie dostrzegły taką potrzebę i wprowadziły już in
tegrację systemów gazometrycznych z alarmowo-rozgłoszeniowymi aby przyśpieszyć infor
mowanie górników o powstałym zagrożeniu oraz wspomóc dyspozytora w ratowaniu zagrożo
nej załogi. Rozwój nowoczesnych technologii teleinformatycznych jest dziś faktem i wynikiem 
współczesnych zmian i badań kosmicznych i militarnych. Powszechność tych rozwiązań poz
wala na przygotowanie rozwiązaó innowacyjnych i ich wdrożenie w górnictwie. 
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4.1 . Integracja systemów bezpieczeństwa 

Wzrost zagrożeń, szczególnie tych skojarzonych (metan-pożary, metan-wstrząsy) powo
duje, że coraz szerzej wprowadzane są systemy zintegrowane, których cele można najprościej 
scharakteryzować następująco: 

pomiar 

ewakuacja załogi 
z zagrożonych stref 

sygnalizacja 

wyłączenie energii 
elektrycznej 

wykrycie 
zagrożenia 

alarm 

Rys. 5. Schemat działania systemu zintegrowanego 
Fig. 5. FI owehart o f the integrated system 

Jest to nowe podejście, gdyż dotychczas monitorowanie i kontrola zagrożeń naturalnych 
oraz ostrzeganie załóg o występujących zagrożeniach odbywało się w autonomicznych pod
systemach kontroli. Przebieg zdarzeń po wyrzucie metanu w kopalni "Pniówek" i "Zofiówka" 
oraz zapaleniu metanu i pożarze w kopalni "Budryk", kiedy w strefach wysokiego zagrożenia 
metanowego znalazło się wielu górników i tylko dzięki przytomności, właściwej ocenie zagro
żenia oraz szybkiemu zadziałaniu przez dyspozytora i służby dozoru udało się szczęśliwie wy
prowadzić załogę i un iknąć tragedii, pokazują potrzebę technicznego wspomagania takich 
działań . Skuteczność kontroli stanu bezpieczeństwa oraz ostrzegania załóg o występujących 
zagrożeniach, a także ich ratowania w stanach katastrof można dziś uzyskać przez integrację 
systemów monitorowania zagrożeń naturalnych z systemami alarmowo-rozgłoszeniowymi oraz 
lokalizacji załóg górniczych. Pierwsze takie rozwiązanie powstało w kopalni "Bogdanka" przez 
wdrożenie systemu, który integruje system monitorowania zagrożeń metanowo-pożarowych 
z systemem alarmowo-rozgłoszeniowym Rozwijając ten kierunek opracowano i wdrożono 
w kopalni "Bielszowice" system wyłączania energii elektrycznej po wystąpieniu wstrząsu o od
powiedniej energii . System powstał przez integrację systemów geofizycznych oraz monitoro
wania i kontroli zagrożeń metanowo-pożarowych odpowiedzialnego również za wyłączenia 
energii elektrycznej. Rozwiązanie to jest efektem zaleceń Komisji WUG po tragicznym tąp
nięci u w roku 1996 w ścianie N-303 w kopalni "Bielszowice", gdzie w wyniku wstrząsu nastą
pił gwałtowny wypływ metanu . 
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Kontrola ze stacji 
powierzchniowej 

Systemu Monitorowania 
Parametrów Środowiska SMP 

Alfanumeryczny 
wyświetlacz transparentowy 

ĄTOS 

! P ' ···J ,··. t• i·--i .,. .. 'T f'• '·' 
· Ui··~ h t1r! 1 g:.:: ! r·!f'l 
--·~~ 

Lista komunikatów: ~ 
- brak wentylacji 
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-uwaga metan u 
-ostrzeżenie pożarowe 

Cyfrowa · 
Centrala • 

Dołowa ł 
CCD-1 . • 

..... 

Sygnalizatory 
akustyczne 

____.. Wylączenie energii 
____.. elektrycznej 

+--+-- Wejścia cyfrowe 

+--

Analizaator CO Analizator CO Metanomierz MCH 
Anemometr AS-3 

Rys. 6. Podstawowa struktura układu zabezpieczeń lokalnych 
Fig. 6. Basic structure of )ocal protection system 

4.1.1 . Zabezpieczanie rejonów kopalni 

Wykorzystując możliwości systemu SMP-NT można monitorować i zabezpieczać rejony 
o szczególnym narażeniu, np. w pobliżu zamkniętych części kopalni, pól pożarowych itp . Pra
cująca w tym rejonie załoga powinna być bezzwłocznie informowana o występowaniu za
grożeń. Układ zabezpieczeń lokalnych to zespól urządzeń, zapewniających realizację funkcji 
pomiarowych, sygnalizację stanów krytycznych i sterujących w zakresie wyłączeń energii elek
trycznej w rejonie kopalni o szczególnym zagrożeniu . Wykorzystuje się w tym celu centralkę 
CCD wraz z koniecznymi czujnikami oraz sygnalizator ATOS (rys. 6). Wykorzystując możli
wości systemu SMP-NT można także monitorować i zabezpieczać rejony np. w czasie prowa
dzenia robót strzałowych . Strzelanie prowadzone w wyrobiskach kopalń generuje gazy po
strzałowe o dużej zawartości tlenku węgla . Umieszczając w strefie usuwania gazów postrza
łowych czujnik tlenku węgla typu MCO oraz podłączając do wyjść centralki CCD-1 sygnaliza
tory ATOS, można kontrolować stężenie gazów, sygnal izować zagrożenie gazami postrzało
wymi i w ten sposób ostrzegać załogę przed wejściem do stref podwyższonych stężeń do czasu 
przewietrzenia rejonu strzelań. 
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4.1.2. Integracja systemów SMP-ST AR 

Bezpieczeństwo pracy górników pod ziemią wymaga automatycznego wykrywania zagro
żeń, wyłączen ia energii elektrycznej w zagrożonym rejonie oraz ostrzegania górników o wystę
pujących zagrożeniach, np. w wyniku pożaru czy przemieszczających się domieszek gazo
wych. Poprawa skuteczności systemu ratowania zagrożonej załogi jest możliwa przez szybką 
reakcję na powstałe zagrożenie i błyskawiczne przekazanie komunikatów słownych oraz sy
gnałów ewakuacyjnych. Funkcje takie realizuje zintegrowany system typu ST ARSMP-Z wdro
żony po raz pierwszy w kopalni .,Bogdanka". Wykrycie stanu zagrożenia umożliwia automa
tyczne wyłączenie energii elektrycznej, a także uruchomienie dołowych sygnalizatorów i trans
parentów wskazujących załodze bezpieczny kierunek ewakuacji z zagrożonych rejonów kopal
ni. Istniejące w systemie STAR sygnalizatory alarmowe ZITG przystosowano do współpracy 
z transparentami optycznymi. które za pomocą komunikatów słownych i sygnałów ewakuacyj
nych informują o zagrożeniu i wskazują kierunki wycofywania załogi. 

4.1.3. Integracja systemów SMP-ARAMISIARES 

Wstrząsy podziemne, zwłaszcza te o dużej energii, powodują naruszenie struktury górotwo
ru i zjawiska gazodynamiczne z gwałtowną emisją metanu. Po tragicznym tąpnięciu w roku 
1996 w ścianie N-303 w kopalni "Bielszowice" w wyniku zalecenia Komisji WUG opracowano 
i wdrożono w tej kopalni system wyłączania energii elektrycznej po wystąpieniu wstrząsu o od
powiedniej energii. Rozwiązanie to powstało przez integrację systemu kontroli zjawisk sejsmi
cznych ARAMISIARES oraz systemu metanowo-pożarowego typu SMP-NT. 

Istotą działania zintegrowanego systemu jest wykrycie wstrząsu i ocena jego energii, a tak
że lokalizacja w systemie ARAMISI ARES oraz przekazanie informacji o wstrząsie wraz z jego 
lokalizacją do systemu SMP-NT, który natychmiast, automatycznie wyłącza energię elektry
czną w rejonie wstrząsu, ew. na zagrożonych drogach przepływu powietrza oraz uruchamia sy
gnalizację alarmową. 

4.2. Nowoczesne technologie teleinformatyczne w gazometrii automatycznej 

Względy bezpieczeństwa wymagają również poszukiwania nowoczesnych technologii tele
informatycznych dla zastosowań w górnictwie. Gwałtowny rozwój rozwiązań z zakresu hi-tech 
obserwowany w ostatnich latach jest efektem szerokich badań kosmicznych oraz badań pro
wadzonych dla celów militarnych. Fostęp ten dotyczy technologii teleinformatycznych, które 
jak się wydaje mogą być przeniesione już w najbliższej przyszłości do warunków górniczych. 

Potrzeby w tym zakresie dotyczą zarówno systemów zbierania danych, ich przesytu do ope
ratorów oraz na powierzchnię, a także zwrotnie sygnałów sterujących. Zbieranie danych w sys
temach bezpiecze1'1stwa wymaga wysokiej niezawodności i stosowania mechanizmów zapew
niających wysoki stopień bezpieczeństwa danych (tzw. rozwiązania redundantne) . Coraz więk
sza liczba danych (cyfrowych, analogowych), ale również sygnałów mowy i wizji wymaga du
żej przepustowości systemów transmisji danych. Biorąc pod uwagę, że wiele informacji zbie
ranych jest z urządzeń mobilnych nie zawsze zasilanych kablowo z kopalnianej sieci ener
getycznej (np. kolejki podwieszane, maszyny samojezdne z silnikami Diesla), a także fakt, że 
część źródeł danych związana jest z ludźmi stąd istnieje potrzeba zbudowania infrastruktury 
teleinformatycznej zdolnej obsłużyć ww. źródła danych. Ta infrastruktura zbudowana z sieci 
teletechnicznej (tradycyjne kable teletechniczne lub światłowody) wraz ze stacjami bazowymi 
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musi pokryć całą rozległą przestrzeń kopalni . W ten sposób będzie możliwe zbieranie danych 
zarówno ze stacjonarnych czujników jak i w technologii bezprzewodowej (WLAN) z czujni
ków i źródeł mobilnych. 

Zapewnienie niezawodnej transmisji w tak szerokim zakresie wymaga wysokiej przepus
towości i prędkości transmisji danych. Wykorzystując zbudowaną infrastrukturę teleinformaty
czną w kopalni będzie możliwe zbudowanie systemu łączności bezprzewodowej w zakresie 
przesyłania danych i komunikatów. 

4.2.1. Bezprzewodowe układy pomiarowe 

W przemysłowych systemach telemetrycznych szczególnie w trudnych warunkach, jakimi 
są podziemia kopalń utrzymanie sieci kablowej jest często trudne. Dotyczy to między innymi 
drążonych wyrobisk czy wyrobisk ścianowych . Z drugiej strony pomiary wykonywane punkto
wo w miejscu umieszczenia czujnika sprowadza się do jego zabudowy jedynie na wlocie i wy
locie, tak zresztą nakazują obecne przepisy. Praktyka pokazuje, że często zagrożenie metanowe 
występuje wewnątrz obszaru zabezpieczanego, tzn. wewnątrz ściany czy chodnika, co może, 
wynikać np. z zaburzeń tektonicznych, uskoków itp. Zastosowanie tradycyjnych czujników dla 
kontroli zagrożenia metanowego przy przemieszczającym się froncie byłoby trudne do utrzy
mania w ruchu z uwagi na konieczność przebudowywania czujników wraz z kablami. Roz
wiązaniem może tu być metanomierz z bezprzewodową transmisją danych. Jeszcze lepiej wi
dać potrzebę zastosowania metanomierzy bezprzewodowych przy pomiarach na maszynach 
mobilnych np. kombajnach czy kolejkach spalinowych: spągowych czy podwieszanych. W obu 
tych przypadkach przy przekroczeniu progu alarmowego konieczne jest nie tylko działanie lo
kalne tzn . wyłączenie energii elektrycznej i unieruchomienie maszyny, ale również automa
tyczne przekazanie danych do dyspozytora o występującym zagrożeniu . W przypadku metano
mierza kombajnowego wydaje się to konieczne szczególnie przy występujących zagrożeniach 
wyrzutami metanu i skał. Potrzeba tak szybkiego działania (wyłączenia energii elektrycznej) 
wynika z gwałtownego przebiegu zjawiska wyrzutu, co wykazały badania po wyrzucie w ko
palni "Zofiówka". 

4.2.2. Miniaturowe czujniki MEMS (Micro Elektro-Mechanical. System) 

Technologia MEMS w zaawansowanych układach wykorzystuje nie tylko własności elek
tryczne krzemu, ale również mechaniczne. Dzięki ponad 20. letnim badaniom, ta technologia 
dzięki powszechności i masowej produkcji układów znajduje dziś zastosowanie nie tylko w ba
daniach laboratoryjnych. W większości przypadków część elektroniczna MEMS wytwarzana 
jest w standardowym procesie układów scalonych tzw. microchipów. Producenci pamięci ma
sowych, telefonii komórkowej, przemysł motoryzacyjny, biomedycyna to główni odbiorcy tej 
technologii. Z zastosowań w gó.mictwie wydają się dziś bliskie przede wszystkim akcelero
metry, czujniki przepływu oraz gazometria. 

Od wielu lat pracuje się w laboratoriach nad miniaturowymi czujnikami gazów (MEMS 
Gas Sensor). W tym zakresie bardzo szybko rozwijają się metody pomiaru gazów z wykorzys
taniem absorpcji podczerwieni na mikrostrukturach krzemowych (IR Gas Sensor Chip). Zalety 
taniego i masowego wytwarzania układów MEMS z wykorzystaniem opanowanych już dziś 
technologii struktur krzemowych dają gwarancję rozwoju tego kierunku. 

Bardziej wyrafinowane struktury w gazometrii to czujniki macierzowe SAM (Sensor Array 
Measurement), których działanie można przyrównać do sztucznego nosa, w którym wykorzys-
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tuje się selektywność na wiele gazów. W ten sposób powstają inteligentne oraz odporne na fał
szywe alarmy i efektywne czujniki wykrywania pożarów o bardzo krótkim czasie odpowiedzi . 

S. Podsumowanie 

Systemy gazometryczne stosowane w kopalniach głębinowych podlegają rozwojowi w za
kresie funkcjonalnym i stosowanych technologii. Jest oczywiste, że bezpieczna eksploatacja 
we współczesnych kopalniach wymaga stosowania nowoczesnych i niezawodnych systemów 
gazometrycznych. Kopalniane systemy metanometryczne oparte o pomiary cykliczne są dziś 
sukcesywnie zastępowane nowoczesnymi systemami . Systemy o działaniu ciągłym i czasie 
wyłączei'l krótszym niż 15 sekund są instalowane we wszystkich nowych rozwiązaniach. Jest 
to, wymuszony przez najnowsze przepisy, krok w kierunku poprawy bezpieczei'lstwa w warun
kach występujących zagrożeń gazowych, przy eksploatacji pokładów tąpiących i możliwości 
występowania wyrzutów metanu, ale także wydaje się to konieczne w warunkach wysokiej 
koncentracji wydobycia. Obecnie najnowsze rozwiązania systemów o działaniu ciągłym umoż
liwiają skrócenie czasu odczytu i rejestracji do 2 sekund, a tym samym nawet w najbardziej 
złożonych układach zabezpieczeń metanometrycznych czas wyłączenia nie będzie przekraczał 
4 sekund. Takie rozwiązania z powodzeniem stosująjuż niektóre kopalnie. 

Zintegrowane systemy nadzoru dyspozytorskiego z funkcjami wspomagania dyspozytora 
pozwalają na skuteczną kontrolę stanu bezpieczeństwa kopalni oraz ostrzegania załóg o wy
stępujących zagrożeniach, a także ich ratowania w stanach katastrof. 

Rozwój gazometrycznych systemów dyspozytorskich w ostatnich latach jest wyraźny, ale 
jego skuteczność wymaga od służb kopalnianych wysokiej dyscypliny w zakresie użytkowania 
i serwisawania urządzeń oraz oprogramowania. Z drugiej jednak strony wydaje się również, że 

użytkownicy systemów gazometrycznych nie w pełni wykorzystują możliwości funkcjonalne 
współczesnych systemów gazometrycznych. Gwałtowny rozwój technologii wskazuje na nowe 
możliwości i kierunki rozwoju systemów gazometrycznych. 
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Trends in Development of Gas Hazard Monitoring in Hard Coal Mines 

Abstra et 

The paper presents briefly history of automatic gas monitoring systems in Polish coal mi
nes. I t characterizes the present stage of the development of the monitoring and eontroi system 
including measurements of environmental parameters, transmission and data visualisation, alarm 
state waming, automatic emergency energy shut-down and using methane monitoring for deener
gizing machines and technological devices in case of gas explosion hazards. The new solu
tions, which have been recently put in use, allow gas-monitoring systems to integrate with fun
ctions of alarms and warning in case of hazards . The systems help to evacuate miners from 
dangerous zones. At the end of the paper there have been given same examples determining di
rections of development of automatic gasometry including the solutions using the most advan
ced technologies within metrology and telecommunication. 

Recenzent: prrd dr hab. inż. Nikodem Szlązak 
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Wpływ obniżenia średniej temperatury promieniowania cieplnego 
otoczenia na możliwość poprawy warunków klimatycznych 
w wyrobiskach korytarzowych kopalń 

Słowa kluczowe 

wentylaLja-klimatyzacja-bezpieczeństwo górnicze 

Streszczenie 

W pracy pokazano wpływ obniżenia średniej temperatury promieniowania cieplnego oto
czenia na poprawę klimatycznych warunków pracy. W tym celu wykorzystano ekrany chło
dzące . Niskie temperatury ekranów uzyskano poprzez chłodzenie zimną wodą ich bawełnianej 
powierzchni. W badaniach analizowano różne położenia ekranów w chodniku, zmieniając rów
nież ich temperaturę. Podstawą oceny skuteczności poprawy warunków klimatycznych były 
wartości wskaźnika dyskomfortu cieplnego 8. 

l. Wstęp 

Promieniowanie cieplne otoczenia ma istotny wpływ na warunki klimatyczne. Poprawne 
klimatyczne warunki pracy w środowiskach ciepłych i gorących można zatem uzyskać obni
żając średnią temperaturę promieniowania cieplnego otoczenia. Niższa temperatura umożliwi 
człowiekowi zwiększenie wydzielania ciepła z powierzchni skóry do otoczenia przez promie
niowanie cieplne. 

W celu określenia strat lub zysków ciepła człowieka przez promieniowanie najczęściej ob
licza się średnią temperaturę promieniowania otoczenia Tpr- Wyznacza się ją w odniesieniu do 
przebywającego w tym otoczeniu człowieka. Średnia temperatura promieniowania otoczenia 
oznacza temperaturę jednorod~ego otoczenia (kula wokół człowieka) o doskonale czarnych po
wierzchniach, które powodowałyby straty lub zyski ciepła przez promieniowanie równe stra
tom lub zyskom występującym w środowisku rzeczywistym. Wyznaczenie Trr wymaga znajo
mości geometrycznej konfiguracji otoczenia, w celu określenia tak zwanych współczynników 
kierunkowych promieniowania <pp. Dla przestrzeni otaczającej zamkniętej suma współczynni
ków kierunkowych jest równa jedności (l:<ppi = l). 

Temperaturę Trr można wyznaczyć ze wzoru : 

11 

4 " 4 Tpr = L. <ilpi · Ti (1.1) 
i=l 
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gdzie: 
Ti- temperatura i-tej powierzchni, K, 
<pni- współczynnik kierunkowy i-tej powierzchni obliczony względem człowieka. 

W oparciu o dostępne w literaturze nomogramy [6] lub program komputerowy Z.K.S. MOSTO 
2000 [5] można wyznaczyć współczynniki kierunkowe powierzchni <pn oraz średnie tempera
tury promieniowania otoczeń. 

Jednym ze sposobów obniżenia średniej temperatury promieniowania otoczenia w gorących 
środowiskach pracy może być zastosowanie zasłon chłodzących . Zasłona chłodząca to powie
rzchnia o temperaturze znacznie niższej od temperatury ścian otaczających. Taką powierzchnią 
może być na przykład cienka warstwa spływającej po bawełnianej płachcie ochłodzonej wody. 
Na podstawie pomiarów zasłon chłodzących stwierdzono, że można obniżyć temperaturę śre
dnią ich powierzchni nawet o 20°C w stosunku do temperatury powietrza, która z reguły jest 
równa temperaturze powierzchni skał otaczających. 

Rozmieszczenie zasłon (ekranów) chłodzących w wyrobisku górniczym spowoduje obniże
nie średniej temperatury promieniowania otoczenia, przyczyniając się do poprawy warunków 
klimatycznych pracowników. 

2. Zasłony chłodzące w wyrobiskach korytarzowych 

Ekrany chłodzące w wyrobiskach korytarzowych (składające się z jednej lub kilku zasłon 
chłodzących) można umieścić w dowolnym miejscu tego wyrobiska. W danej strefie chło
dzącej można zastosować dowolną liczbę takich ekranów o określonej wysokości i długości . 

W niniejszej pracy podano przykład usytuowania jednego, dwóch i trzech ekranów chłodzą
cych w strefie przodkowej drążonego wyrobiska korytarzowego (rysunki 2.1 i 2.2). Płachty 
chłodzące umieszczone przy ociosach wyrobiska miały wymiary: wysokość 2 m, szerokość 2 m, 
natomiast płachty umieszczone w środku wyrobiska, (2,5x2 m). Ekrany chłodzące, w różnych 
wariantach obliczeń, składały się z jednej, dwóch lub trzech płacht. Rozpatrywano 4 warianty 
usytuowania ekranów chłodzących w strefie przodkowej (rys. 2.2): 
- A- jeden ekran ociosowy, 
- B -dwa ekrany ociosowe, 
- C- jeden ekran środkowy, 
- D -jeden ekran ociosowy i jeden środkowy. 

Dla wszystkich wariantów wyznaczono średnią temperaturę promieniowania cieplnego oto
czenia, przy założeniu, że temperatury ociosów skał są stałe i wynoszą 33°C. Średnie tempe
ratury powierzchni ekranów chłodzących zmieniano od l0°C do 20°C, co 2 stopnie. W każdym 
wariancie usytuowania ekranów zmianie ulegały również ich długości od 2 m do 6 m (2 m -
jedna płachta, 4 m- dwie płachty i 6 m- trzy płachty) [3, 4]. 

Wyniki obliczeń średniej temperatury promieniowania otoczenia w wyrobisku korytarzo
wym dla człowieka znajdującego się w środku wyrobiska lub w środku pomiędzy ekranami 
chłodzącymi podano w tabeli 2.1. 

Gdyby nie zastosowano zasłon chłodzących w tym wyrobisku to średnia temperatura pro
mieniowania cieplnego otoczenia byłaby równa temperaturze otaczających skał, czyli 33°C. 
Podczas zastosowania ekranów chłodzących, zwłaszcza w wariancie D, obniżono średnią tem
peraturę promieniowania otoczenia nawet o l0°C. Tak duża możliwość obniżenia średniej tem
peratury promieniowania otoczenia przyniosła wymierny efekt w postaci poprawy warunków 
klimatycznych (rozdz. 4). 
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W przypadku płacht o długości: 
-2m- człowiek majduje się w środku płacht 

w odległości l O m od czoła przodka, 
- 4 m - 11 m od czoła przodka, 
- 6 m - 12 m od czoła przodka. 

, płachta chłodząca 
( dh1gość 2 m) 

li 
li 
fi 

\\~ 

./~ 

Rys. 2.1. Przodek ślepy wyrobiska korytarzowego w obudowie ŁP 
Fig. 2 .1. Forefield o f a gallery excavation 

ŁP-7 
płachty chłodzące 

szerokość 4,2 m 
wysokość 3,1 m 

~---C 
A 

D 

----------

Rys. 2.2. Usytuowanie płacht chłodzących w wyrobisku korytarzowym w obudowie ŁP 
Fig. 2.2. Cooling screens in a gallery excavation 

409 

B 



Drenda J., Słota K., Słota Z.: Wpływ obniżenia średniej temperatury promieniowania ... 

Tab. 2.1. Prognostyczne wyniki ob1iczeil średniej temperatury promieniowania otoczenia przodka ś l epego 

Tab. 2.1. Average temperatures of environment radiation in excavations with cooling screens 

Średnia Średnia 
Temperatura temperatura Temperatura temperatura 

Wynliaty po ierzchni promieniowa~ 
WymiUJy powierzcl1ni promieniowania 

Sposób płacht 
płacht nia otoczenia Sposób płacht 

płacht otoczenia 

rozmiesz- chłod!ących 
chłodzących (człowiek rozmiesz- chłodzących 

cł1łodzących (człowiek 

czenia (długość x 
(te1nperatura znajduje się czenia (długość x 

(ten1peratura znajduje s ię 

płacht x wysokość) 
pozostały~.: h w środku płacht x wysokość) 

p(lZOStałych \\'środku 

(opis na powierzchni pomiędzy (opis na powierzchni pomiędzy 

t}SlUlkU) wynosi 33°C) płacluami rysunku) wynosi 33°C) płaclllami 

chłodzącymi) chłodzącymi) 

m o c o c m o c o c 

łO 30.8 łO 28,54 
ł2 30.98 12 28,92 

:::!x2 
14 3I.ł7 

2x2 
ł4 29,30 

16 31.35 ł6 29,68 
! 8 31.54 IR 30.06 
20 31.73 20 30,44 

Płacllly lO 29,27 Płachty lO 25,74 
chłodzące 

12 29,53 chłodzące 12 26,28 
tylko po 

14 29,80 po obu ł4 26,83 
jednej 4x2 4x2 
stronie 

ł6 30,07 stronach 16 27.38 

<x:iosu 18 30,34 chodniku ł8 27,94 

(A) 20 30,62 (8) 20 28,50 
lO 28,44 10 24,25 
12 28,73 12 24.85 

6x2 
ł4 29.02 

6x2 
14 25,45 

16 29,31 16 26,06 
18 29,6ł ł8 26.67 
20 29,92 20 27,29 
10 29,35 lO 26,44 
12 29.65 2x2,5 12 26,82 
ł4 29,% (w/miar ł 4 27,20 
16 30,27 płachty 16 27,58 
18 30,59 w środku) 18 27 ,96 

2x2,5 
2x2 

Płachty (wymiar 

20 30.90 chłodzące płachty przy 20 28,34 

w środku ociosie) 
Płachty 

wyrobiska 
chłodzące 

lO 27,I:l omz po 10 23,64 
1.\.. śnxłku 

wymbiska ł2 27,57 jednej ł2 24,16 
ł4 28.02 stronie 4x2,5 ł4 24,68 (C) 4x2.5 ociosu 16 28,47 4x2 16 25,20 
18 28,92 chodnika 18 25 ,72 
20 29,38 (Dl 20 26,24 
łO 25.97 łO 22.15 
12 26,46 12 22,55 

6x2,5 
ł4 26,95 6x2,5 14 22,95 
ł6 27,44 6x2 ł6 23 ,35 
18 27,94 ł 8 23,75 
20 28,45 20 24,15 
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3. Klimatyczne warunki pracy 

Klimatyczne warunki pracy w danym środowisku zależą między innymi od klimatu, ro
dzaju wykonywanej pracy lub czynności pracownika, ubioru i aklimatyzacji pracownika. Licz
bowym wskaźnikiem, dzięki któremu można ocenić stan warunków klimatycznych pracow
ników, jest wskaźnik dyskomfortu cieplnego o [1, 2]. Wskaźnik ten został wyprowadzony w opar
ciu o równanie komfortu cieplnego Fangera oraz kryterium bezpieczeństwa termicznego dla 
człowieka, jakimi są podane w normie PN-85/N 08011 (ISO 7243-1982), wartości odniesienia 
wskaźnika WBGT [8]. Jego wartości pozwalają określić komfort cieplny (O = 0), dyskomfort 
cieplny bezpieczny dla zdrowia (0 < o < l) oraz dyskomfort cieplny niebezpieczny dla zdrowia 
(o;::>: l). W sytuacji, gdy O;::>: l, człowiek nie powinien pracować, ani nawet przebywać w takim 
środowisku. 

Warunki dyskomfortu cieplnego bezpiecznego dla zdrowia (O< o< l) dzieląsię na: 
warunki korzystne (0 <o < 0,2), 
warunki trudne (0,5 :::; o< 0,8), 
warunki zadowalające (0,2:::; o< 0,5), 
warunki bardzo trudne (0,8 :::; o< l). 
Wartości wskaźnika dyskomfortu cieplnego pracownika można wyznaczyć z nomogramów 

lub obliczeń komputerowych [l, 2] . Nie uwzględniają one jednak wpływu zmiany średniej 
temperatury promieniowania otoczenia, ponieważ wykonane są przy założeniu, że średnia tem
peratura promieniowania jest równa temperaturze powietrza. 

4. Średnia temperatura promieniowania cieplnego otoczenia 
a warunki klimatyczne pracowników 

Średnia temperatura promieniowania otoczenia wpływa na poprawę lub pogorszenie się 
warunków klimatycznych w środowiskach pracy, między innymi również w środowiskach ko
palnianych. Wpływ ten przedstawiono na rysunkach (rys. 4.1, 4.2 i 4.3 ). Rysunki są nomo
gramami pozwalającymi wyznaczyć wskaźniki dyskomfortu cieplnego pracownika i ocenić 
klimatyczne warunki pracy. Wykorzystując zasłony (ekrany) chłodzące obniżamy średnią tem
peraturę promieniowania otoczenia. Zmniejszamy wtedy wartość wskaźnika dyskomfortu cie
plnego, a co za tym idzie poprawiamy warunki klimatyczne w ciepłych miejscach pracy. 

Rysunki sporządzono w układzie współrzędnych; temperatura powietrza t, i średnia tempe
ratura promieniowania otoczenia trr· Parametrem krzywych jest wskaźnik dyskomfortu ciepl
nego o [ 1]. Sporządzając wykresy (nomogramy) dla analizy zmian wskaźnika dyskomfortu cie
plnego o od średniej temperatury promieniowania otoczenia, ze względu na dużą liczbę para
metrów, od których zależą warunki klimatyczne, dla niektórych z tych parametrów przyjęto 
wartości stałe. Założono, że prędkość powietrza wynosi 0,5 m/s, wydatek energetyczny pra
cowników odpowiadający pracy umiarkowanej wynosi 165 W/m2

, ludzie są nie ubrani i nie 
zaaklimatyzowani. Przedstawiono trzy nomogramy wyznaczone dla trzech stałych wilgotności 
względnych powietrza cp = 20% (rys. 4.1 ), cp = l 00% (rys. 4.2) oraz cp = 50% (rys. 4.3). Przy
padku innych wilgotności powietrza w przodkach można stosować interpolację. 

Korzystanie z wykresów jest następujące. Najpierw, z wyników pomiarów, określamy tem
peraturę powietrza, wilgotność względną oraz prędkość powietrza i dobieramy nomogram od
powiadający tym parametrom. Dla przykładu przyjęto następujące wyniki pomiarów: t, = 33°C, 
wilgotność względną cp = 50% i prędkość powietrza w = 0,5 m/s. Wyniki te odpowiadają no
mogramowi przedstawionemu na rysunku 4.3. 
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Rys. 4.1. Przebieg izolini i dyskomfortu cieplnego o (w układzie t,, tp,.) dla ludzi nie ubranych, nie 
zaaklimatyzowanych, wykonujących pracę umiarkowaną (M= 165 W/m2

) oraz <p=20% i w= 0,5 m/s 
Fig. 4.1. Thermal discomfort indicator O (in reliance to t, and tr,.) for moderate work 

of people not acclimatised and without clothes. Relative air humidity <p= 20% 
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Rys. 4.2. Przebieg izolini i dyskomfortu cieplnego o (w układzie t., tr,.) dla ludzi nie ubranych, nie 
zaaklimatyzowanych, wykonujących pracę umiarkowaną (M= 165 W/m2

) oraz <p= 100% i w= 0,5 m/s 
Fig. 4.2. Thermal discomfort indicator o (in reliance to t, and tr,.) for moderate work 

of people not acclimatised and without clothes. Relative air humidity <p= 100% 
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Jeżeli założymy na wstępie, że średnia temperatura promieniowania otoczenia jest równa 
temperaturze powietrza (punkt A na rysunku 4.3), to wskaźnik dyskomfortu cieplnego 8 = 0,85. 
Wartość ta odpowiada bardzo trudnym warunkom klimatycznym. Obniżenie średniej tempe
ratury promieniowania w takim wyrobisku przy zastosowaniu ekranów chłodzących o l 0°C 
(punkt B) poprawi warunki klimatyczne, ponieważ wskaźnik dyskomfortu cieplnego zmniejszy 
się o 0,25 i przyjmie wartość 0,6. Ta wartość wskaźnika 8 odpowiada trudnym warunkom 
klimatycznym, niemniej jednak poprawa tych warunków nastąpiła. Zadowalające warunki kli
matyczne osiągnie się w tym przodku wówczas, gdy średnia temperatura promieniowania wy
niesie na przykład l 0°C (punkt C). Komfort cieplny byłby przy średniej temperaturze promie
niowania otoczenia równej 0°C (punkt D). 
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Rys. 4.3 . Przebieg izolinii dysko,mfortu cieplnego 8 (w układzie t,, tp.-) dla ludzi nie ubranych, nie 
zaaklimatyzowanych, wykonujących pracę umiarkowaną (M = 165 W/m2

) oraz <p= 50% i w = 0,5 mis 
Fig. 4 .3. Thermal discomfort indicator 8 (in reliance to t, and tp.-) for moderate wark 

o f people not acclimatised and without clothes. Relative air humidity <p= 50 

5. Podsumowanie 

Z przeprowadzonych badań i analiz wynika, że obniżenie średniej temperatury promienio
wania otoczenia w przodkach korytarzowych poprawiło warunki klimatyczne (wartość wskaź
nika dyskomfortu cieplnego zmniejszyła się). W pokazanym przykładzie, obniżenie średniej 
temperatury promieniowania otoczenia o l 0°C w stosunku do temperatury powietrza spowodo
wało zmniejszenie się wskaźnika dyskomfortu cieplnego o 0,25, czyli od wartości 0,85 do 0,6 
(rys. 4.3, punkty A i B). Podobny efekt poprawy warunków klimatycznych jak powyżej, czyli 
obniżenie wskaźnika dyskomfortu cieplnego do wartości 0,6, można również uzyskać poprzez 
obniżenie temperatury powietrza o 2,5°C, czyli do temperatury 30,5°C (rys. 4.3, punkt E) . 
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Gdyby teraz w takim środowisku zastosować ekrany chłodzące, obniżające średnią temperaturę 
promieniowania otoczenia o l0°C, to warunki klimatyczne byłyby zadowalające (punkt F) -
wskaźnik dyskomfortu cieplnego 8 = 0,4. Rozważania takie pokazują, że w przodkach górni
czych można stosować wspólnie dwa urządzenia służące do poprawy warunków klimatycz
nych- chłodnice i ekrany chłodzące . 

Metoda poprawy warunków klimatycznych w kopalniach, polegająca na obniżeniu średniej 
temperatury promieniowania otoczenia, powinna znaleźć zastosowanie w kopalniach, nie tylko 
dlatego, że przynosi dobre efekty, lecz przede wszystkim z tego powodu, że jest tańsza od tra
dycyjnej i stosowanej aktualnie klimatyzacji, polegającej na chłodzeniu powietrza. 
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The Influence of Reducing the A verage Temperature 
of Environment Radiation for Realizeability 
of Improving Climatic Conditions in a Gallery Excavation of Mines 

Abstra et 

In order to reduce average temperature of environment radiation in a gallery excavation, 
method utilising cooling screens was introduced. Low temperatures of screens were obtained 
by pauring cold water on their cotton surface. Research analysed four different patterns of lo
cation of cooling screens, with varying temperatures. The basis for evaluating effects was the 
value ofThermal Discomfort Indicator 8. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Józef Wacławik 
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Likwidowana kopalnia węgla kamiennego 
jako źródło energii geotermalnej 

Słowa kluczowe 

likwidowane kopalnie- energia geotermalna 

Streszczenie 

Artykuł prezentuje potencjał wykorzystania likwidowanych kopah1 węgla kamiennego jako 
miejsc pozyskiwania energii geotermalnej oraz związane z tym zagadnienia geologiczno-geo
termiczne i technologiczne. Problematyka zagospodarowania pozostałości po zlikwidowanych 
kopalniach głębinowych jest istotnym elementem działań w zakresie zrównoważonego roz
woju byłych obszarów podziemnej eksploatacji węgla kamiennego. Dlatego też lokalne samo
rządy zagłębi węglowych w Szkocji, Niemczech, Francji, Holandii, Belgii jak również i w Pol
sce rozpatrują między innymi możliwości eksploatacji energii z niskotemperaturowych wód 
geotermalnych wypełniających zroby zlikwidowanych kopalń. W Szkocji, Niemczech i Kana
dzie powstały już i działają od wielu lat instalacje geotermalne pozyskujące ciepło z podziem
nych wyrobisk kopalń. Instalacje te stanowią przykłady świadczące o możliwości eksploatacji 
czystej ekologicznie i odnawialnej energii geotermalnej w byłych miejscach wydobycia węgla 
kamiennego- jednego z najważniejszych, kopalnych surowców energetycznych. 

l. Wstęp 

Działalność górnicza w zagłębiach węglowych Europy prowadzona jest od ponad 200 lat. 
W trakcie wieloletniej eksploatacji wydobyto na powierzchnię miliardy ton węgla kamiennego 
oraz skały płonej, pozostawiając w interwale głębokości do ponad 1000 m wyrobiska eksploa
tacyjne - zroby o objętości setek milionów m3 udostępniające skały o temperaturze sięgającej 
50°C. Po zaprzestaniu odwadniania poziomów eksploatacyjnych lub całych kopalń istniejące 
zroby zostają całkowicie lub częściowo zalane- tworzą się zbiorniki wód podziemnych. Wody 
wypełniające zroby z czasem uzyskują temperatury skał otaczających, których wartości są za
leżne od głębokości i gradientu geotermicznego na danym obszarze górniczym. Występowanie 
w zrobach zbiorników wód o temperaturach kwalifikujących je do niskotemperaturowych wód 
termalnych (>20°C) stwarza możliwości eksploatacji i zagospodarowania na powierzchni ener
gii geotermalnej w nich zawartej [6]. 

Energia geotermalna jako ekologiczne czysta i odnawialna zdobywa w świecie coraz więk
szą popularność. Uzyskiwana jest zarówno z źródeł wysokotemperaturowych - głęboko wystę

pujących zbiorników wód termalnych w systemach wulkanicznych i basenach sedymentacyj-
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nych, jak również ze źródeł niskotemperaturowych - zasobów ciepła Ziemi występujących 
w gruntach i skałach zalegających na niewielkich głębokościach . W Polsce, po otwarciu pierw
szego zakładu geotermalnego na Podhalu oraz ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach, zaintere
sowanie energią geotermalną przyczyniło się do rozwoju szczegółowych badań tematu w wielu 
rejonach kraju. Również w p':llskich zagłębiach węglowych opracowano bilans zasobów ener
gii geotermalnej [7, 8] przy wykorzystaniu szczegółowych badań geotermicznych wykonywa
nych głównie dla celów określenia termicznych warunków eksploatacji górniczej. O zasadności 
wykorzystania energii geotermalnej z kopalń węgla kamiennego oraz o potrzebie przeprowadze
nia szczegółowych badań w tym zakresie pisało już wielu autorów [2, 4, 9, 5, 12]. 

Wykorzystanie przyjaznej środowisku i odnawialnej energii geotermalnej do celów grzew
czych w obszarze górniczych zagłębi węglowych jednych z najbardziej zanieczyszczonych 
obszarów działalności człowieka, może przyczynić się do poprawy sytuacji ekologicznej przez 
ograniczenie spalania konwencjonalnych paliw w lokalnych ciepłowniach oraz gospodar
stwach indywidualnych. Może to w znacznym stopniu zredukować emisję gazów (C01, SOJ 
i pyłów do atmosfery oraz stałych produktów spalania węgla. Wykorzystanie nowego, niekon
wencjonalnego źródła energii może się przyczynić w istotny sposób do bardziej racjonalnego 
spojrzenia na metody zagospodarowania tradycyjnych surowców energetycznych. Zmiana spo
sobu gospodarki zasobami e~ergetycznymi wydaje się coraz bardziej istotna w obliczu res
trukturyzacji przemysłu górniczego i likwidacji wielu kopalń lub rejonów eksploatacji węgla 
kamiennego. W związku z restrukturyzacją górnictwa, problem zagospodarowania pozostałości 
po zakładach górniczych staje się istotnym przedmiotem badań i opracowań w zakresie eko
nomii, ochrony środowiska, hydrogeologii. Do rozważań z tego zakresu wydaje się konieczne 
włączenie oszacowania możliwości zagospodarowania likwidowanych poziomów eksploata
cyjnych jako potencjalnych zbiorników wód termalnych. Kompleksowe analizy geologiczne, 
hydrogeologiczne, geotermiczne, technologiczne, ekonomiczne i prawne mogą doprowadzić 
do korzystnych rozwiązań przewidujących sytuację, kiedy to po zaprzestaniu eksploatacji ko
palnie węgla kamiennego będą dostarczać nowy nośnik energii - tym razem czystej ekologi
cznie i odnawialnej - wody termalne. 

Problematyka zagospodarowania pozostałości po zlikwidowanych kopalniach głębinowych 
jest istotnym elementem działań w zakresie zrównoważonego rozwoju byłych obszarów pod
ziemnej eksploatacji węgla kamiennego. Dlatego też lokalne społeczności zagłębi węglowych 
w Szkocji, Niemczech, Francji, Holandii, Belgii jak również i w Polsce rozpatrują między in
nymi możliwości eksploatacji energii z nisko-temperaturowych wód termalnych wypełnia

jących zroby zlikwidowanych kopalń. Poza naturalnymi warunkami geologiczno-złożowymi 
również lokalne, specyficzne dla poszczególnych zagłębi górniczych uwarunkowania społe
czne, ekonomiczne i prawne stanowią podstawowy czynnik decydujący o możliwościach roz
woju wykorzystania energii geotermalnej z zatopionych wyrobisk podziemnych [10] . Rozwią
zywanie wielorakich, złożonych problemów napotykanych przy planowanych instalacjach geo
termalnych w byłych kopalniach węgla kamiennego jest tematem działalności badawczo-roz
wojowej prowadzonej w wielu krajach przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej . 

2. Warunki geologiczno-geotermiczne zlikwidowanych kopalń 

Poza naturalnymi, dobrze rozpoznanymi zbiornikami wód termalnych w głębokich po
ziomach wodonośnych, należy przeanalizować możliwość występowania wód termalnych w sztu
cznych zbiornikach wód podziemnych - zrobach kopalnianych zlokalizowanych na większych 
głębokościach. W celu oszacowania zasobów energii cieplnej zgromadzonej w wodach wypeł-
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niających zroby określa się ich objętość oraz warunki geotermiczne obszaru eksploatacji gór
niczej . Wielkość i kształt pustek poeksploatacyjnych pozostałych po opuszczeniu danej kopalni 
lub rejonu eksploatacji zależą od czynników li tologiczno-strukturalnych oraz od sposobu pro
wadzenia eksploatacj i i likwidacji wyrobisk. Szacunkową ocenę objętości zborów można prze
prowadzić na podstawie ilości wydobytego węgla z danej kopalni. Dla przykładu średnie wy
dobycie roczne dla pojedynczej kopalni GZW to około 2 mln ton rocznie, co przy średniej 
gęstości węgla 1500 kg/m3 daje 1,3 mln m3 wyeksploatowanych pustek podziemnych. Przy za
łożen iu zmniejszenia ich objętości o maksymalnie 95% zależnie od sposobu likwidacji (przy 
zawałowym kierowaniu stropem lub stosowaniu podsadzki) stanowi to kilkadziesiąt do kilku
set tys. m3 pustek pozostałych w skałach . Pustki te są rozprzestrzenione częściowo w postaci 
otwartych przestrzeni, częściowo w postaci systemów szczelin powyżej wyeksploatowanego 
pokładu węgla. Dodatkowo wykonuje się udostępniające i technologiczne wyrobiska chodni
kowe o długości mierzonej w dziesiątkach kilometrów. Wyrobiska chodnikowe po ewentual
nym zlikwidowaniu kopalni, jako obudowane mają większą szansę pozostania otwartymi przez 
dłuższy okres czasu (kilka do kilkudziesięciu lat, a nawet dłużej). Przy wieloletniej eksploatacji 
w jednej kopalni powstaje system podziemnych pustek, których objętość można szacować w mi
lionach m3

. 

Syslem zrobów po zlikwidowaniu kopaini i po jej zalaniu można traktować jako szczelino
wy zbiornik wód podziemnych, składający się z wielu, często wzajemnie izolowanych części 
(różne poziomy i rejony eksploatacji). Wody wypełniające zroby charakteryzuje dynamika 
przepływu zależna od naturalnych dopływów z otaczającego zbiornik górotworu oraz odpły
wów kontrolowanych (systemy odwadniania) i niekontrolowanych (systemy szczelin w góro
tworze). Czas potrzebny na całkowite wypełnienie kopalni zależny od naturalnych dopływów 
do wyrobisk, jest oceniany na kilka do kilkudziesięciu Jat. 

Woda wypełniająca zbiornik utworzony w zrobach przyjmuje wartości temperatury skał 
otaczających, które po zaprzestaniu eksploatacji i związanego z nią chłodzenia, w krótkim 
okresie osiągną temperaturę wynikającą z gradientu termicznego na danym obszarze. W ob
szarze GZW na głębokościach eksploatacji górniczej do 1000 m temperatury osiągają wartości 
w zakresie od 8 do 45°C, w związku z czym, część zbiorników wód podziemnych powstałych 
po zlikwidowaniu kopalń można będzie zakwalifikować jako zbiorniki geotermalne, które są 
zasilane strumieniem ciepła z wnętrza ziemi. Dodatkowo zbiornik może być zasilany energią 
cieplną dostarczaną z powierzchni w ciepłej wodzie pochodzącej z procesów chłodniczych lub 
ze źródeł energii odpadowej wytwarzanej na powierzchni. Zbiornik w zrobach kopalni w tym 
przypadku będzie służył jako miejsce magazynowania energii cieplnej. 

Rozpoznanie geotermiki obszarów górniczych w celu określenia termicznych warunków 
eksploatacji jest jednym z podstawowych zadań służb mierniczo-geologicznych. Regularne po
miary niezaburzonej , tzw. pierwotnej temperatury świeżo odsłoniętych skał w wyrobiskach 
podziemnych wykonywane są w wielu kopalniach węgla kamiennego w związku z eksploata
cją prowadzoną poniżej 450 m, gdzie mogą występować niekorzystne warunki termiczne pra
cy. Na podstawie pomiarów temperatury skał tworzone są mapy termiczne dla określonych po
ziomów eksploatacji lub pokładów węgla. Dodatkowo prowadzone są pomiary temperatury 
wód dopływających do wyrobisk. Do równie dobrze rozpoznanych należy zal iczyć zagadnienie 
wpływu litologii skał na przepływ ziemskiego strumienia ciepła w zagłębiach węglowych . 

Rozkład pola temperatur w górotworze kształtowany jest poprzez ilość dopływającej energii 
w strumieniu ciepła, którego przepływ jest zależny od struktur geologicznych i litologii skał. 
W oparciu o informacje nt. budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych i geotermi
cznych możliwe jest wstępne określenie warunków występowania i wielkości zasobÓ\ · energii 
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geotermalnej w wodach wypełniających zroby likwidowanych kopalń węgla kamiennego. Ana
liza dopływu ciepła na drodze kondukcji i konwekcji do wyrobisk z otaczającego górotworu 
o znanych parametrach termicznych może ułatwić ocenę wielkości wychłodzenia skał ota
czających zroby na skutek eksploatacji energii cieplnej z wypełniających je wód. 

Ziemski strumień ciepła dostarcza do wyrobisk górniczych ilość energii zależną od po
wierzchni ścian wyrobiska. Przy średnich wartościach gęstości ziemskiego strumienia ciepła 
0,06 W 1m2 ilość energii cieplnej przekazywanej ze skał do wyrobisk jest stosunkowo nieduża. 
Znacznie większy wpływ na termikę wyrobisk górniczych wykazuje strumień ciepła wywołany 
różnicą temperatury pomiędzy ośrodkiem wypełniającym wyrobiska (powietrze lub woda) i ota
czającymi skałami. Gęstość strumienia ciepła wywołanego różnicą temperatur wyrobisko - gó
rotwór może sięgać kilku W na l m2 powierzchni ścian wyrobiska, bez znacznego wychłodze
nia górotworu. 

Rozwiązania teoretyczne dotyczące wymiany ciepła w trakcie klimatyzacji kopalń można 
wykorzystać w pełni do oceny energii geotermalnej dostarczanej do zbiorników wodnych w zro
bach kopalnianych oraz energii cieplnej możliwej do pozyskania z wód wypełniających wyro
biska bez znaczącego wychłodzenia skał otaczających. 

3. Metody eksploatacji energii geotermalnej ze zlikwidowanych kopalń 

Poniżej przedstawione zostały przykłady istniejących instalacji pozyskiwania energii geo
termalnej ze zlikwidowanych kopalń. 

W Springhill w Kanadzie działa od 1989 roku instalacja wykorzystująca energię geoterma
lną zawartą w wodach wypełniających zroby starej kopalni węgla kamiennego o objętości oko
ło 4 mln m3 [3]. Ciepła woda o temperaturze 17-l8°C jest eksploatowana ze zrobów przez 
kilka otworów i po schłodzeniu w pompach ciepła do 3°C jest odprowadzana z powrotem do 
zrobów kopalnianych, w odległości od miejsca eksploatacji zapobiegającej bezpośredniemu 
przepływowi zimnej wody do otworów chłonnych. Maksymalna głębokość wyrobisk kopalnia
nych wynosi I 350 m, gdzie przy gradiencie l5°C/km można przewidywać temperaturę 26°C 
(stosunkowo niską, w porównaniu np. z warunkami geotermicznymi GZW). Statyczne zasoby 
energii cieplnej w wodach wypełniających zroby kopalni zostały ocenione na 250xl0 12 1 lub 
70 GWht przy schłodzeniu l5°C w pompach ciepła. Pompy ciepła w sezonie zimowym dostar
czają energię cieplną do ogrzewania, natomiast w sezonie letnim spełniają rolę agregatów chłod
niczych do klimatyzacji pomieszczeń. Energia cieplna uzyskana w trakcie klimatyzacji jest za
tłaczana do zrobów kopalni, które spełniają rolę magazynu ciepła. Kalkulacje dowodzą, że 
ilość energii cieplnej dostarczanej do zrobów w procesach chłodzenia przewyższa ilość energii 
odbieranej do procesów grzewczych. Działanie tej instalacji geotermalnej zmniejszyło znacz
nie koszty związane z ogrzewaniem i klimatyzacją pomieszczeń oraz wpłynęło na redukcję 
emisji dwutlenku węgla do atmosfery. 

W Niemczech w starej kopalni cyny w Ehrenfriedersdorf (Rudawy Czeskie) od marca 1998 
roku działa instalacja pomp ciepła zasilana energią geotermalną z wody kopalnianej o temp. 
l0°C, zgromadzonej na głębokości 110m w zrobach o pojemności 1,75 mln m3 [11]. Woda 
jest pompowana poprzez umieszczony w starych wyrobiskach wymiennik ciepła, w którym jest 
schładzana do około 5°C oddając ciepło dolnemu źródłu pompy ciepła o temperaturze odpowied
nio 9/4°C. Schłodzona woda kopalnianajest odprowadzana do zrobów w odległości 700 m, w czę
ści bez połączel'1 hydraulicznych z miejscem czerpania. Woda z wymiennika ciepła o tempera
turze 9°C oddaje energię w pompach ciepła o mocy 120 kWt i 16 kWh które dostarczająciepłą 
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wodę o temperaturze odpowiednio 55°C i 45°C do ogrzewania budynków muzeum przykopal
nianego oraz przygotowania wody użytkowej. 

W Szkocji, w okręgach górniczych Shettleston i Lumphinnans od kilku lat działają dwie 
instalacje pomp ciepła bazujące na wodach kopalnianych o średniej temperaturze l2°C [l] . 
Woda wydobywana jest ze starych, zatopionych wyrobisk kopalń węgla kamiennego poprzez 
specjalnie do tego celu odwiercone otwory o głębokości 87 i 127m. Woda schłodzona po od
zysku energii cieplnej w pompach ciepła jest zatłaczana do zrobów odizolowanych hydrauli
cznie od otworów eksploatacyjnych. Energia geotermalna jest wykorzystywana do ogrzewania 
mieszka!'!. 

Powyższe przykłady istniejących instalacji geotermalnych ukazują szerokie możliwości 
przystosowania zlikwidowanych kopalni do eksploatacji energii geotermalnej . Planowe wyko
rzystanie przeznaczonej do likwidacji infrastruktury kopalń poprzez odpowiedniąjej adaptację 
może w znacznym stopniu obniżyć nakłady finansowe na budowę instalacji geotermalnych. 
Dla przykładu poza wierceniami z powierzchni do zrobów należałoby rozważyć możliwość 
umieszczenia wymienników ciepła w likwidowanych wyrobiskach oraz zasypywanych szy
bach co ograniczy koszty udostępniania skal na głębokościach uzasadniających eksploatację 
energii geotermalnej. Adaptacja wyrobisk korytarzowych w celu ułatwienia krążenia wód 
(w procesie naturalnej konwekcji) może umożliwić ich mieszanie poprzez dopływ cieplejszych 
wód z głębszych partii wyrobisk. Przy planowaniu ewentualnych projektów należy również 
rozważyć możliwość przystosowania powierzchniowych obiektów kopalni do produkcji ener
gii geotermalnej. 

4. Podsumowanie 

Zasoby energii geotermalnej występujące w obszarach górniczych kopall'1 węgla kamien
nego, a w szczególności w zatopionych wyrobiskach kopalń zlikwidowanych nadają się do za
gospodarowania lokalnego, Vv bezpośrednim sąsiedztwie miejsc ich eksploatacji. Zastosowanie 
czystej i odnawialnej energii geotermalnej w uzupełnieniu konwencjonalnych nośników ener
gii w zurbanizowanych i przemysłowych środowiskach zagłębi węglowych może w krótkim 
czasie zaowocować tam poprawą sytuacji socjo-ekologicznej. Lokalne społeczności zagłębi 
węglowych ściśle związane ze zlikwidowanym przemysłem górniczym i ideą pozyskiwania 
energii z głębi ziemi mogą w wyjątkowy sposób docenić nowy sposób zagospodarowania po
zostałości po kopalniach jako źródła energii geotermalnej. Wykorzystanie tego nowego, nie
konwencjonalnego źródła energii może się przyczynić w istotny sposób do poprawy metod za
gospodarowania zasobów tradycyjnych, konwencjonalnych surowców energetycznych w rejo
nach byłej eksploatacji węgla kamiennego. 
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Abandoned Coal Mine as a Source of Geothermal Energy 

Abstra et 

The potential of utilization of abandoned coal mines as a source of low-enthalpy geother
mal energy is presented in the paper. Geological and geothermal as well as technical aspects of 
extraction of low-temperature mine water from abandoned underground workings are discu
ssed. Use of heat from mine waters is one of important aspects of rational and sustainable uti
Iization of post-mining infrastructure and may bring positive socio-economic results for com
munities Iiving in European areas of former mining activity. Abandoned coal mines in Scot
land, Germany, France, the Netherlands, Belgiurn and Poland are the subjects of detailed stu
dies and development of geothermal utilization in underground mine workings . Some examples 
of use of mine waters in heat pumps installations are known from Germany, Scotland and Ca
nada. Further development of this technology is ongoing in face of restructuring of coal mining 
industry in Europe causing closure of mines in many regions. 
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Streszczenie 

Działalność każdej kopalni jest obarczona podwójnym ryzykiem. Po pierwsze ryzyko jest 
nierozerwalnie związane z niepewnością zachowania się natury (górotworu). Po drugie każda 
kopalnia musi uwzględnić ryzyko związane z jej działalnością ekonomiczno-finansową, będące 
skutkiem wielu czynników zewnętrznych, przewidywanych i nieprzewidywanych. Podstawo
wymi instrumentami zabezpieczającymi przed ryzykiem ekonomicznym są tworzone w kopal
ni rezerwy, które są oszacowanymi przyszłymi zobowiązaniami lub stratami. Rezerwy są w efek
cie częścią aktywów przeznaczonych na pokrycie aktualnych lub przewidywanych kosztów, 
strat, zobowiązań. Rezerwy nie mogą dotyczyć prognozowanych strat powstałych w działal
ności operacyjnej , finansowej czy inwe~tycyjnej. 

Rezerwy są tworzone głównie z dwu źródeł, powiększonych w tym celu kosztów bądź z po
mniejszonego zysku netto. W przypadku pojawienia się nieprzewidzianych zobowiązań i strat 
wykorzystuje się utworzone wcześniej rezerwy bez konieczności zmniejszania aktywów wyko
rzystywanych do działalności bieżącej kopalni. Jeżeli nie zajdzie potrzeba wykorzystania utwo
rzonych rezerw, powiększają one wówczas wynik finansowy kopalni. 

l. Istota ryzyka ekonomicznego 

Ryzyko jest zjawiskiem powszechnym, dlatego jest przedmiotem zainteresowania wielu 
dziedzin nauki; techniki, technologii, psychologii również ekonomii. Pomimo to, samo pojęcie 
ryzyka jest wieloznaczne w różny sposób jest definiowane, w zależności od tego, jakie kryte
rium przyjmowane jest do jego zdefiniowania. 

Za najważniejsze uważa się następujące kryteria [l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18]: 
- istotę ryzyka, 
- zakres posiadanych informacji mogących mieć wpływ na ryzyko podejmowanych decyzji, 
- podejście psychologiczne do ryzyka, 
- czynniki wpływające na ryzyko, 
- rodzaj ryzyka. 

Według pierwszego kryterium uważa się, że istotą ryzyka jest jego mierzalny charakter, 
określany prawdopodobieństwem zajścia poniższych zdarzeń: 

a) nie uzyskania zamierzonych efektów bądź celów, 
b) poniesienia niezamierzonych strat lub celów, 
c) powstania odchyleń od stanu oczekiwanego. 
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Z ekonomicznego punktu widzenia oznacza to, że nie możemy, co prawda przewidzieć, ja
kie warunki gospodarcze będą miały miejsce w przyszłości , ale możemy określić rozkład 
prawdopodobieństwa tych warunków. 

Zakres posiadanych informacji w różny sposób wpływa na ryzyko podejmowanych decyzji, 
bowiem mogą być one podejmowane w warunkach pewności, niepewności, ryzyka, konfliktu 
[9, 10, 14, 16] . ' 

Pewność to stan, kiedy są znane wszystkie istotne zdarzenia związane z podejmowaną de
cyzją a także skutki tej decyzji . Każda decyzja to określone zdarzenie, dlatego w warunkach 
pewności dążymy do wyboru optymalnego wariantu spośród podjętych decyzji . 

Niepewność to sytuacja, kiedy nie mamy wiedzy, jakie zdarzenie nastąpi jak również z ja
kim prawdopodobiei'lstwem Ir,oże się pojawić określone zdarzenie. 

Z ryzykiem mamy do czynienia wówczas, jeżeli potrafimy określić prawdopodobieństwo 
zajścia określonego zdarzenia bądź też prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów. 

Sytuacje konfliktowe występują wówczas, jeżeli strony konfliktu mają przeciwstawne cele. 
W zależności od przyjętej strategii zachowa1'1 jednej ze stron konfliktu, druga wybiera optymal
ną strategię z możliwą eliminacją ryzyka. 

Kontekst psychologiczny ryzyka ekonomicznego jest dzisiaj coraz powszechniej uwzględ
niany, zwłaszcza po tym jak w 2002 roku nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii uzyskali Kah
neman oraz Tversky. Opracowana przez nich teoria perspektywy [19] problem ryzykować czy 
nie, ocenia poprzez indywidualne podejście decydenta. 

Przykładem ich rozważań jest udowodnienie między innymi takich zachowań: 
- zysk cieszy mniej, natomiast strata boli bardziej, 
- decyzje w wielu przypadkach zależą od sposobu formułowania problemu, 
- jakimi informacjami się posługiwać, nowymi lub starymi, przy podejmowaniu decyzji. 

Z punktu widzenia ekonomicznego, na ryzyko mają decydujący wpływ dwa czynniki; ma
kroekonomiczne i mikroekonomiczne. 

Wśród czynników makroekonomicznych należy wymienić przede wszystkim ogólne wa
runki gospodarcze kraju (głównie poprzez ocenę wzrostu i rozwoju), stan gospodarki uwidocz
niony we wskaźnikach makroekonomicznych, takich jak: PKB, wskaźnik inflacji, stopa bezro
bocia, stopy procentowe, saldo bieżących obrotów w handlu zagranicznym, czy wreszcie sytua
cja polityczna w kraju i na świecie. 

Do czynników mikroekonomicznych zalicza się w szczególności specyfikę prowadzonej 
działalności, trafność dokonanego wyboru działania, przyjęta technologia i organizacja procesu 
gospodarczego, struktura majątku i kapitału, poziom konkurencji, decyzje inwestycyjne, prawi
dłowo przygotowane prognozy, itp . 

Definiując ryzyko poprzez jego rodzaj możemy stwierdzić, że z jednej strony ma ono cha
rakter obiektywny, ale również i subiektywny. Obiektywny, bo dotyczy realnych zagrożeń zja
wisk gospodarczych, natomiast subiektywny, bowiem jest w wielu przypadkach skutkiem po
siadanej wiedzy decydenta o zjawiskach i prawidłowościach konkretnej sytuacji gospodarczej. 

Według tego kryterium, ryzyko występuje jako: 
- normalne, bowiem tkwi w samej naturze procesu gospodarczego, wobec czego należy się 

z nim liczyć i przewidywać, 
- dopuszczalne, to znaczy jako ryzyko normalne powinno się mieścić w ustalonych granicach 

dopuszczalności, w których możemy sobie na nie pozwolić bez negatywnych konsekwencji 
dla decydenta, 

- niedopuszczalne, określane przez sytuacje i zdarzenia w których podejmowanie ryzyka jest 
niedopuszczalne, 
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niezbędne, charakterystyczne tym, że w określonych sytuacjach decydent musi podjąć ry
zyko, bowiem w przeciwnym przypadku mimo iż nie ponosimy straty możemy nie osiąg
nąć możliwych korzyści . 

Wobec różnorodności rozumienia ryzyka i ograniczonych możliwości redakcyjnych arty
kułu, ograniczono w jego dalszej części do klasycznego rozumienia ryzyka i jego istoty, wy
nikającego w szczególności z przyjętych uregulowań bilansowych i podatkowych. 

2. Rezerwy jako sposób zabezpieczenia przed ryzykiem ekonomicznym 

Przyjmując ryzyko jako coś naturalnego w ramach prowadzonej dz iałalności, powinno się 
jednak robić wszystko, aby to ryzyko ograniczyć, a także zabezpieczyć się przed nim. Problem 
ten opisuje teoria zarządzan ia ryzykiem [9, 14], według której do najważniejszych jej zadat'l 
należy identyfikacja ryzyka, jego pomiar, sterowanie ryzykiem, kontrola nad nim i wreszcie 
ograniczenie i zabezpieczenia. 

Problem zabezpieczeń przed ryzykiem ekonomicznym jest na tyle złożony, że uwzględ
niając teorię zarządzania ryzykiem jak również obowiązujące w tym zakresie zapisy prawne, 
można mówić o wielu spojrzeniach na zabezpieczenia z uwagi na przyjęte kryterium. 

Najbardziej charakterystyczne kryteria podziałowe sposobów zabezpieczet'l to kryterium 
(tabela l) : 
l. obowiązku zabezpieczenia, mamy tutaj obligatoryjne bądź fakultatywne zabezpieczenia, 
2. charakteru zabezpieczenia, w nim sposoby informacyjne bądź interwencyjne, 
3. udział w majątku instrumentu zabezpieczenia, sposoby bilansowe i pozabilansowe, 
4. miejsca instrumentu w bilansie, w aktywach bądź pasywach, 
S. rodzaju zabezpieczenia, w postaci rezerw bądź w inny sposób, 
6. formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa, w firmach kapitałowych, w pozostałych, 
7. metody zarządzania ryzykiem, metody unikania, prewencji , kompensacji, inne metody, 
8. aktu prawnego regulującego instrumenty zabezpieczenia, według ustawy o rachunkowości, 

według kodeksu spółek handlowych. 

l 
2 

3 
4 
5 
6 

7 

8 

Tabela l. Kryteria i sposoby zabezpieczen ia przed ryzykiem ekonomicznym 
Table l. Criteria and ways of safeguarding against economic risk 

Kryterium podziałów Sposoby zabezpieczenia 
Obowiązek zabezpieczenia Obligatoryjne- fakultatywne 
Charakter zabezpieczenia Informacyjne- interwencyjne 
Udział w majątku Bilansowe- pozabilansowe 
Miejsce w bilansie W aktywach, w pasywach - pasywowne 
Rodzaj zabezpieczenia Rezerwy- Inne 
Rodzaj formy org.-pravmej firmy Spółki kapitałowe- Inne podmioty 
Metoda zarządzania ryzykiem Unikanie- Prewencja- Kompensacja- Inne 

Akt prawny 
Wg ustawy o rachunkowości, wg Kodeksu 
spółek handlowych, wg ustawy CIT 

Z podanych wcześniej powodów, w artykule skoncentrowano się na rezerwach ekonomi
cznych jako ważnym elemencie metody kompensacyjnej zabezpieczenia się przed ryzykiem. 

Według międzynarodowych standardów rachunkowości [8], przedsiębiorstwo powinno two
rzyć rezerwy traktowane wówczas jako zobowiązania, jeżeli zachodzi sytuacja niepewności, co 
do terminu wymagalności tych zobowiązań lub wysokości kwoty. 
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W polskim prawie finansowym [2 I] , zagadnienie rezerw jest wyszczególnione w różnych 
kontekstach. W Art. 7, Ust. l ustawy o rachunkowości zapisano między innymi, że przy wyce
nie aktywów i pasywów należy w wyniku finansowym uwzględnić także rezerwy na znane jed
nostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń. W tym kontekście jak również wyko
rzys tując wymienione wyżej kryteria podziałowe zabezpieczeń przed ryzykiem z wykorzysta
niem rezerw, możemy mówić o rezerwach bilansowych i niebilansowych. Wśród rezerw bi lan
sowych wyróżniamy pięć grup; rezerwy na zobowiązania, rezerwy na odroczony podatek do
chodowy, rezerwy kapitałowe, rezerwy na restrukturyzację przedsiębiorstwa, rezerwy koszto
we. Rezerwy na zobowiązania są najbardziej przystające do podstawowej definicji rezerw, wy
szczególnionej zarówno w międzynarodowych standardach rachunkowości [8] jak również w na
szej ustawie o rachunkowości [2 1]. 

2.1. Rezerwy na zobowiązania 

Ustawa o rachunkowości (Art. 35d, Ust. l, Pkt l) stwierdza, że "Rezerwy tworzy się na pew
ne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązan i a, których kwotę można 
w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w to
ku, w tym z tytułu udzieionych gwarancji , poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego 
się postępowania sądowego". 

Rezerwy na zobowiązania mają swoje właściwości. Należą do nich przypadki, kiedy two
rzenie takiej rezerwy wynika z obowiązku prawnego lub zwyczajowego. Przykładem tego ostat
niego jest honorowanie zwrotu towarów w obrocie detal icznym, bez obowiązku prawnego. Re
zerwy na zobowiązania muszą mieć związek z przeszłą lub bieżącą działalnością nie mogą na
tomiast dotyczyć zdarzeń przyszłych, czego przykładem są możliwe przyszłe straty operacyj ne. 

W pracy [6] stwierdza się, że rezerwy na zobowiązania tworzy się tylko wtedy, gdy: 
l . Na przeds i ębiorstwie ciążą zobowiązania (prawne lub zwyczajowe) wynikające z przesz

łych zdarze1'1 gospodarczych. 
2. Jest prawdopodobne, że wypełnienie tych zobowiązań pociągnie za sobą wydatki. 
3. Można wiarygodnie oszacować wysokość takich zobowiązań. 

Należy przy tym mieć na uwadze, że utworzone rezerwy na zobowiązania zalicza się odpo
wiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczaj
nych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. 

Ponadto powstałe zobowiązania, na które utworzono rezerwę, zmni ejszają rezerwę. Nie 
wykorzystanie rezerwy, wobec zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego ich utworze
nie, zwi ększają na dzień, na który okazały się zbędne, odpowiednio pozostałe przychody ope
racyjne, przychody finansowe lub zyski nadzwyczajne. Wykorzystanie utworzonych rezerw 
nastąpi wówczas, kiedy przewidziane zobowiązania staną się zobowiązan i ami wymagalnymi , 
bowiem rezerwa może być wykorzystana na taki cel, na jaki została utworzona. 

2.2. Rezerwy na podatek dochodowy 

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), regulowany co prawda ustawą podatkową, 
[20] może być kwalifikowany na dwa sposoby według ustawy o rachunkowości [21]: 
l. Jako podatek dochodowy wynikowy, ujmowany wówczas w rachunku zysków i strat jako 

koszt pomniejszający wynik finansowy brutto. 
2. Jako podatek dochodowy kapitałowy, ujmowany w kapitale własnym a występujący wów

czas, jeżeli w poprzednim okresie miało miejsce zawyżenie/zaniżenie podstawy opodatko
wania, figuruje wówczas jako zysk lub strata z lat ubiegłych . 

426 



School of Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2006 

Dwie istotne zmiany prawne spowodowały pojawienie się podatku dochodowego odroczo
nego i konieczności tworzenia rezerw na ten podatek. Pierwsza z tych zmian nastąpiła w 1995 
roku, kiedy prawo bilansowe stało się prawem samodzielnym w stosunku do prawa podatko
wego. Druga natomiast dotyczy zmiany w ustawie o rachunkowości , w wyniku której, od l sty
cznia 2002 roku pojawił się obowiązek tworzenia, w określonych sytuacjach, rezerw na poda
tek dochodowy. 

Zmiana ta spowodowała wydzielanie, w określonych sytuacjach, z podatku wynikowego: 
- podatku dochodowego bieżącego, kwoty będącej iloczynem podstawy opodatkowania i sto

py podatkowej, czyli kwoty przekazywanej do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku, 
- podatku dochodowego odroczonego. 

Aby pojawił się podatek dochodowy bieżący w danym okresie: 
l. W bieżącym okresie przychody podatkowe muszą być większe niż koszty podatkowe i od

liczenia od dochodu, lub 
2. W poprzednich okresach miało miejsce zaniżenie podstawy opodatkowania i z tego tytułu 

w bieżącym okresie jednostka musi dopłacić podatek dochodowy, lub 
3. W poprzednich okresach miało miejsce zawyżenie podstawy opodatkowania i z tego tytułu 

w bieżącym okresie jednostce należy się zwrot podatku dochodowego. 
W pierwszym i drugim przypadku podatek dochodowy bieżący jest kosztem ujmowanym 

w rachunku zysku i strat, w trzecim przypadku podatek dochodowy bieżący jest przychodem 
ujmowanym w: 
a) rachunku zysków i strat, 
b) kapitale własnymjako zysk z lat ubiegłych . 

Jak wspomniano, od O 1.01.1995 roku wyłączono prawo bilansowe spod prawa podatkowe
go efektem czego jest praktycznie występująca stale różnica pomiędzy wynikiem finansowym 
brutto, wykazywanym w księgach rachunkowych, a podstawą opodatkowania podatkiem do
chodowym. Jest to główny powód wydzielania podatku dochodowego odroczonego. Można 
określić pięć podstawowych przyczyn powodujących powstawanie różnic pomiędzy wynikiem 
finansowym brutto a podstawą opodatkowania. 
l) Nie wszystkie koszty i straty uznane w księgach rachunkowych, stanowią koszt uzyskania 

przychodu. Różnice te mogą mieć charakter trwały bądź przejściowy. 
2) Nie wszystkie przychody ujęte w księgach rachunkowych w danym roku obrotowym, uzna

ne zostaną w tym roku za przychody podatkowe, np.: 
- przychody zarachowane księgowo, ale nie otrzymane w tym roku obrotowym, 
- zaliczone finansowo dodatnie różnice kursowe, ale nie zrealizowane aktualnie. 

3) Przy rozliczaniu podatku CIT, mogą być uwzględnione koszty, które obciążyły wynik finan
sowy brutto w poprzednich latach obrotowych. 

4) Przy rozliczeniu podatku mogą być uwzględnione przychody, które obciążyły wynik finan
sowy brutto w poprzednich latach obrotowych. 

5) Może mieć miejsce przypadek, kiedy występują przychody mające wyłącznie charakter po
datkowy, równocześnie nie tworzące korzyści ekonomicznych z punktu widzenia finan
sowego (księgowego) . 

Według ustawy o rachunkowości (Art. 37) obowiązek tworzenia podatku dochodowego od
roczonego powstaje wówczas, jeżeli zachodzą równocześnie dwa zdarzenia; powstał przychód 
lub koszt podatkowy lub księgowy , przychód lub koszt uznany w księgach rachunkowych zo
stał przejściowo nieuznany za przychód (koszt) podatkowy albo przychód (koszt) podatkowy 
został przejściowo nieuznany w księgach rachunkowych. 
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Zatem aby można było mówić o podatku dochodowym odroczonym, musi zaistnieć okreś
lona wyżej różnica przejściowa, będąca różnicą pomiędzy wartością księgową a wartością po
datkową aktywów i pasywów. Różnice przejściowe mogą występować jako dodatnie bądź ujemne. 

W przypadku dodatnich różnic przejściowych, podatek dochodowy odroczony należy uj
mować w rezerwach. Dodatnie różnice przejściowe to takie różnice, które spowodują zwię
kszenie podstawy obliczenia podatku CIT w przyszłości. 

W przypadku ujemnych różnić przejściowych lub straty, podatek dochodowy odroczony 
należy ujmować w aktywach. Ujemne różnice to takie różnice, które spowodują w przyszłości 
zmniejszenie podstawy obliczenia podatkuCIToraz straty podatkowej możliwej do odliczenia. 

2.3. Rezerwy kapitałowe 

Rezerwy kapitałowe są rezerwami obligatoryjnymi i tworzone są w dwu postaciach jako: 
- kapitał zapasowy, 
- kapitał rezerwowy. 

Ustawa o rachunkowości, w Art. 35d, Ust. 2a [21] obliguje jedynie spółki akcyjne do two
rzenia kapitału rezerwowego w wysokości wartości nabytych przez spółkę akcyjną akcji włas
nych według ceny nabycia tych akcji uraz w wysokości równej wysokości obniżenia kapitału 
zakładowego spółki akcyjnej o wartości nominalnej umorzonych akcji. Powyższa ustawa odsy
ła równocześnie do kodeksu spółek handlowych, który w rzeczywistości stanowi podstawę ob
ligatoryjności tworzonych rezerw kapitałowych. Należy przy tym stwierdzić, że kodeks spółek 
handlowych obliguje do tworzenia rezerw kapitałowych jedynie spółki kapitałowe (akcyjną i spół
kę z ograniczona odpowiedzialnością), chociaż spółki osobowe Uawna, partnerska, komandy
towa, komandytowo-partnerska) mogą takie rezerwy tworzyć w sposób fakultatywny. Ograni
czając się zatem do spółek kapitałowych, poszczególne rezerwy kapitałowe charakteryzują się 
poniższymi własnościami. 

Kapitał zapasowy 

W spółce akcyjnej kapitał zapasowy tworzy się z następujących źródeł: 
- z zysku netto, z którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki 

kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, 
- nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio), 
- dopłaty akcjonariuszy w zamian za przyznane im szczególne uprawnienia w zakresie posia-

danych dotychczas akcji, 
- różnic z aktualizacji wyceny rozchodowanych środków trwałych, 
- z nadwyżki sprzedaży lub umorzenia własnych akcji, 
- z innych źródeł, na przykład zobowiązań bezwarunkowo umorzonych w wyniku postępo-

wania układowego, zobowiązań zmienionych na akcje. 
O wykorzystaniu kapitału zapasowego decyduje walne zgromadzenie z zastrzeżeniem, że 

część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można przezna
czyć tylko na pokrycie straty netto. 

Kapitał zapasowy jest wykorzystywany najczęściej na: 
a) pokrycie straty netto, 
b) zwiększenie kapitału zakładowego, 

c) zwrot dopłat wspólników, 
d) podwyższenie kapitału zapasowego, 
e) podwyższenie zysku do podziału. 
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W spółce z o.o. tworzenie kapitału zapasowego również ma charakter obligatoryjny, przy 
czym kodeks spółek handlowych, nie precyzuje tak dokładnie, jak w przypadku spółki akcyj
nej, źródeł tworzenia jak również sposobu wykorzystywania tego kapitału. W praktyce kapitał 
zapasowy spółki z o.o. tworzy się z tych samych źródeł co w przypadku spółki akcyjnej jak 
również podobne są sposoby jego użycia. 

Kapitał rezerwowy 

Art. 457, §4 kodeksu spółek handlowych umożliwia tworzenie kapitału rezerwowego w spół
ce akcyjnej w sposób określony statutem a o jego przeznaczeniu decyduje walne zgromadze
nie. Źródłem tworzenia kapitału rezerwowego w spółce akcyjnej są: 
- zysk netto, 
- różnica netto środków trwałych po aktualizacji wyceny, 
- kwota obniżenia kapitału zapasowego. 

Kapitał rezerwowy może być przeznaczony tylko na pokrycie strat. 
W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał rezerwowy również jest tworzony fa

kultatywnie, jeżeli umowa spółki to przewiduje. Wówczas tworzony jest: 
- z zysku netto, 
- dopłaty wspólników, 
- z innych źródeł. 

O przeznaczeniu kapitału rezerwowego w tym przypadku decyduje walne zgromadzenie, 
przy czym są to najczęściej rezerwy, które przeznacza się na: 
- pokrycie straty bilansowej, 
- umorzenie udziałów bez obniżenia kapitału zakładowego, 
- zapewnienie środków na dywidendę w następnych latach. 

2.4. Rezerwy na restrukturyzację przedsiębiorstwa 

Rezerwy na restrukturyzację działalności przedsiębiorstwa przewiduje ustawa o rachunko
wości (Art. 35d, Ust l, Pkt 2), która stwierdza: 

"Rezerwy tworzy się na przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na 
podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub za
warto w tej sprawie wiążące umowy a plany restrukturyzacji pozwolą w sposób wiarygodny 
oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań". 

Z ustawy wynika, że powyższą rezerwę tworzy się wówczas, jeżeli inny akt prawny obli
guje jednostkę do jej utworzenia, przy czym wartość tej rezerwy musi być wiarygodnie osza
cowana, z wykluczeniem wykorzystania rezerwy na bieżące potrzeby. Powyższe rezerwy mają 
oczywiście charakter szacunkowy z obowiązkiem dotrzymania wiarygodności ich wyceny. Jak 
wiadomo w warunkach polskich mieliśmy i mamy do czynienia z przypadkami dosyć głębo
kich procesów restrukturyzacyjnych, w szczególności dotyczy to górnictwa węgla kamiennego. 
Przypadek ostatni nie może być jednak wiązany z omawianymi rezerwami głównie dlatego, że 
restrukturyzacja kopalń węgla kamiennego jest (była) prowadzona przede wszystkim ze środ
ków budżetowych . 

Tymczasem wymienione rezerwy mogą być tworzone wyłącznie ze środków własnych, co 
jest równoznaczne z tym, że dotyczą one przedsiębiorstw rentownych. 

Generalnie można, więc powiedzieć, że ww. rezerwy tworzy przedsiębiorstwo, które zostało 
obligatoryjnie zobowiązane do przeprowadzenia restrukturyzacji. 
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Sama restrukturyzacja natomiast może dotyczyć wielu obszarów działalności przedsiębior
stwa, typowymi przykładami obligującymi tworzenie tych rezerw mogą być [6]: 
- zwolnienia pracowników, 

rozwiązanie długotrwałych umów z kontrahentami, 
- demontaż maszyn i urządzeń, 
- sprzedaż zbędnych aktywów. 

2.5. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów jako rezerwa 

Rozliczenie międzyokresowe kosztów występują wówczas, jeżeli koszty odnoszą się do 
wielu okresów (np. miesięcy, lat) bądź też dotyczą innego okresu, aniżeli okres, w którym te 
koszty poniesiono. Rozliczenia międzyokresowe kosztów wykorzystują podział kosztów na 
(rys. l): 
- koszty poniesione w bieżącym okresie, 
- koszty przewidywane do poniesienia w późniejszym okresie. 

li 
Koszty poniesione 

w bieżącym okresie 

Kosz.y przewidywane do IJ 

poniesienia w późniejszym 
okresie BRMK 

~ -------..! 

Rys. l. Istota rozliczeń międzyokresowych kosztów 
Fig. l. The principle of allocating costs to time periods 

Powyższy podział kosztów, a także istota rozliczeń międzyokresowych kosztów, wynika 
z kilku zasad określonych ustawą o rachunkowości, w szczególności [6, 21]: 

Zasady memoriałowej, według której przedsiębiorstwo ujmuje wszystkie uzyskane, przypa
dające na jej rzecz przychody i obciążające je koszty związane z tymi przychodami, doty
czące danego okresu, niezależnie od terminu zapłaty. Pozwala to uniknąć subiektywnej 
ocenie momentu zmiany majątkowej w wyniku działalności gospodarczej. 

- Zasady współmierności polegającej na zapewnieniu współmierności uzyskanych przycho
dów i związanych z nimi kosztów. 
Zasady periodyzacji, to znaczy prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych z podziałem 
na okresy sprawozdawcze (miesiąc, rok), których dotyczą. 
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Istota rozliczeń międzyokresowych kosztów polega na podziale kosztów na dwie grupy: 
l) Koszty poniesione w bieżącym okresie, z tym, że mogą to być (rys . l): 

a) koszty dotyczące przyszłych okresów, traktowane wówczas jako czynne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów, 

b) koszty działalności bieżącego okresu. 
2) Koszty przewidziane do poniesienia w późniejszym okresie, ale obciążające koszty bieżą

cego okresu, traktowane są wówczas jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. 
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów polegają zatem na obliczeniu części kosztów 

przewidzianych do poniesienia w przyszłości do kosztów bieżących. Stanowią zatem swojego 
rodzaju rezerwy, które tworzy się teraz na poczet przyszłych wydatków lub kosztów. 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów mają typowy charakter zobowiązań i wynikają 
w szczególności z Art. 39, Ust. 2 ustawy o rachunkowości. 

W praktyce gospodarczej do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się 
najczęściej: 

- koszty przewidywanych większych remontów, 
rezerwy na naprawy i przeglądy gwarancyjne, 
rezerwy na usuwanie szkód górniczych, 
przewidywane koszty rekultywacji gruntów, 
przyszłe wypłaty premii z zysku, 
płace pracowników urlopowanych. 

3. Wnioski i podsumowanie 

Różne stosuje się w praktyce metody zarządzania ryzykiem i sposoby zabezpieczeń przed 
nim, przy czym do najważniejszych z nich można zaliczyć [4, 6, l 0]: 
l) metodę unikania, to znaczy podejmowania decyzji eliminujących ryzyko bądź ogranicza

jących go do minimum, 
2) metody prewencyjne, czyli zapobiegawcze przed ryzykiem, które w tym przypadku można 

by nazwać metodami wczesnego ostrzegania, 
3) metody kompensacyjne, wśród których znaczącą w ekonomii rolę spełniają właśnie rezerwy, 
4) inne metody, najbardziej znane z nich to transfer ryzyka na innych, dzielenie się ryzykiem, 
5) ze współpartnerami gospodarczymi. 

W artykule ograniczono się do rezerw jako jednego z głównych instrumentów zabezpie
czania się przed ryzykiem ekonomicznym. Tworzone w kopalni rezerwy mogą mieć różnoraki 
charakter i są regulowane przede wszystkim ustawą o rachunkowości, kodeksem spółek hand
lowych oraz ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych . 

Tworzone rezerwy mają charakter bądź pozabilansowy bądź bilansowy. Do rezerw figu
rujących w bilansie kopalni , na których skoncentrowano się w artykule, należą: 
- rezerwy na zobowiązania , 

- rezerwy na podatek dochodowy, 
- rezerwy kapitałowe, 
- rezerwy na restrukturyzację przedsiębiorstwa, 
- rezerwy kosztowe. 

Ponieważ powyższe rezerwy w zdecydowanej większości mogą być tworzone z zysku netto 
oznacza to, że są możliwe w przypadku rentownej działalności. 
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Economic Risk Instruments of a Mine 

Abstract 

The activity of every mine is subjected to double risk. Firstly, the risk is permanently con
nected with uncertainty concerning the behaviour of the rock-mass. Secondly, every mine must 
take in to account the risk related to i ts economic-financial activity being the result of numerous 
external predicted and unpredicted factors . The reserves produced in the mine, which are the 
estimated future obligations or losses are the basie instruments protecting against the economic 
risk. Consequently, the reserves are part of assets designed for covering the present or predic
ted costs , losses and obligations. The reserves cannot refer to the predicted losses as a result of 
operational , financial or investment activities . 

The reserves are obtained mainly due to two sources: the costs increased for that purpose or 
the decreased net profit. In case appearing of the unpredicted obligations and losses the re
serves, created beforehand, are used without the necessity of decreasing the assets used for the 
current activity of the mine. If the necessity of using the created reserves does not occur, they 
increase the financial result o f the min e. 

Recenzent: pro.f dr hab. inż. Roman Magda 

Pracę zrealizowano w ramach projektu badawczego 4Tl2A01929. 
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Formalne oceny efektywności średniookresowego 
prognozowania matematycznego cen miedzi na LME 

Słowa kluczowe 

.finansowe szeregi czasowe -ceny miedzi na giełdzie LME -analizy zmienności korela(-Ji 
szeregów czasowych 

Streszczenie 

Zbadano stacjonamość korelacji cen miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME), z wio
dącymi wskaźnikami koniunktury światowej w okresie ostatnich 15 lat. Wykazano, że miaro
dajna estymacja parametrów statystycznych tych szeregów wymaga danych za okres 60 mie
sięcy. Stwierdzono bardzo znaczące zmiany tych parametrów w minionej dekadzie. Niemniej, 
wyniki analizy sugerują ich umiarkowaną stacjonamość w czasie ostatnich dwóch lat, co daje 
obiecujące możliwości predykcji cen miedzi z wyprzedzeniem 6-12 miesięcy, z wykorzysta
niem zależności regresyjnych. 

l. Wprowadzenie 

Zapotrzebowanie na miedź na rynkach światowych utrzymuje się ciągle na wysokim po
ziomie ze względu na jej istotną rolę w budownictwie i przemyśle elektrotechnicznym. W ostat
nich dwu latach, po okresie silnej dekoniunktury na światowym rynku miedzi, obserwuje się 
ciągły wzrost cen tego metalu, podobny do tendencji cenowych produktów ropopochodnych. 
Powstaje pytanie, czy tendencja ta ma charakter długookresowy, czy też jest przejawem cy
kliczności koniunktury światowej [10, 13]. Odpowiedź na to pytanie ma ważne znaczenie dla 
polskiej gospodarki, gdyż na liście światowych eksporterów miedzi znajdujemy się na wyso
kiej ósmej pozycji [7] . Efektywność tego eksportu zależy w znacznej mierze od umiejętności 
przewidywania cen na rynkach światowych z dużym wyprzedzeniem, do kilku miesięcy. Świa
towe ceny miedzi kształtują się na Londyńskiej Giełdzie Metali (London Metal Exchange, 
LME) oraz na Giełdzie Towarowej COMEX w Nowym Jorku. Notowania LME, najbardziej 
istotne dla Europy, faktycznie spełniają rolę cen światowych dla miedzi rafinowanej oraz dla 
rud i kon.centratów, które są głównym przedmiotem zainteresowania polskich eksporterów. Na 
bazie cen miedzi na LME zawiera się około 70% światowych kontraktów. Uwarunkowania 
i mechanizmy kształtowania cen LME omówiono w monografii [12], a także w artykule [1]. 
Sprzyjają one redukcji zmienności cen, co daje podstawy do przypuszczenia, że szeregi cen 
miedzi mogą być efektywnie przetwarzane przy pomocy formuł teorii procesów stochastycz
nych. Warto nadmienić, że notowania dzienne LME sąjawne i łatwo dostępne poprzez Internet. 
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Problematyka ta była przedmiotem zainteresowania autorów od szeregu lat [2, 3, 4, 5], 
głównie pod kątem ocen skuteczności formalnych metod statystycznych [6]. W artykule [2] 
porównano efektywność wykorzystania modeli ARIMA [6] (ang. autoregresive-integrated
moving averag e) oraz oryginalnej metody opartej na adaptacyjnym predyktorze Hol ta [ 11] do 
prognozowania krótkoterminowego (do 7 sesji). Przeprowadzona analiza wykazała, że szeregi 
cen miedzi są bardzo zbliżone do ciągu sumowanych, niezależnych liczb losowych. Dla takich 
sygnałów, formalnie optymalnym predyktorem jest podtrzymanie zerowego rzędu (ang. zero
order-hołd- ZOH), a więc prognoza trywialna. Próby zastosowania modelu ARMA dla przy
rostów tych ciągów okazały się zasadne, ale redukowały dyspersję błędu ZOH mniej niż o 5%. 
Predyktor Holta [2, 4] dostosowany do predykcji szeregów niestacjonarnych, okazał się nie
przydatny. Ze względu na specyfikę transakcji dokonywanych na giełdach metali [12], szcze
gólnie istotne jest prognozowanie z wyprzedzeniem kilkumiesięcznym. W pracy [5] pokazano, 
że efektywne prognozy miesięczne można uzyskać poprzez uzupełnienie formuły ARMA do
datkowymi zależnościami regresyjnymi, uwzględniającymi powiązania cen miedzi z innymi 
szeregami czasowymi . Dla okresu panującej wówczas głębokiej dekoniunktury stwierdzono 
bardzo istotną zależność średniomiesięcznych cen miedzi od stanu zapasów miedzi na auto
ryzowanych składach LME. W powiązaniu z modelem AR pozwoliła ona poprawić prognozy 
miesięczne na rok 2003 o około 25% w stosunku prognoz ZOH. Późniejsze badania ujawniły 
jednak bardzo szybki zanik tej zależności w miarę poprawy sytuacji na rynku miedzi, co 
zainspirowało podjęcie szerszych analiz stacjonamości powiązań statystycznych cen miedzi ze 
wskaźnikami koniunktury światowej . Niniejszy artykuł omawia niektóre wyniki tych analiz. 

Badaniom poddano szesnastoletnie szeregi czasowe dziennych notowań giełdowych cen 
bieżących miedzi (LMECash), zapasów miedzi na LME (LMEStock) i dla porównania - dwóch 
miarodajnych wskaźników światowej koniunktury gospodarczej, tj. wskaźnika SP500 i cen pro
duktów ropopochodnych WTI. Wykazano, że w minionej dekadzie właściwości statystyczne 
6. miesięcznych i l. rocznych logarytmicznych przyrostów tych szeregów były bardzo zmien
ne, niemniej w okresie ostatnich dwóch lat stały się w miarę stacjonarne. Stwarza to możli
wości efektywnego prognozowania cen miedzi z wyprzedzeniem ponad 6. miesięcznym. 

2. Dane i metodyka badań 

W pracach [2, 8] wykazano, że najbardziej efektywne modele do prognozowania średnio
okresowego szeregów danych giełdowych uzyskuje się przez identyfikację zależności stochas
tycznych wiążących bezpośrednio przyrosty szeregów w przedziałach czasu równych horyzon
towi predykcji, z opóźnieniem nie mniejszym niż ten horyzont. W analizach ekonometry
cznych wykorzystuje się zwykle przyrosty logarytmiczne [2, 4, 9] i takie były przedmiotem 
prezentowanych badań. Analizom poddano przyrosty 6. i 12. miesięczne, których prognozo
wanie ma istotne znaczenia dla typowych transakcji terminowych [12]. 

Wykorzystane w badaniach szeregi i ich analizowane przyrosty logarytmiczne pokazano na 
rysunku l. Jak widać, dla szeregów SP500, WTI oraz zapasów miedzi (LMEStock) obserwuje 
się znaczącą zmianę zakresu wahań w ostatnim dziesięcioleciu, podczas gdy wahania ceny mie
dzi zachowują długookresową regularność w całym analizowanym okresie I 6 lat. 
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Tlme profilesof LMECssh LMESlock,SPSOO and WTI from 1989-01-02td 2005-10-19 
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6 months log-returns from 1989-07-01 to 2005-10.19 

05125100 02/13'93 11115195 0011/98 05/07/01 ()2/01/04 
12 mcnths log-returns from 1990-01-02 to 2005-10-19 

Rys. l . Wybrane szeregi czasowe i ich przyrosty logarytmiczne (unormowane wartością maksymalną). 
Przerywane linie pionowe oznaczają początki kwartałów i lat (pogrubione) . Dwie ciągłe linie pionowe 

pokazują atak terrorystyczny na WTC ( 11/09/200 l) i początek wojny w Iraku (22/03/2003) 
Fig. l. Stock market indices and petroi products prices used in calculations. The values in each series 

are related to their maximai value. Yertical lines- three months and l year (bold) intervals 

Efektywność prognozowania pewnego szeregu YM = {y" ... YM l można ocenić formalnie 
badając przebiegi czasowe współczynników jego autokorelacj i i korelacji z innymi szeregami 
XMd = {x" XM-d} opóźnionymi o liczbę d próbek, takąjak wymagany horyzont predykcji . 

Rozważmy szeregi YNm i XNnul w ruchomym oknie zawierającym N próbek (YNm = 
= IYm-N+d+h · ·· YmL XNmd =IYm-N+f>· .. Ym-cd) z możliwością wystąpienia brakujących danych. 
Przebiegi kowariancji K,.xNmd i korelacji R vxNmd oblicza się według następujących wzorów: 

m K K "\' YuXu-d -- . . R yxNmd 
yxNmd = L,_. Pud .. . ·N·· ,;·- -Y Nm • XNm·d; \'xNmd = 

n=m--N+t/+1 . S vNm SxNm-d 

dla m= N, ... M (l) 

~ Yu . . ~ X;,_d 
YNm= L. Pud -~f. ; XNm-d = L. Pnd -~-ł 

n=n>-N+d+l IV n=m-N+tl+l IV 

SrNm-d 

111 2 
l "\' xn-d ( )2 

\! L... Pnd - XNm-d ; srNm 
i n=m-N+d+l N 

{ 
.. . ......... . 

III 

= 11=//l~·d+i p"" 
(2) 

gdzie: sr Nm-tf, s" Nm • YNm' xNm-tl oznaczają bieżące wartości dyspersji i średniej XNmtl oraz YNm• 

p 1111 = {O, l l jest zmienną binarną: p 1111 = l jeśli zarówno Yn and x".11 są dostępne, a Pml = O 
w przeciwnym przypadku, N jest sumąp1111 dla wszystkich N próbek (licznością próby) . 
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Współczynnik korelacji R)'xNmtl jest bezpośrednio związany z najprostszą, jednoczynnikową 
liniową funkcją regresji, wiąiącą odchyłki (y"- YNm) z (X11_d -xN",_d) w sposób minimalizujący 
sumę kwadratów błędów e: dla n= m- N+ d+ 1 ... , m, co można zapisać w postaci: 

def S K 
( 

) · yNn~ - . R _ __ . . -~'xNmd y/1 -Y Nm = a _vxNmd . xli-d - XNm-d +en avxNmd = . . vxNmd 2 

. S xNm-d . SxNm- d 

(3) 

W przypadku, gdy opóźnienie d jest równe wyprzedzeniu prognozy, równanie (3) stanowi 
najprostszy model l. rzędu typu ARI lub ARIX [4]. Niech seNmrl oznacza dyspersję reszt e" 
modelu (3) w rozważanym oknie (przedziale obserwacji). Można wykazać, że: 

(4) 

Zakładając, że model C3:• spełnia formalne założenia Gaussa-Markova [8], a właściwości 
statystyczne szeregów pozostaną stałe do chwili n + d, wzór (4) można wykorzystać do osza
cowania efektywności seNnuls.vNm formuły predykcyjnej o postaci: 

(5) 

gdzie YNm+d jest średnią odcinka szeregu YNm+tb którą można prognozować oddzielnie [8] . Dane 
w Tabeli l pokazują, że RyxNmd < 0,20 oznacza praktycznie brak korelacji. 

Tabela l. Maksymalna efektywność predykcji odpowiadająca różnym wartościom współczynnika R v.•Nmd 

Table l . Maximum prediction efficiency correspond with the various values o f the R,,.Nmd coefficient 

R,,xNmd 0,0 0,100 0,200 0,250 0,300 0,500 0,707 0,866 0,900 0,950 

SeNnu/SyNnl 1,0 0,995 0,980 0,968 0,954 0,866 0,707 0,500 0,436 0,312 

Ze względu na czynniki losowe, przydatność estymaty RyxNmtl dla praktycznych zastosowań 
określa poziom jej istotności statystycznej, który można określić relacją: 

JRyxNnutl > RtN , 

gdzie: 

(7) 

a ta jest wartościąprogowąstatystyki Studenta dla testowania hipotezy E{avxNnutl =O [6, 8]. 
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Kluczowym problemem estymacji parametrów formuły prognostycznej (3) jest dobór sze
rokości okna N. Podstawowym kryterium jest uzyskanie we wzorze (7) poziomu istotności R,N 

niższego niż minimum przyjętego poziomu korelacji według wzoru (4) (Tabela l) . 
Jednakże, liczne prace [13] sygnalizują, że światowe szeregi finansowe zawierają istotne 

składowe periodyczne. Z naszych analiz wynika, że w ostatniej dekadzie cykle te mają okres 
około pięciu lat [10]. W pracy [8] pokazaliśmy, że ze względu na formalne właściwości takich 
szeregów estymacja dyspersji i funkcji korelacji winna być prowadzona w oknie obejmującym 
próbki z S.Iat. Jest oczywiste, że takie uśrednianie powoduje utratę informacji o istotnych 
zmianach właściwości szeregów w okresie do l roku, które mogą mieć znaczący wpływ na 
efektywność predykcji z wyprzedzeniem kilkumiesięcznym. Niemniej, stałość wartości RvxNmrb 

SyNm i s,Nm obliczonych w ruchomym oknie o takiej szerokości daje podstawy do wnioskowania 
o przydatności predyktora (5) dla prognoz kilkumiesięcznych. 

Analiza korelacji szeregów czasowych wymaga przypisania danych konkretnym chwilom 
czasu (zwykle ze stałym rozstępem). W związku z tym, istotnym problemem w badaniach sze
regów finansowych jest brak notowań w dniach weekendowych, świątecznych, a także w sto
sunkowo częste losowe przerwy w pracy giełd. Problem brakujących danych można rozwiązać 
poprzez usunięcie dni weekendowych, i uzupełnienie pozostałych braków metodą interpolacji 
liniowej . Uspójnione w ten sposób szeregi można dalej przetwarzać z wykorzystaniem standar
dowych procedur numerycznych, ale -jak wykazano w pracy [9] - interpolacja ma wpływ na 
wyniki analiz korelacyjnych. W związku z tym w omawianych badaniach zastosowano bar
dziej odpowiednie podejście, w którym przetwarza się tylko faktycznie zarejestrowane dane, 
z uwzględnieniem ich pozycji na faktycznej osi czasu. W tym celu stworzono szeregi zawie
rające rekordy odpowiadające wszystkim dniom w badanym okresie, przy czym na pozycjach 
brakujących danych (również weekendowych) wpisano charakterystyczną, nierealnie ujemną 
wartość (BRAK). Wymagało to opracowania dedykowanych procedur przetwarzania szere
gów, które we wzorach (l) i (2) pomijają składniki odpowiadające brakom (opcja Pml = 0). 
Przyjęto, że przy liczeniu przyrostów L1y11 = Y~Yn-d na pozycji n wstawiana jest wartość BRAK, 
jeśli Yn = BRAK. W przypadku, gdy y,;" = BRAK przyjęto alternatywnie: L1y11 = BRAK lub 
L1y11 = y11 -y11 . ,5, gdzie n-~ :S: n-d jest pierwszą pozycją, na której występuje zarejestrowana dana 
(liczy się zatem przyrosty pomiędzy notowaniami odległymi co najmniej o d próbek). Analo
gicznie obliczone są również wartości średnie danych w przedziale o długości d. 

W analizach danych giełdowych istotną rolę odgrywają miesięczne rozstępy czasu (okresy 
kontraktowania są najczęściej wyrażane w miesiącach). Do takich analiz zastosowano spec
jalne procedury wydzielające przedziały miesięczne (z uwzględnieniem zmiennej liczby dni 
w tym okresie). Opracowany przez nasz zespół pakiet pracuje w środowisku MATLAB i za
wiera ponadto szereg procedur ułatwiających wydzielanie okresów analizy według daty, pre
zentację graficzną danych spójnych i niespójnych na osi czasu i integrację (synchronizację) szere
gów pozyskanych z różnych źródeł. Posłużył on do wykonania prezentowanych tu wykresów. 

3. Omówienie wyników badań 

Przedmiotem analiz były zmiany średnich , dyspersji i współczynników korelacji logary
tmicznych przyrostów 6. i 12. miesięcznych, obliczane w oknie 5. letnim dla szeregów LME
Cash, LMEStock, SPSOO i WTI. Przebiegi czasowe tych wielkości w okresie 10 lat (z 15. let
nich ciągów danych) przedstawiają rysunki 2-6. Dla porównania pokazano również efekty 
zastosowania okna o szerokości l roku. Jak widać na tych rysunkach, estymaty jednoroczne są 
bardzo zmienne i ewidentnie cykliczne, o wahaniach znacznie wykraczających poza przedział 
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ufności. Ceny miedzi zachowują się przy tym podobnie, jak notowania SP500 i WTI. Wska
zuje to na obecność istotnych cykli 5. letnich zmian cen miedzi LME. Istnienie takich cykli
cznych wahań notowań SP500 i WTI stwierdziliśmy w naszych pracach [8] i [10]. Powodują 
one przede wszystkim dużą zmienność momentów 2. rzędu (dyspersji - patrz rys. 2 i 3 oraz 
korelacji - patrz rys. 4 i 5), obliczanych w oknie rocznym, a więc znacznie krótszym niż okres 
podstawowy cyklu. W efekcie, model (3) identyfikowany w rocznym przedziale danych nie 
może być podstawą wiarygodnego prognozowania według wzoru (5) z wyprzedzeniem wię
kszym niż l. miesiąc, a nawet znacznie krótszym. Miarodajnych podstaw do prognozowania 
dostarczają dopiero estymatory wyznaczane w przedziale 5. lat. Rysunki 2 i 3 pokazują, że ob
liczone w takim przedziale średnie i dyspersje przyrostów 6. i 12. miesięcznych badanych no
towań giełdowych są praktycznie stałe (LMECash), a przynajmniej łatwo prognozowalne. 

Gmo nths: retUrns. e veraged o ver 1 ycar ft-ort1199~06-30 t o 2005 -10-19 
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R o lling d isperslon o f Smo nths retu rns tn 6 y e a l"$ window from 1994~06-30 to 2005-10-19 

Rys. 2. Ś1·ednie i dyspersje przyrostów 6. miesięcznych w oknach l. rocznym i 5. letnim 
Fig. 2. Rolling mean values (upper rows in row pairs) and dispersions (!ower rows) calculated 

for 6 months returns in 5 years windows (see figure l for description of vertical lines) 

Dłsp ers1on or 12 m o nths roturns l!lv cn:tgcd ove r1 .y ear from 1991-01~01 to 2005- 1 O.i9 
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Ro lhng a v erage s o f 1 2 months returns tn 5 .years w indow fr-o m 1994~12-~1 to 2005-10.19 

Rys. 3. Średnie i dyspersje logarytmicznych przyrostów 12 miesięcznych w oknach l. rocznym i 5. letnim 
Fig. 3. Rolling mean values (upper rows in row pairs) and dispersions (!ower rows) calculated 
for 12 log months return s in the 5 years windows (see figure l for description o f vertical lin es) 
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Dużą zmienność wykazują natomiast parametry przyrostów zapasów miedzi LME. Właś
ciwości te są szczególnie wyraźne w okresie ostatnich dwóch lat. Warto zwrócić uwagę, że za
znaczone na rysunkach dwa wydarzenia globalne nie wpłynęły znacząco na te parametry no
towań giełdowych Cestymaty na rok 2005 obejmują efekty zarówno ataku na WTC, jak i wojny 
w Iraku). Miały one jednak znaczący wpływ na współczynniki korelacji wzajemnej pokazane 
na rysunkach 4-6. 

Rysunki te ujawniają bardzo interesujące zmiany globalnych mechanizmów kształtowania 
cen miedzi, jak również powiązań gospodarki światowej z rynkiem energii reprezentowanym 
tu notowaniami WTI. Szczególnie godne uwagi są przebiegi współczynników korelacji cen 
LMECash ze stanem zapasów i wskaźnikiem SP500 w ostatnich 5. latach. 
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Rys. 4. Współczynniki korelacji 6. miesięcznych logarytmicznych przyrostów względnych opóźnionych 
o 6 miesięcy, obliczane w oknach o szerokości l. roku i 5. lat. Linie poziome- granice istotności 
Fig. 4. Rolling cross-correlations of 6 months log returns delayed by 6 months in S years windows. 

Horizontal lines- significance bounds 

Jak widać na rysunku 4, korelacja przyrostów 6. miesięcznych ze stanem zapasów (opóź
nionym o 6 miesięcy) była bardzo wysoka od początku roku 1999 do końca 2003 (RvxNmtl z 

z 0,6). Było to prawdopodobnie spowodowane polityką giełdy LME w okresie głębokiej dek o-
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niunktury na rynku miedzi, zmierzającą do wyjścia z niekorzystnej sytuacji. Podobnie wysoką 
korelację, ale w dłuższym okresie wykazywały też przyrosty roczne (rysunek 5) . W obu przy
padkach, od roku 2004 następuje gwałtowny zanik tej współzależności do wartości nieistot
nych w chwili obecnej. Znamienne jest, że w tym samym okresie czasu korelacja 6. miesię
cznych przyrostów LMECash ze wskaźnikiem SP500 zwiększa się stopniowo od poziomu nie
istotności w roku 2003 do wartości około 0,5. Warto też zauważyć, że korelacja wskaźnika SP-
500 z opóźnioną ceną miedzi jest znacznie niższa. Sugeruje to, że po wyjściu z okresu deko
niunktury, rynek miedziowy staje się istotnie zależny od globalnej sytuacji gospodarczej, z opóź
nieniem około 6.miesięcznym. 

Korelacje przyrostów rocznych z opóźnieniem rocznym mają podobne tendencje, ale w ro
ku 2005 nie wychodząpoza przedział istotności merytorycznej (RrxNmcl z0,2, patrz Tabela 1). 
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Rys. 5. Współczynniki korelacji l. rocznych logarytmicznych przyrostów względnych opóźnionych 
o l rok, obliczane w oknach o szerokości L roku i 5. lat. Linie poziome- granice istotności 

Fig. 5. Rolling cross-correlations of 12 months log returns delayed by 12 months. 
Horizontal lines- significance bounds 

Rysunek 6 przedstawia korelacje przyrostów 6. miesięcznych z opóźnieniem 9. miesięcz
nym. Dla takich opóźnień w roku 2003 stwierdziliśmy [5] najistotniejsze powiązania miesię
cznych cen miedzi ze stanem zapasów. Widać jednak, że korelacje przyrostów 6. miesięcznych 
są tu słabsze niż dla opóźnień 6. miesięcznych, przy czym w roku 2005 są nieistotne. 
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Rys. 6. Współczynniki korelacji 6. i 9. miesięcznych logarytmicznych przyrostów względnych 
opóźnionych o 9 miesięcy, obliczane w oknie 5. letnim 

Fig. 6. Rolling cross-correlations of 6 months log returns delayd by 9 months in 5 years months 

4. Podsumowanie 

Przeprowadzone badania wykazują znaczne wahania parametrów statystycznych notowań 
cen miedzi na giełdzie LME w ostatnich 15 latach. Szczególnie istotne zmiany nastąpiły po 
ataku na WTC i rozpoczęciu wojny w Iraku. Niemniej w ostatnim roku obserwuje się wzglę
dną stacjonamość tych parametrów, co daje podstawy do oceny efektywności prognoz z wy
przedzeniem kilkumiesięcznym. 

W okresach dekoniunktury na rynku miedzi ceny te były silnie skorelowane ze stanem au
toryzowanych zapasów giełdy. W miarę poprawy sytuacji korelacja ta ulegała zanikowi, z równo
czesnym wzrostem zależności od wskaźników światowej koniunktury gospodarczej (reprezen
towanej w naszych badaniach wskaźnikiem SP500). 

W ostatnim roku korelacje przyrostów rocznych badanych szeregów są w ostatnim roku 
nieistotne statystycznie, co oznacza brak możliwości ich prognozowania. Niemniej, 6. miesię
czne przyrosty cen LME wykazują istotną i w miarę stałą korelację z SP500 oraz nieco słabszą, 
ale istotną z cenami produktów ropopochodnych (reprezentowanych notowaniami WTI). Daje 
to obiecujące perspektywy uzyskania wiarygodnych prognoz z wyprzedzeniem 6. miesięcznym 
o efektywności .\'eNm/l'yNm rzędu 0,76. Nieco gorszych, ale również wiarygodnych prognoz moż
na oczekiwać dla wyprzedzenia 9. miesięcznego. 
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Formai Evaluation of Medium-Horizon Prediction of LME Cooper Prices 

Abstra et 

Rolling correlations of LME cooper prices with selected World Economy indices during 
last 15 years a re studied. It was shown that estimation of the series statistical parameters needs 
the observation window of 60 months width. Very significant changes of these parameters 
during the last decade were revealed. Nevertheless, the study suggests moderately stationary 
properties o f t he series in !atest two years. It gives promisi n g perspectives for reliable pre-. 
diction of LME cooper prices at 6-12 months ahead, by employing regression techniques. 

Recenzent: prr~l dr hab. inż. Roman Magda 
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Możliwości i bariery eksploatacji złóż rud Zn-Pb 
w obszarach peryferyjnych ZGH Bolesław 

Słowa kluczowe 

Mat. Konf Szkoły Eksploatacji 
?odziemnej 2006 

złoża rud Zn-Pb- ZGH Bolesław- złoża peryf"eryjne- możliwości eksploatacji 

Streszczenie 

Gómictwo rud cynku i ołowiu w Poisce znajduje się w schyłkowym okresie istnienia. Z uwa
gi na widmo likwidacji, ZGH Bolesław intensywnie poszukują dróg przedłużenia działalności 
wydobywczej. Dodatkowym czynnikiem motywującym są utrzymujące się od pewnego czasu 
wysokie ceny cynku i ołowiu. Artykuł przedstawia możliwości i bariery udostępnienia i eks
ploatacji złóż w tzw. obszarach peryferyjnych ZGH Bolesław S.A. 

Wstęp 

Górnictwo rud cynku i ołowiu, posiadające długie i bogate tradycje (XII wiek), znajduje się 
obecnie u kresu swojej działalności. W związku ze sczerpywaniem się bazy zasobowej prze
widywana jest likwidacja kolejnych kopalń . Ta perspektywa sprawia, że ZGH Bolesław S.A. 
intensywnie poszukują dróg przedłużenia istnienia przedsiębiorstwa, m.in . poprzez rozważanie 
możliwości eksploatacji w tzw. obszarach peryferyjnych. Przemawiają za tym zarówno wzglę
dy społeczne (wizja bezrobocia strukturalnego), jak i ekonomiczne (utrzymujące się od dłuż
szego czasu wysokie ceny na rynkach metali). Należy mieć także świadomość, że ze względu 
na specyfikę technologii i warunki, w jakich prowadzi działalność ZGH Bolesław S.A. (m.in. 
fakt zaopatrywania lokalnej społeczności w wody pitne), zaprzestanie produkcji górniczej i upa
dek przedsiębiorstwa narazi Skarb Państwa na bardzo wysokie straty. 

Wśród złóż peryferyjnych ZGH Bolesław w rejonie olkuskim wymienia się (rys. l): 
a) w części północnej: 

l. Klucze, 
2. Chechło; 

b) w części wschodniej: 
l. Sikorka, 
2. Jaroszowiec-Pazurek; 

c) w części zachodniej: 
l. Laski. 
Pomimo wysokich cen cynku i ołowiu, baza zasobowa złóż peryferyjnych, z uwagi na ich 

budowę (złoża typu gniazdowego), niskie zawartości cynku i ołowiu oraz duże nakłady inwes
tycyjne, jest niewielka. Z wyżej wymienionych złóż, rozważania dotyczące możliwości ekono-
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micznie uzasadnionej eksploatacji prowadzi się jedynie w przypadku złóż: Klucze i Laski- i to 
jedynie we fragmentach . W przypadku zło~a Klucze rozpatruje się eksploatację odnogi połud
niowej i części południowo-wschodniej (tzw. zrębowej) tzw. obszaru Klucze I, natomiast 
w przypadku złoża Laski -części centralnej i północno-zachodniej (tzw. Laski Centralne) oraz 
wschodniej (Laski Wschodnie). Te możliwości są przedmiotem niniejszego referatu. 

l. Złoże Klucze 

Złoże Klucze zos tało odkryte w 1956 roku, w trakcie dokumentowania złoża Pomorzany. 
W latach I 956-199 I wydrążono na tym obszarze 381 otworów wiertniczych. Z uwagi na wąt
pliwości co do budowy złoża, ilości i jakości zasobów, w Jatach 1999-200 l odwiercono do
datkowe siedem otworów, które negatywnie zweryfikowały dotychczasową bazę zasobową. 
Efektem tych prac był dodatek do dokumentacji złoża Klucze w kat. C 1 +C~ oraz dokumentacja 
wyodrębnionego z obszaru złożowego Klucze- tzw. złoża Klucze I, w kategorii C 1 [ 1]. 

Rejon Klucze I stanowi południową część złoża i obejmuje około 25% powierzchni złoża . 

Rozpoznany został 65 otworami rozpoznawczymi, z których jedynie 15 wykazało obecność bi
lansowych interwałów rudnych [1]. Obszar złoża nachylony jest w kierunku zachodnim. W czę
ści południowej przecięty jest uskokiem o przebiegu WNW-ESE, o zrzucie 25-35 m na S [4]. 

zlot e 

zlote 'Pomorza 

o 
Bukowno 

/Q e "Klucze• 

Klucze zlote "Jaroszowiec-

~~ 

o 

Rys. I. Złoża perspektywiczne cynku i ołowiu w rejonie olkuskim [4] 
Fig. l. Prospect deposits in Olkusz area 

5km 

Złoże położone jest w granicach Gminy Klucze (powiat olkuski, woj. małopolskie) , na za
chód od miejscowości, o tej samej nazwie, będącej siedzibą władz Gminy. Przez jego obszar, z pół
nocy na południe, przebiega granica Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych (Park Kraj-
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obrazowy Orlich Gniazd): pa~tie zachodnie części północnej i południowej leżą w granicach par
ku, natomiast część wschodnia w - podlegającej również ochronie -jego otulinie. Przeważa
jąca część złoża zalega pod powierzchnią Pustyni Błędowskiej, natomiast odnoga południowa 
(rejon na północ od Białej Karczmy, wokół drogi Olkusz-Bolesław) - pod terenem Błędow
skich Lasów. 

Na powierzchni występują obiekty o dużej wartości przyrodniczej i krajoznawczej, wśród 
których należy wymienić: 
l) turystyczny Szlak Pustynny, 
2) Jurajski Szlak Konny, 
3) 2 ścieżki dydaktyczne, 
4) szlak rowero -y, 
5) Jaskinię Rudnicką, 

6) punkt widokowy "Góra Czubatka" (382 m n.p.m.). 
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Rys. 2. Rejony możliwej eksploatacji złoża Klucze (opr. własne) 
Fig. 2. Klucze deposit- areas o f possible mining 

Sytuację złoża Klucze i jego lokalizację względem granic i obszaru zespołu Jurajskich Par
ków Krajobrazowych ilustruje rysunek 2. 

Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych utworzono w roku 1981 r. na mocy uchwał: 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 20.06.1980 r., Rady Narodowej Miasta 
Krakowa z dnia 2.12.1981 r. i Wojewódzkiej Rady Narodowej w Częstochowie z dnia 17.06. 
1982 r. W wyniku reformy administracyjnej z 1999 roku (utworzenie 16 województw) doszło 
do podziału przynależności poszczególnych parków krajobrazowych. Dyrekcja Zespołu Jurajs
kich Parków Krajobrazowych mieści się obecnie w Krakowie, a park Orlich Gniazd znajduje 
się na terenach województw: małopolskiego i śląskiego. 
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 04.92.880 z dnia 30 kwiet
nia 2004 r.) mówi, m. in., że utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru 
następuje w drodze rozporządzenia wojewody, które określa jego nazwę, obszar, przebieg gra
nicy i otulinę ( ... ). Likwidacja lub zmniejszenie obszaru parku krajobrazowego następuje rów
nież w drodze rozporządzenia wojewody, po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo radami gmin, 
z powodu bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz wa
lorów krajobrazowych na obszarach projektowanych do wyłączenia spod ochrony. Artykuł 17 
ust. l . mówi, iż w parku krajobrazowym mogą być wprowadzone następujące zakazy, m.in.: 
l) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn . 
zm. 5) (pp. l); 

2) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu , oraz skamieniałości, w tym ko
palnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu (pp. 4); 

3) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu ( ... ) (pp. 5); 
4) dokonywania zmian stosunków wodnych( ... ) (pp. 6); 

Powyższe zakazy, jak stanowi ust. 2 artykułu 17, nie dotyczą m.in.: realizacji inwestycji ce
lu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O Planowaniu i Za
gospodarowaniu Przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 7!7 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), zwanej 
dalej "inwestycją celu publicznego" (pp. 4). 

Inwestycja celu publicznego definiowana jest jako działania o znaczeniu lokalnym (gmin
nym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, 
o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.: O Gospodarce Nieruchomościami . 

Należy ja rozumieć jako przedsięwzięcie służące ogółowi społeczeóstwa. 
Na terenie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych obowiązują więc określone zasady 

tworzenia zakładów przemysłowych i ich rozbudowy. 
W skrócie przedstawiają się one następująco [2]: 

- zakaz lokalizacji nowych i rozbudowy istniejących obiektów produkcyjnych, uciążliwych 
dla środowiska przyrodniczego, 

- zakaz eksploatacji powierzchniowej surowców mineralnych, 
- zakaz lokalizacji wszelkich obiektów, poza terenami określonymi w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. 
Warunkiem podjęcia jakichkolwiek działań w tym obszarze jest podjęcie rozmów z urzę

dem Wojewody Małopolskiego, w którego gestii są decyzje dotyczące parków krajobrazo
wych, oraz władzami Gminy Klucze i powiatu olkuskiego. 

l. l. Rejony możliwej eksploatacji 

W przypadku złoża Klucze I rozważa się dwa rejony potencjalnej eksploatacji (rys. 2): 
A. eksploatacja podziemna części południowej (tzw. części rowowej) z wyrobisk kopalni 01-

kusz-Pomorzany, 
B. eksploatacja odkrywkowa w tzw. części zrębowej, w obszarze na północ od ulicy Bole

sławskiej, wychodzącej z Klucz w kierunku Bolesławia . 

A. Część południowa 

Jeśli chodzi o eksploatację podziemną, kopalnia prowadzi obecnie prace nad projektem za
gospodarowania tego rejonu. 
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Bazę zasobową w części rewowej złoża (zasoby eksploatacyjne - dla furty 3,5 m - tabela 
l) stanowi 784,804 tys. Mg rudy o zawartościach Zn i Pb- odpowiednio- 5,09 i l ,49%. 

Tabela l . Baza zasobowa części rowowej złoża Klucze f 4] 
Table l. Reserves of southern part of Klucze deposit 

Miąższość 
Zasoby Zawartość Zawartość 

Kategoria rozpoznania [m] 
rudy Z n Pb 
[Mg] [%] [%l 

Zasoby geologiczne bilansowe 3,7 718 499 6,36 1,85 
złoże Klucze I kat. C 1 część S 
Zasoby przeznaczone do 
eksploatacji 3,5 784 804 5,09 1,49 
złoże Klucze I kat. C 1 

Zasoby Zasoby 
Z n Pb 
[%) [%] 

45 716 13 273 

39 985 !l 679 

Aktualnie uzyskano zgodę Ministerstwa Środowiska na wykonanie otworu z powierzchni 
na głębokość 120 m. Konieczne jest wykonanie większej liczby otworów powierzchniowych 
oraz przeprowadzenie badań elektrooporowych. Planuje się udostępnien ie od strony oddziału 
Oli (parcela A), które uważa się za najbardziej realistyczne (udostępnienie od strony oddziału 
O/VI (parcela B) poddaje się w wątpliwość z uwagi na zagrożenie związane z przedostawa
niem się skażonych wód oraz trudne warunki geologiczne). Oprócz wykonania wyrobisk pozio
mych i wspomnianego otworu planuje się wykonanie dodatkowego otworu wentylacyjnego o dłu
gości 70 m. Kopalnia prowadzi aktualnie starania o uzyskanie koncesji na udostępnienie złoża, 
co może być trudne z uwagi na położenie tej części złoża w granicach Zespołu Jurajskich Par
ków Krajobrazowych (Błędowskie Lasy). 

Przeciw ewentualnej eksploatacji przemawiają ponadto: 
- obecność drogi Klucze-Bolesław na powierzchni, 
- niepewność co do wielkości zasobów - budowa gniazdowa złoża, zjawiska krasowe; duża 

zmienność i nieciągłość interwałów złożowych, 
- stosunkowo duże nakłady kapitałowe. 

Za udostępnieniem i eksploatacją w tej części złoża przemawiają z kolei [ 4]: 
- stosunkowo niewielka odległość od wyrobisk kopalni Pomorzany - możliwość udostęp

nienia ze strony 0/I (parcela A - odległość od wyrobisk kopalni około 600 m), oraz O/VI 
(parcela B -około 200 m), 

- obecność nieprzepuszczalnych utworów kajpru w nakładzie, 
- większy udział rud siarczkowych niż w części zrębowej , 

- szanse na udokumentowanie nowych zasobów pomiędzy obszarami Pomorzan i Klucz w trak-
cie dalszego rozpoznania. 
Dodatkowym czynnikiem przemawiającym "za" rozpoczęciem prac w kierunku udostęp

nienia tej części złoża są korzystne wyniki wstępnej oceny efektywności ekonomicznej . 
Ocena ekonomiczna, realizowana za pomocą analizy zdyskontowanych przepływów pienięż

nych DCF, przeprowadzona była w oparciu o następujące założenia: 
l) cena cynku: 2000 USD/Mg, 
2) cena ołowiu: 1200 USD/Mg, 
3) nakłady inwestycyjne: 14 mln zł, 
4) koszty operacyjne: 70 zł/Mg rudy w.s ., 
5) kurs l USD: 3,30 zł, 

447 



Saługa P.: Możliwości i bariery eksploatacji złóż rud Zn-Pb w obszarach peryferyjnych ... 

6) tempo eksploatacji: 1000 Mg w.s./d (250 000 Mg w.s./rok), 
7) wskaźnik inflacji XII-XII: 3%, 
8) stopa inflacj i: 3%, 
9) stopa dyskontowa: 17,5%. 

Tak wysoką stopę dyskontową dobrano z uwagi na wysokie ryzyko przedsięwzięcia, zwią
zane z czynnikami "przeciw", wymienionymi powyżej [5]. 

Nakłady inwestycyjne, w wysokości 14 mln zł, obejmują: 
l) wykonanie I 300 mb wyrobisk w układzie dwunitkowym (700 m w części południowo-wschod

niej i 600 m w części południowo-zachodniej)- koszt około 13 mln zł, 
2) wydrążenie wspomnianych dwóch otworów wdechowych 01,6, o długościach: 70 oraz120m 

- koszt około l mln zł. 
Okres realizacji inwestycji, przy tak przyjętych parametrach oceny ekonomicznej, wyniósł

by około 4,5 roku. Rozpoczęcie eksploatacji z przodków nastąpiłoby po okresie l ,5 roku. 
Wartość zaktualizowana netto NPV przedsięwzięcia jest wysoka i kształtuje się na pozio

mie 22,947 mln zł. Wewnętrzna stopa zwrotu IRRjest również bardzo wysoka i wynosi 77,96%. 

B. Koncepcja eksploatacji w części zrębowej -tzw. parcela C 

Interesująco przedstawia się koncepcja odkrywkowej eksploatacji w części zrębowej złoża 
(parcela C). Autorem pomysłu jest Wojciech Retman, Główny Geolog ZGH Bolesław S.A .. 
Zasoby w tej parceli zalegają płytko (spąg złoża bilansowego, o miąższości 3,7 m, znajduje się 
na głębokości około 55 m poniżej powierzchni terenu). W nadkładzie występują piaski czwar
torzędowe, dolomity diploporowe i kruszconośne . W obszarze tym znajduje się około 70% cał
kowitych zasobów części zrębowej - razem ponad 623 tys . Mg rudy o zawartościach cynku 
i ołowiu- odpowiednio 7,17 i 1,71% (44 662 Mg cynku i lO 658 Mg ołowiu) (tabela 2). 

Parcela C znajduje się poza granicami Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych (w otu
linie Parku Orlich Gniazd). Obszar leży na zachodnich peryferiach miejscowości Klucze, na po
łudniowy zachód od wspomnianej Góry Czubatki. Teren jest niezamieszkały; jego powierz
chnię pokrywają piaski południowo-wschodniego krańca Pustyni Błędowskiej, a przez obszar 
przebiega turystyczny Transjurajski Szlak Konny. Około 250-300 metrów dzieli obszar poten
cjalnej odkrywki od drogi Klucze-Bolesław. 

Tabela 2. Baza zasobowa części zrębowej złoża Klucze [4] 
Table 2. Reserves o f plot C of Klucze deposit 

Miąższość 
Zasoby Zawartość Zawartość 

Kategoria rozpoznania 
[m] 

rudy Z n Pb 
[Mg] [%] [%] 

Zasoby geologiczne 
Parcela C 3,7 622 932 7,17 1.71 
złoże Klucze I kat. C 1 

Argumentami do starania się o ewentualną koncesję są: 
l) lokalizacja poza granicami Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, 
2) płytkie zaleganie, 

Zasoby Zasoby 
Z n Pb 
[%] [%] 

44 662 lO 658 

3) obecność w nadkładzie piasków czwartorzędowych, dolomitów diploporowych i kruszco
nośnych, możliwych do gospodarczego wykorzystania, 
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4) brak występowania w nadkładzie kłopotliwego do zagospodarowania kajpru, 
5) bliskość drogi Klucze-Bolesław, 
6) brak zabudowań na powierzchni, 
7) możliwość atrakcyjnej rekultywacji Uezioro, które podniosłoby walory turystyczne tej okolicy), 
8) względy społeczne (eksploatację odkrywkową w tym rejonie można starać się kwalifiko

wać jako inwes tycj ę celu publicznego). 
Przeciw ewentualnej eksploatacji odkrywkowej w tym miejscu przemawiają z kolei nastę

pujące czynniki: 
l) położenie w otulinie parku krajobrazowego, 
2) opór miejscowej ludności, 
3) bezpowrotne zniszczenie krajobrazu, 
4) konieczność przesunięcia przebiegu szlaków turystycznych w tym rejonie . 

2. Złoże Laski 

Podstawowym opracowaniem dotyczącym złoża Laski jest dokumentacja w kat. B+C 1, 

wykonana przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Krakowie w roku 1980. Na obszarze złoża 
wykonano łącznie 605 otworów, z których - w myśl kryteriów bilansowaści z roku 1992 - 70 
jest bilansowych, a 28 pozabilansowych [l]. 
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Rys. 3. Rejony możliwej eksploatacji złoża Laski (opr. własne) 
Fig. 3. Laski deposit- areas of possible mining 

Przedmiotowe złoże leży w granicach Gminy Bolesław (powiat olkuski, woj . małopolskie); 
rozciąga się pomiędzy miejscowościami Laski, Krzykawa i Bolesław z kierunku NW na SE. 
Złoże graniczy od wschodu z OG Pomorzany, a od południa ze złożami Krzykawa i Bolesław . 
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W części północno-zachodniej teren na powierzchni jest pagórkowaty; rozpościerają się tu La
sy Krzykawskie oraz obszary bagienne (pomiędzy miejscowościami Laski i Krzykawa). Przez 
rejon ten przebiega turystyczny Szlak Powstańców 1863 roku. W części południowo-wschod
niej krajobraz na powierzchni terenu jest odmienny: występuje tu pojedyncza zabudowa miesz
kalna z infrastrukturą przemysłową; w okolicy tej Gmina Bolesław lokuje wszelkie inwestycje 
przemysłowe. 

Na powierzchni występują też cieki wodne: na kanał Dąbrówka oraz Sztolnia Ponikowska, 
które łączą się w rzekę Białą, ograniczającą centralną część złoża od strony północnej. 

Lokalizację złoża Laski w obrębie Gminy Bolesław ilustruje rysunek 3. 

2.1. Rejony możliwej eksploatacji 

Rozważa się dwa rejony potencjalnej eksploatacji (rys. 3 ): 
A. Laski Wschodnie, z eksploatacją podziemną, 
B. Laski tzw. "Centralne" (środkowa i północno-zachodnia część złoża) , z eksploatacją od

krywkową. 

A. Laski Wschodnie 

Bazę zasobową w tej części złoża (zasoby eksploatacyjne - dla furty 3,5 m - tab. 3) sta
nowi 1,141 mln Mg rudy o zawartości Zn 3,25%. Złoże jest ubogie w ołów- średnia jego 
zawartość w tym rejonie wynosi zaledwie 0,06%. 

Koncepcja podziemnej eksploatacji złoża Laski Wschodnie wiąże się z bliskim sąsiedz
twem infrastruktury podziemnej - do części wschodniej złoża Laski dochodzą wyrobiska ko
palni Pomorzany. 

Tabela 3. Baza zasobowa złoża Laski Wschód 
Table 3. Reserves o f eastern part o f Laski deposit 

Miąższość 
Zasoby Zawartość Zawartość 

Kategoria rozpoznania [m] 
rudy Z n Pb 
[Mg] f%] [%] 

Zasoby geologiczne bilansowe 
6,0 l 252 994 3,33 0,05 

złoże Laski kat. B, część E 
Zasoby przeznaczone 
do eksploatacji 6,3 l 140 679 3,25 0,06 
złoże Laski kat. B, furta 3,5 m 

Zasoby Zasoby 
Z n Pb 
(%] [';ó j 

41 686 663 

37 073 725 

Należy podkreślić, iż ewentualna eksploatacja podziemna będzie tu skrępowana z uwagi na 
wspomnianą infrastrukturę powierzchniową; większość budynków nie posiada zabezpieczeń 
odpornościowych; przez rejon przebiega droga krajowa nr 94 Kraków-Katowice (ze stacją pa
liw) oraz kilka dróg o znaczeniu lokalnym. 

Wśród innych czynników przemawiających przeciwko podjęciu prac udostępniających i eks
ploatacyjnych w tym rejonie należy wymienić: 
- obecność cieków wodnych na powierzchni, 
- skomplikowaną budowę geologiczną i tektonikę złoża, 
- niepewność co do wielkości zasobów. 
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Ewentualne zaniechanie eksploatacji tych zasobów będzie się wiązać z ich utratą, gdyż wręcz 
niemożliwe będzie ponowne dotarcie do tych rejonów metodą podziemną. Za udostępnieniem 
złoża Laski Wschodnie przemawiają ponadto konieczność poniesienia stosunkowo niewielkich 
(około 20 mln zł) nakładów inwestycyjnych. 

Nakłady te obejmują: 
l) wykonanie 1900 mb chodników transportowych i wentylacyjnych (koszt około 7,6 mln zł), 
2) wykonanie 1300mb chodników wodnych (koszt około 3,9 mln zł), 
3) wydrążenie szybu wentylacyjnego ze zmywnicą (koszt około S mln zł), 
4) wykonanie szybika urobkowego (około 750 tys. zł), 
5) położenie około750mb torów (koszt całkowity w granicach 760 tys. zł), 
6) zakupienie maszyn odstawczych (koszt około 2 mln zł). 

Dodatkowym argumentem przemawiającym za podjęciem realizacji inwestycji w tym re
jonie są pozytywne wyniki wstępnej oceny ekonomicznej. 

Okres realizacji przedsięwzięcia, przy założeniu rocznego wydobycia na poziomie 250 tys. 
Mg rudy rocznie, skalkulowano na około 6 lat. NPV projektu, obliczona przy uwzględnieniu 
parametrów projektu analogicznych do przyjętych w przypadku części rowowej złoża Klucze, 
jest dodatnia i wynosi 2,49 mln zł. IRR projektu kształtuje się na poziomie 23,44%. 

B. Laski Centralne 

Złoże Laski w kierunku północno-zachodnim ulega przewężeni u, rozszerzając się w części 
środkowej i ponownie ulegając zwężeniu (rys. 3). Rejon ten, pomimo iż obejmuje w zasadzie
oprócz części centralnej złoża - również część północno-zachodnią, nazywany jest umownie 
obszarem Laski Centralne. 

W części tej warstwy nadkładowe stanowią utwory czwartorzędowe o miąższości kilkunas
tu metrów. Poniżej zalegają utwory triasowe, zbudowane z warstw kajpru, o miąższości około 40 m, 
dolomity diploporowe, a pod nimi około 60-metrowa warstwa dolomitów kruszconośnych. 
Złoże charakteryzuje się skomplikowaną tektoniką - w jego obrębie przebiegają liczne uskoki 
o różnych zrwtach . I tak: w części południowej przebiega uskok o zrzucie 66 m, natomiast 
w części środkowej i północnej przeważają uskoki o zrzucie 12-20 m. Zasoby geologiczne bi
lansowe w rejonie Laski Centralne (kategoria B) określono na 201 tys. Mg o zawartościach 
5,91% Zn oraz l ,53 Pb. Zasoby geologiczne bilansowe w kategorii C 1 wynoszą 2,29 mln Mg 
rudy (4,28% Zn oraz 0,39% Pb). 

W związku z tym, iż udostępnienie złoża metodą podziemną wiązałoby się z dużymi nakła
dami, w rejonie Laski Centralne rozważa się eksploatację odkrywkową Uako odrębna kopalnia) 
bądź eksploatacja odkrywkowa połączona z eksploatacją podziemną [3]. 

Czynnikami przemawiającymi za są: 
l) brak formalnych stref ochrony przyrody, 
2) brak zabudowań na powierzchni, 
3) bliskość dróg, 
4) obecność piasków i dolomitów w nadkładzie, pozwalająca na ich wykorzystanie gospodarcze, 
5) stosunkowo niewielkie nakłady inwestycyjne. 

Przeciw ewentualnej eksploatacji odkrywkowej przemawiają następujące argumenty: 
l) plany utworzen ia rezerwatu przyrody na tym terenie, 

•. 2) zniszczenie krajobrazu bagiennego i leśnego, 
3) skomplikowana budowa geologiczna i tektonika; obecność kłopotliwego do zagospodaro

wania kajpru w nadkładzie, 
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4) niepewność co do wielkości zasobów, 
5) stosunkowo głębokie zaleganie. 

Ewentualne kroki w sprawie podjęcia jakichkolwiek działań w tym rejonie muszą być po
przedzone rozmowami z władzami Gminy Bolesław oraz Nadleśnictwem . 

Zakończenie 

Ceny cynku i ołowiu na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) osiągają kolejne wieloletnie 
maksima. Do kupowania obu metali zachęca inwestorów także trwająca hossa na rynku miedzi 
oraz sygnały świadczące o przyspieszaniu wzrostu gospodarczego na świecie. 

Po raz ostatni notowania cynku były tak wysokie 17 lat temu, na wiosnę 1989 roku, gdy do
tarły w okolice 2000 USD za Mg. Ceny cynku windowane są w górę przez zwiększony popyt, 
zwłaszcza ze strony Indii i Chin. Chińska Republika Ludowa, na skutek boomu w budownic
twie i intensywnego rozwoju branży motoryzacyjnej , z eksportera stała się obecnie importerem 
cynku. Eksperci szacują, że na chińskie przedsiębiorstwa przypada obecnie prawie jedna czwar
ta światowej konsumpcji tego metalu. 

Na wartości jednocześnie ciągle zyskuje ołów. Jego cena na LME przekroczyła psycho
logiczny poziomu tysiąca dolarów za Mg. Było to efektem zwiększenia się zapotrzebowanie na 
nowe akumulatory samochodowe, w których ołów jestjednym z podstawowych składników . 

Z kolei należy podkreślić, iż w związku z niskimi jeszcze niedawno poziomami cen cynku 
i ołowiu, kopalnie ZGH Bolesław S.A. starały się osiągać jak najniższe poziomy kosztów ope
racyjnych wydobycia i przeróbki l Mg rudy. Polityka ta sprawiła , iż obecnie kształtują się one 
na niskim poziomie- około 65 zł/Mg rudy w.s., co przy występowaniu aktualnie wysokich cen 
rokuje bardzo obiecująco na przyszłość. 

W związku z powyższym, perspektywa zagospodarowania pewnych partii obszarów pery
feryjnych ZGH Bolesław niesie z sobą możliwości eksploatacji z zyskiem. Wstępne wyniki 
oceny ekonomicznej potwierdzają opłacalność przedsięwzięć realizowanych sposobem pod
ziemnym. Pomimo, iż jak dotychczas nie przeprowadzono kalkulacji efektywności ekonomi
cznej projektów eksploatacji odkrywkowej, należy oczekiwać, iż przedsięwzięcia te będą rów
nież opłacalne, jako że eksploatacja złóż tym systemem jest najtańszym sposobem wydoby
wania kopalin. W przypadku złoża Klucze w części zrębowej warunki dla prowadzenia eko
nomiczn ie uzasadnionej eksploatacji wydają się być szczególnie korzystne z uwagi na płytkie 
i regularne zaleganie złoża, wysokie zawartości cynku oraz występowanie w nadkładzie kopa- · 
lin, które można spożytkować ekonomicznie- zarówno na etapie eksploatacji, jak i też w fazie 
likwidacji . 

Przeszkody związane z możliwością eksploatacji w obszarach peryferyjnych związane są 
zasadniczo z ochroną obszarów i obiektów na powierzchni terenu. O ile w przypadku eksploa
tacji podziemnej można zminimalizować jej negatywne oddziaływanie na powierzchnię, o tyle 
w przypadku ewentualnej eksploatacji odkrywkowej należy się liczyć z utratą niepowtarzal
nych walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Dlatego koncepcje eksploatacji odkrywkowej 
na obszarach leśnych i chronionych - pomimo pomysłów atrakcyjnej rekultywacji - wiążą się 

nieuchronnie z konfliktem społecznym. Konieczna jest więc szeroka dyskusja na ten temat, 
w której stronami - oprócz ZGH Bolesław - byłyby zainteresowane gminy, władze powiato
we, urząd Wojewody Małopolskiego, któremu podlegają parki krajobrazowe na terenie woje
wództwa, oraz przedstawiciele ministerstw: Środowiska i Gospodarki. 
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Possibilities and Barriers of Peripheral Deposits Mining 
of Polish Zinc-and-Lead Company ZGH Bolesław S.A. 

Abstra et 

The zinc-and-lead company ZGH Bolesław operating in Olkusz area, province Little Po
land, is running out of resources. Due to high metal prices the company looks for mining po
ssibilities in so-called "peripheral" areas. Despite these deposits are poor in metais and geolo
gical recognition the company is hopeful that it will be able to run profitable mining operations 
there. The article presents possibilities and pros and cons of developing resources in these "pe
ripheral" areas. 
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Modelowanie zagadnień związanych z wyceną elastyczności decyzyjnej 
opcji rzeczywistych z wykorzystaniem modelu dwumianowego 

Słowa kluczowe 

model wyceny- ame1ykańs'<a opcja kupna- analiza wrażliwości opcji- instrument bazowy
- cena >~yko~ania opcji- czas życia opcji- stopa wolna od ryzyka - zmienność -
- convenience yield 

Streszczenie 

Niniejsza praca stanowi próbę usystematyzowania wiedzy z zakresu modelowania elasty
czności decyzyjnej w obrębie zagadnień związanych z tematyką opcji realnych (rzeczywistych) 
wbudo anych w aktywa. Niestety ze względu na obszerność problemu, wybrane zostały tylko 
niektóre zagadnienia istotne w procesie podejmowania decyzji. Nacisk położono na prezenta
cje modeli wyceny opcji rzeczywistych oraz analizę wrażliwości. Rozważania oparto głównie 
o wykorzystanie modelu dwumianowego w odniesieniu do amerykańskiej opcji kupna. 

l. Wstęp 

Pojęcie "opcja" jest stosunkowo starym terminem. Jednym z pierwszych autorów używa
jących kategorii "opcji" do opisu i wyceny możliwości rozwojowych firmy był Myers, który 
w 1977 roku opcjami wzrostu nazwał elastyczność zawartą w inwestycjach kapitałowych 1 • 

Współczesne metody wyceny projektów inwestycyjnych, obfitują różnorodnością podejść 
do zagadnie!'! wyceny. Powszechnie znane są metody statycznej i dynamicznej oceny projek
tów inwestycyjnych. Metody dynamiczne charakteryzuje możliwość uwzględnienia czynnika 
czasu w obliczeniach. Fakt ten jest umocowany w teorii "wartości kapitału (pieniądza) w czasie". 

Wśród najbardziej znanych metod wyróżnia się najczęściej -szacowanie zyskowności pro
jektów na bazie wyznaczania "progu rentowności" (ang. BEP- Break Even Point), czy analiza 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych (ang. DCF- Discounted Cash Flowi, Inną meto
dą, w grupie rozważanych , jest rachunek porównawczy rentowności (zyskowności) inwesty-

1 Por. Myers S.C.: Detenninants of Corporate Borrowing. Journal of Financial Economics, 1977, Vol. 5(2), 
s. 147-175 [12]. 

2 Wanielista K., Saługa P., Kicki J., Dzieża J., Jarosz J., Milkawski R., Sobczyk EJ. , Wirth H.: Wycena 
wartości zasobów złoża. Nowa strategia i metody wyceny. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Biblioteka 
Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Seria z Lampką Górniczą nr 12, Kraków 2002 [ 15]. 
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cji 3
. Dalej wśród metod statycznych wymienia się, powszechnie stosowaną w praktyce, metodę 

rachunku opłacalności inwestycji w aspekcie wyznaczania okresu zwrotu poniesionych nań na
kładów finansowych i rzeczowych wyrażonych w pieniądzu . W grupie współcześnie stosowa
nych narzędzi wyceny silną pozycję zaczynają zdobywać metody oparte o "scenariuszowe" ok
reślanie stanów projektu w przyszłości, w literaturze nazwane analizą drzew decyzyjnych (ang. 
Decision Tree Analysis/. Wśród dynamicznych metod wyceny wiele uwagi poświęcono rów
nież metodom symulacyjnym. Metoda ta inaczej nazywana jest symulacją Monte Carlo5

· 
6
. 

Ostatnią i zarazem najbardziej złożoną metodą wyceny projektów, przedsięwzięć jest analiza 
wykorzystująca finansową teorię opcji finansowych zwana metodologią opcji realnych (ang. 
Real Options Ana!y.1·i.1/. 

2. Elastyczność decyzyjna, a wartość projektu 

Problem elastyczności decyzyjnej bywa różnie definiowany. W literaturze jednak przeważa 
przekonanie, iż jest to "możliwość" podjęcia alternatywnej decyzji inwestycyjnej w przypadku, 
kiedy następuje nieoczekiwana zmiana czynników wpływających na wartość (zyskowność) in
westycji. Axelrod podaje następującą definicję elastyczności decyzyjnej- możliwość i zdolno
ść zarządu przedsiębiorstwa do aktywnego reagowania na zmieniającą się sytuację8 . Elastycz
ność decyzyjna może być, zatem rozumiana jako możliwość podjęcia sekwencji zdarzeń i de
cyzji, przy czym realizacja jednej z nich może generować dalsze, alternatywne, wcześniej nie
dostępne scenariusze ewaluacji projektu. "Elastyczność" ma istotne znaczenie w teorii opcji re
alnych. Ponadto, istnienie nicpewności oraz konkurencyjność wymusza potrzebę dynamiczne
go podejmowania decyzji. 

Górnicze projekty inwestycyjne, polegające na eksploatacji zasobów mineralnych, posiada
ją niejako wbudowane w siebie opcje sekwencyjnego bądź równoczesnego realizowania kilku 
scenariuszy działań, podług stosowanego kryterium. Kryterium tym bywa zwykle maksymali
zacja strumieni przypływów pieniężnych w czasie. Elastyczność ma szczególnie duże znacze
nie w przypadku złóż posiadających wyliczone ujemne, bądź bliskie zeru wartości NPV. W ta
kich przypadkach pojawia się problem podjęcia stosownej decyzji o realizacji albo o zaniecha
niu danego projektu. Bez elastyczności decyzyjnej (wartości opcyjnej) projekt taki winien być 
zarzucony. Rozważenie jednak wpływu możliwości, jakie mogą się pojawić w przyszłości, 
czyli uwzględnienie opcyjnego charakteru procesu decyzyjnego, tworzy dodatnią wartość in
westycji. Nie oznacza to jednak, iż projekty o silnie ujemnych wartościach NPV winny być rea
lizowane właśnie ze względu na istnienie "elastyczności". Rozmijałoby się to wówczas z właś
ciwym rozumieniem rozważanego problemu. Dodatnia wartość opcyjna pozwala jednak zało
żyć, iż w przyszłości stan otoczenia projektu może się zmienić korzystnie (ale i na gorsze), 

3 Lumby S: Investment Appraisal and Financing Decision. Champan & Hall, London 1991 [8]. 
4 Szapiro T. (red.): Decyzje menedżerskie z Excelem. PWE, Warszawa 2000 [13]. 
5 Davis G.A.: (Mis)use of Monte Carlo Simulalians in NPV Analysis. Mining Engineering, January 

1995a [6]. 
6 Davis G.A.: (Mis)use of Monte Carlo Simulalians in NPV Analysis- Discussion. Mining Engineering, 

Septernber 1995b [7]. 
7 Obszerny zbiór klasycznych artykułów nt. teorii opcji rzeczywistych i praktycznych przykładów ich wy

korzystania stanowi praca "Rtal Options and Investment under Uncertainity. Classical Readings and 
Recent Contributions" pod red. E.S. Schwartz i L. Trigeorgis, MIT Press 2001 [14]. 

8 Axelrod A.: Real Option - A Silver Bulletor a Black Hole. Annual International Conference on Real 
Options, Los Angeles, July 2001 [2]. 
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czyniąc silnie w cenie wartość, wcześniej skreślonego projektu (kopalni). Wynika stąd prze
konanie, iż posiadanie dobra w postaci zasobów surowca mineralnego ma zawsze dodatnią war
tość bądź bliską zeru (wartość elastyczności). Zmienność cen powoduje jednak, i ż wartość ta 
może znacząco zmieniać się w czasie również w relacji do kosztów inwestycyjnych, których 
poniesienie jest niezbędne dla realizacji początkowych inwestycji . 

Elastyczność decyzyjna w ujęciu opcyjnym, oznacza możliwość wyboru najbardziej kOJ·zyst
nego scenariusza działa!'!. W przypadkach projektów modelowanych kombinacją opcji, w uk
ładzie sekwencyjnym bądź "równoległym" łączna wartość elastyczności to wybór scenariusza 
działań maksymalizującego wartość projektu dla przyjętego poziomu danych wejściowych (np. 
cen). W przełożeniu na język finansowy wskazuje to na racjonalizm wykonania wszystkich op
cji in-the-mone/. Zmienianie wartości parametrów tworzących model wyceny oznacza przesu
wanie się po krzywej maksymalizacji wartości projektu i wybór tych wariantów, które podno
szą wartość inwestycji. Dla modeli opcyjnych jest to równoważne z wyborem wariantu wyko
nania opcji (i poniesienia stosownych nakładów inwestycyjnych) bądź pozostaniem w stanie 
bieżącym. Ujęcie wartościowe elastyczności może być, zatem skojarzone z "dodatkową korzyś
cią", jaką uzyskuje posiadacz danego aktywa. W języku opcji jest to premia opcyjna, czyli ce
na opcji, po której można nabyć prawo do realizacji przywilejów przypisanych danej opcji. Na 
warto~:ć całkowitą elastyczności projektu składają się odpowiednio dodane premie wszystkich 
opcji na ścieżce realizacji optymalnego (;naksyntalnego) scenariusza działar1. 

3. Wycena opcji realnych 

Metodyka wyceny opcji realnych (rzeczowych) bywa definiowana jako analiza dostępnych 
scenariuszy działania. W przypadku pozytywnego rozwoju zdarzeń, przedsiębiorstwo podej
muje decyzje o zaangażowaniu finansowym w projekt, w sytuacji odwrotnej, dec,·duje się na 
zaniechanie inwestycji' 0

. Mauboussin z kolei metodę wyceny opcji realnych definiuje jako ap
likację teorii opcji finansowych na grunt projektów rzeczywistych (aktywa, majątek tychże) 11

. 

Dla opcji realnych metodologia wyceny jest silnie zbliżona do modeli stosowanych w przy
padkach opcji finansowych. Podstawowe dwa algorytmy wyceny to model dwumianowy-dys
kretny opracowany przez Coxa, Rossa i Rubinsteina 12 oraz model ciągły Blacka-Scholesa-Mer
tona13. Formuła ta zawiera rozwinięcie stosowanego i opracowane~o j11:l wr?P~nif>j rnode!'..! 
Blacka-Scholesa 14 o zagadnienie "dywidendy". W naszych rozważaniach skoncentrujemy się 
głównie na właściwościach modelu dwumianowego i przy jego wykorzystaniu ocenimy wpływ 
zmienności poszczególnych parametrów na wartość opcji. 

9 fn·the·mon ey to angielski termin oznaczający wartość ceny opcji, której wykonanie (realizacja wynika
jących z niej przywilejów) przynosi inwestorowi korzyści finansowe. W praktyce oznacza to dodatnią 

(wysoką) wartość stopy zwrotu z inwestycji. Opcja deep in·the-money to przypadek, dla którego inwes
tor otrzymuję wysoką wartość. 

10 Amram M., Howe K.M. : Real Options Valuations: Taking out the Rocket Science. Strategie Finance, 
2003, February. s. l O 111 . 

11 Maboussin M .J.: Get Real - Using Real Options in Security Analysis. Frontier Finance, vol. l O, June 
1999, s. 3 19]. 

12 Cox J.C., Ross S.A., Rubinstein M.: Options Pricing: A Simplitied Approach. Journal of Financial Eco
nomics, 1979, nr 7, s. 229-263 (5] . 

D Por. Merton R.C.: Theory of Rational Option Pricing. Bell Journal of Economics and Management 
Science, 1973, Vol. 4, s. 141-183 [10] . 

1
'
4 

Por. Black F., Scholes M.S.: The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Folitical Eco
nomy, 1973, nr 81,637-654 [3]. 
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Model dwumianowy-dyskretny (n-okresowy) można umownie przedstawić przy pomocy 
schematycznego drzewa. Graficzną ilustrację tego przypadku przedstawia rysunek l. 

r. 1 
IN! l 

. - l l ,. ------ - d> ,p, U , .. ········ 1N2
1 rp;· , -~/.0- F ..... : : 

X 
, ... 7 v h .. _ ą, d . . ··· 1 N3 
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Prawdopodobid1stwo (p) 
realizacji stanu .,P" oraz 
parametr wzrostu aktywu 

bazowego .,u'' 

Prawdopodobiellstwo ,.q'' 
realizacji stanu ,.R" =(l-p) oraz 

parametr spadku wartości 
aktywu buzowemu ,.c!" 

Prawdopoclobieńst wo 
manyngalowe (p ' ) realizacji 

stanu ,.G" 
(sekwencja powrotna) 

~ 
Okresy modelu- roczne wartości NPV. bądź przychodu- dla konkretnego stanu 

wartości elementów składowych arkusza kalkulacyjnego 

Rys. l . Gratlezna prezentacja uproszczonego modelu dwumianowego opcji europejskiej . 
So - instrument bazowy, Co- cena opcji, p, q, p ' - prawdopodobiellstwa, 

A, B, C ... N n- stany w modelu dwumianowym. Źródło: Opraco\1 ani e własne 
Fig. l. Graphi es presentation of binomiallattice model of European option. 

So- underlying asset, Co- option premium, p, q, p'- probabilities, 
A, B, C ... N n- lattice nodes. Source: own study 

Procedura obliczeniowa w modelu dwumianowym polega na określeniu poziomu zmien
ności aktywu bazowego w odpowiednim okresie czasu. Parametrem zmienności jest w tym 
przypadku 6 (odchylenie standardowe), które może zostać wyznaczone na podstawie danych 
historycznych (np. finansowych ujętych w zestawieniach finansowych projektu), bądź na pod
stawie zmienności znanego, bliźniaczego aktywu bazowego, silnie skorelowanego. W przypad
ku opcji realnych jest to jednak miara niekompletna, ponieważ nie uwzględnia upływu czasu. 
Stąd też często stosuję się odchylenie standardowe (wariancję) skumulowaną będącą iloczy
nem "sigma" (6), bądź 62 i liczby okresów obliczeniowych t. W przypadkach, kiedy o zmien
ności mówi się stosując wariancję, wartość skumulowana wyraża się wzorem 6\ gdy zaś od
chylenie standardowe, wzór przyjmuje postać 6-./t. 

Przy pomocy parametru 6 szacuje się czynnik wzrostu " u" oraz spadku "d". 
Dalej pozostaje określenie prawdopodobieństwa "p". Wz01y służące do określenia tych zmien-

nych przedstawiają się następująco: l 

u=e 
oM 

'" (l) 
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, e (rf - 6) n/k _ d 
p= 

u-d 

gdzie: 
u- parametr wzrostu wartości aktywu bazowego (np. w ciągu roku), 
d- parametr spadku wartości aktywu bazowego, 
6 - zmienność aktywu bazowego, [%], 
r1 - stopa wo lna od ryzyka, [% ], 
n - czas trwania opcji w latach, 
k- krok w modelu, 
p' - prawdopodobie1'1stwo martyngałowe, 
X- cena wykonania opcji, 
()-dywidenda, convenience yield, [%]. 

(2) 

(3) 

Przejście do węzła "B" z węzła "A" odbywa się po "ruchu" względem parametru "u" nato
miast do węzła "C", względem parametru "d". 

Dla każdego ze stanów (węzłów) zachodzi: 

- w przypadku opcji kupna (ang. cali) max(W,b-X,O) 

- w przypadku opcji sprzedaży (ang. put) max(O,X-Wub) 

gdzie: 
Wab- to wartość aktywu bazowego w danym węźle, 
X- cena wykonania opcji (wyrażone w tych samych jednostkach). 

(4) 

(5) 

Wzór (4) oznacza, iż w przypadku opcji kupna jej wykonanie następuje jedynie wówczas, 
kiedy różnica Wah-X jest większa od "0". W przeciwnym wypadku opcja przyjmuje wartość 
"0". W przypadku opcji sprzedaży, jej wykonanie w warunkach racjonalnego podejmowania 
decyzji jest uzasadnione jedynie wtedy, gdy X-W,bjest większe od "0" - wzór (5) . 

Model Blacka-Scholesa-Mertona mimo, iż znajduje zastosowanie do wyceny opcji nie zo
stał uwzględniony w rozważaniach. Ciągła postać tego modelu pozwala otrzymać bardzo do
kładną wartość opcji europejskiej, lecz ze względu na właściwości opcji amerykańskiej nie 
może być stosowany. 

4. Analiza wpływu zmiany parametrów modelu dwumianowego na wartość opcji 

Prawidłowe dobranie wszystkich parametrów w modelu dwumianowym, przy pomocy, któ
rego dokonuje się wyceny opcji, jest zagadnieniem bardzo trudnym. Jest wiele przyczyn, które 
bezpośrednio na to wskazują. O części z nich była już pokrótce mowa. 

Na potrzeby niniejszej pracy przygotowano "bazowy" model opcji amerykańskiej, której 
wartość i wrażliwość na zmiany poszczególnych parametrów modelu została poddana szcze
gótowej analizie. Przeanalizowano klasyczne podejście obrazujące zmianę wartości opcji na 
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skutek zwiększania wartości instrumentu bazowego opcji, ceny wykonania opcji oraz "czasu 
życia opcji". Dodatkowo, przeanalizowano wpływ zmienności parametru "sigma" (odchylenia 
standardowego), stopy wolnej od ryzyka (rf), convenience yield (CY) oraz liczby kroków (n/k) 
na wartość opcji w modelu. Dla w/w parametrów obliczono bezwzględne zmiany wartości op
cji powstające na skutek liniowego zwiększania poziomu danej wielkości w modelu (przy je
dnoczesnej niezmienności pozostałych parametrów). Zestawienia te wykonano w kilku warian
tach ceny wykonania amerykańskiej opcji kupna. 

4.1. Ogólna postać modelu amerykańskiej opcji kupna oraz jej wrażliwość na zmianę ceny 
instrumentu bazowego, ceny wykonania i czas do wykupu 

Na potrzeby niniejszej ar.alizy sporządzona została aplikacja służąca do wyznaczania war
tości amerykm1skiej opcji kupna. W wariancie bazowym wartości poszczególnych parametrów 
zostały przyjęte tak, jak zaprezentowano na rysunku 2. 

li 
OPCJA AMERYKAŃSKA 

· ~~=w~,=-u=·t(=Jś=ć=ir.=.s=·ti=.u=In=e=n=tu==ba=z=o=w=e=go=============;~==I=o=o==~ 

l Cena wykonania oEc.ii 100 

l Ilość lat l 

l Ilość kroków 20 

l StoEa wolna od ryzyka 5,00% 

l Odchylenie standardowe (sigma) 20,00% 

l CY (delta) l 2,00',',; 

l " u" li 1,046 

l "d" li 0,956 

l "p" li 0,506 

l "1-p" li 0,494 

l WYNIKI 

Wartość opcji B-S l 
Wartość opcji l 9,13 

Prawdopodobieństwo wykonania opcji l 85,71% 

Prawdopodobieństwo niewykonania opcji l 14,29% 

Rys. 2. Wartości parametrów amerykańskiej opcji kupna w modelu dwumianowym 
Fig. 2. American cali option parameters in binomial model 

Dla tak przygotowanej postaci zmiennych "wejściowych" w modelu dwumianowym spo
rządzono wykresy zależności ceny rozważanej opcji od poziomów instrumentu bazowego, ce
ny wykonania oraz czasu życia opcji. Wyniki zostały zaprezentowane na rysunku 3. 
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Rys. 3. Zależności zmiany wartości amerykańskiej opcji kupna od poziomów ceny 
in stru mentu bazowego, ceny wykonania oraz czasu życia opcji . 

CW- cena wykonania opcj i, IB- instrument bazowy opcji. Źródło: opracowanie własne. 
Fig. 3. Rel<:tions between American cali option value and level 

of underlying asset, strike price and option's maturity. 
CW- strike price, IB- underlying asset. Source: own study 

4.2. Wrażliwość amerykańskiej opcji kupna na zmianę liczby kroków w modelu, stopy wolnej 
od ryzyka, convenience yield oraz parametru zmienności "sigma" 

Liczba kroków w modelu dwumianowym ma strategiczne znaczenie w procedurach szaco
wania "dokładnej" wartości premii opcyjnej (wartości opcji). Wiadomo jest, że im wyższa jest 
liczba kroków przyjętych w rachunku tym mniejszy jest błąd uzyskanej wartości opcji osza
cowanej tym modelem. Dla opcji typu europejskiego wartość "dokładną'' opcji można uzyskać 
stosując wspomniany już wcześniej model Blacka-Scholesa-Mertona. W procedurach wyceny 
opcji typu amerykańskiego, kiedy wykonanie opcji może nastąpić przed terminem jej wyga
śnięcia, stosowanie modelu ciągłego B-S-M nie jest możliwe. W tych przypadkach wykorzy
stuje się np. model dwumianowy, a wysoką wartość dokładności obliczeń uzyskuje przyjmując 
możliwie maksymalna liczbę kroków. W naszych obliczeniach przyjęto liczbę kroków (n/k) 
równą 20. W literaturze przyjęło się uważać, iż powyżej liczby kroków równej 5000 wartości 
opcji (europejskiej) wyznaczonej modelem ciągłym i dwumianowym są niemalże jednakowe 15

• 

Na rysunku 4 zaprezentowano zmianę dokładności szacov..ania wartości opcji przy jednostko
wej zmianie liczby kroków. 

15 N,fun J.: Comparing Binomial Lattice and Ciose-Form Modelsin Real Options Analysis. Wiley 2002 [11]. 

461 



Kopacz M., Ranosz R.: Modelowanie zagadnień związanych z wyceną elastyczności ... 

Wartość błędu 

Wartość opcji bezwzględnego 

1 o.oo ........ ----------------- ------------ ------- ------------------- ------------- ------ ---- -- -- 11 .00'.:. 

9,80 

9,60 

9,-'10 

9,20 

9,00 

8,80 

8 ,60 

8,40 

8 ,20 

8,00 

7,80 

l 
·l·-------------l-------- ---- ---------- -- ------- ----------------- ----- --- --- -- -----------
1 l 

r~- ~ -~~-~t;~-:-;-L;-~-~;;· ;.:-- - ·.:: - - - - - ----~-:: : ·,:---.--- .--:,· - ~- - --_--:- ------·: -- - - ---- - ~: -
rrri·ljJiht \r\fi!Vp-V\\r vlr ./-'-/'.;-/l,/1_ • .;.\\;., . .; .•. .r"·-·-'-· -•"- ~N · - · · -' _.,._ - ·· . ----

~~- ~-l---------- - i--- --- -- -------- -- ----- ----------------- -- -------- ------------ ----- -----

---------------t- -- ---- -- -- ------- ------- ---- ----------------- -------- --- --- --------- ---
1 
l - ------ --------·r·- ---- ----------------- ---- ---- ---- ----- ---- ---------- ----- --- ---- ------
t 

----------------l--- --- ----------- --------------------------- ------ ------ --- ---- ---------
1 
l --- -------------ł-------- - --- - - - - --- -- - ---- - ----------------- - - - - - - -- --· - - - - - -- - - -- ---- - -
1 

-----\·--------[ --- -- --- -- ----- ----------------------------------- -- ----- -------- ----- --

::::: :::>~~;;1~-- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

1 O.OO"ó 

9,00' 

8,00. 

7,00" . 

6,00'' 

5.oo~· ., 

4,00'' 

3,00' 

2.oo ·: :, 

1.oo·· 
7,60 l ...... 

~ 4n l rTTTTTTTT1TfTTTTTJITTlCTTr~==::::;~~~;;:;,:;:;;;;:;,-:~::,;-~~:;;:;;:;:;:;:~;d n IIII(· :, u + r r TITrr rr rrr rrf fr!'l rr-rn u,uu,v 

1 5 g 1317~1252933 37414549535761 65697377818589 9397 

Ilość kroków 

1- Wartość opcji -Błąd bezwzględny l 

Rys. 4. Dokładność wyznaczenia wartości opcji pod wpływem zmiany liczby kroków w modelu 
Fig. 4 . Precision of estimating option value with relation to number of steps in bitlOtniał model 

Na osi argumentów umieszczono symulowaną liczbę korków w modelu. "Lewa" oś war
tości (Y) reprezentuje poziomy premii opcyjnej, prawa - pomocnicza oś - vartość błędu bez
względnego pomiaru. Błąd ten oszacowano jako bezwzględna różnica wartości opcji dla ilości 
kroków i oraz wartości "dokładnej" opcji w relacji do wartości "dokładnej" . Wartość "dokład
na" w naszym przypadku wyniosła 9,23 Uednostek) . A zatem przyjmując w modelu, w prak
tycznych obliczeniach, (często ze względu na wymagania sprzętowe , oraz czas estymacji wy
niku) zbyt małą liczbę kroków, popełniamy błąd, którego maksymalna wartość, w rozważanym 
przypadku wyniosła 9,62%. Wielkość tego błędu spada wykładniczo i stabilizuje się na pozio
mie mniejszym niż I% powyżej 20 kroku . 

Analiza wrażliwości ceny opcji na zmianę parametru "sigma" (zmienność instrumentu ba
zowego opcji) została zaprezentowana na rysunku 5. Na osi odciętych (X) zamieszczono war
tości zmienności "sigma" od poziomu 0% do 52%. Lewa oś wartości (Y), podobnie jak po
przednio, reprezentuje poziom premii opcyjnej, prawa zaś- procentową zmianę wartości opcji. 
Zmiana ta została wyliczona jako stosunek różnicy wartości opcji Wi+l i Wi do wartości Wj . 
Widzimy zatem, iż dla układu parametrów modelu bazowego na zmianę wartość opcji najsil
niej wpływa .,sigma" mniejsze od 4% (zielona linia na wykresie 5). Jest to jednak poziom zmien
ności aktywu bazowego mało prawdopodobny do zaistnienia w rozważaniach praktycznych, 
a model zmiany wartości takiej opcji jest silnie zbliżony do liniowego . Należy zaznaczyć rów
nież, i ż dynamika "krokowej" (wzrost "sigma" w symulacji za każdym razem o pół punktu 
procentowego) zmiany wartości amerykańskiej opcji kupna jest stosunkowo niewielka Uej mak-
symalny poziom nie przekracza 4,5%). A zatem jednostkowy wzrost parametru "sigma" p ie 
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wywiera znaczącego wpływu na zmienność wartości opcji. Na rysunku S przedstawiono dodat
kowo dwa warianty wpływu zmienności "sigma", gdy cena wykonania opcji jest większa bądź 
mniejsza od wartości instrumentu bazowego. Niższa cena wykonania wygładza krzywą war
tości opcji i dodatkowo pomniejsza wpływ ziemności na wartość wynikową (niebieska, prze
rywana linia), również ze względu na wysokie prawdopodobieństwo wykonania takiej opcji 
przed chwiląjej wygaśnięcia. Wyższa cena wykonania powoduje z kolei zaniżenie całkowitej 
zmienności wartości opcji przy zmienności parametru "sigma" w przedziale 0-52%, ze wzglę
du na możliwość niewykonania opcji - brak korzyści wynikających z posiadan ia instrumentu 
pochodnego (czarna, przeryw1na linia). 
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Rys. 5. Wrażliwość ceny opcji na zmianę wartości parametru "s igma". 
CW - cena wykonania opcji, IB - instrument bazowy opcji. Źródło: opracowanie własne 

Fig. S. Sensitivity of option value d ue to changes of volatility "sigma". 
CW- strike price, IB - underlying asset. Source: own study 

Przykładowe wartości względnej zmienności premii opcyjnej dla różnych cen wykonania 
przy 50% zmianie parametru "sigma" zaprezentowano w tabeli l. Względna zmiana powstaje 
jako różnica największej i najmniejszej wartości premii opcyjnej w skutek zmiany "sigma" w prze
dziale 0-50%. 

Kolejnym parametrem poddanym ocenie pod kontem wpływu na wartość amerykańskiej 
opcji kupna była stopa wolna od ryzyka (rf). Graficzną prezentację wyników analizy przedsta
wiono na wykresie 6. Generalnie wzrost (rf) (o krok rów,ny pół punku procentowego w sy
mulacji) w przedziale 0-22% powoduje wzrost wartości premii opcyjnej amerykański ej opcj i 
kupna od 7,02 do poziomu 19,60 (jednostek). Na lewej osi wartości, standardowo odłożono 
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poziomy wartości ceny opcji, na prawej z kolei wartości względnej zmiany premii opcyjnej sy
mulowanej przy zmianie (rf) o krok równy pół punku procentowego. Ponieważ wykres rozwa
żanej opcji kupna, dla przypadku "wzorcowego", jest niemalże liniowy względna, jednostkowa 
zmiana ceny opcji jest nieduża i z wykluczeniem początkowej fazy "zaburzenia" zmienia się 
(maleje) również niemalże liniowo. Przykładowe wartości względnej zmienności ceny opcji 
dla różnych cen wykonania prezentuje tabela 2. Wrażliwość zmiany ceny opcji w przypadku 
wpływu (rf), dla różnych cen wykonania, ma się odwrotnie jak to miało miejsce przy analizie 
wpływu "sigma" na wartość rozważanej opcji. Zdecydowanie mniej wrażliwa jest ta opcja, 
której cena wykonania jest wyższa od instrumentu bazowego. 

Tabela l. Względna zmienność premii opcyjnej dla różnych cen wykonania 
przy 50% zmianie parametru "sigma" 

Tablc l. Relative option premium changes for the different strike prices 
due to 50% change of underlying asset volatility 

Wrażliwość ceny opcji na zmianę "sigma" 

c w Zmiana "sigma" w przedziale 0-50% 

Względna zmiana ceny opcji 

70 6,6 
100 17,1 
130 11,13 

"sigma"- odchylenie standardowe, CW- cena wykonania opcji 
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Rys. 6. Wrażliwość ceny opcji na zmianę stopy wolnej od ryzyka (rf). Źródło: opracowanie własne 
Fig. 6. Sensitivity of option value d ue to changes of risk free rate (rt). Source: own study 
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Tabela 2. Względna zmienność premii opcyjnej dla różnych cen wykonania 
przy l 0% zmianie stopy wolnej od ryzyka (rf) 

Table 2. Relative option premium changes for the different strike prices 
d ue to 10% change of risk free rate (rf) 

Wrażliwość ceny opcji na zmianę "rf' 

c w Zmiana "rf' w przedziale 0-10% 

Względna zmiana ceny opcji 

70 11,57 

lO O 11,9 

130 3,82 

rf- stopa wolna od ryzyka, CW- cena wykonania opcji 

Jako ostatni analizie poddany został parametr convenience yield (CY) (dywidenda) . Odpo
wiednikiem dywidendy w terminologii opcji realnych jest właśnie convenience yield . Inter
pretuje się ją jako dodatkowy zwrot, jaki uzyskuje posiadacz dobra w fizycznej postaci (kru
szcu, metalu itp.) w relacji do posiadacza jego niematerialnego odpowiednika (kontraktu na 
dany kruszec, metal itp.) 16

. Wpływ zmiany (CY) na wartość premii opcyjnej pokazano nary
sunku 7. 
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Rys. 7. Wrażliwość ceny opcji na zmianę convenience yield (CY). Źródło : opracowanie własne 
Fig. 7. Sensitivity of option value due to changes of convenience yield (CY) . Source: own study 

16 Brem1an M .J.: The Supp ly of Storage. American Econ01nic Review 48, 1958. s. 50-72 [4] . 
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Analiza powyższego wykresu podpowiada, iż wzrost poziomu (CY) powoduje spadek war
tości ceny opcji. Blisko 10,5% zmian (CY) powoduje jedynie spadek wartości ceny opcji o 4,9 
Uednostek). Na wykresie tym dodatkowo umieszczono przebieg krzywej obrazującej względną 
zmianę poziomu premii opcyjnej wskutek jednostkowej zmiany (CY) o pół punku procento
wego. Rozważania, tak jak poprzednio, przeprowadzono na modelu bazowym. Wpływ (CY) na 
wartość premii opcyjnej jest stosunkowo mały, o czym informuje dołączona tabela 3. Najniż
sza jest wrażliwość tej opcji na zmianę CY, której cena wykonania jest wyższa od wartości 
instrumentu bazowego. 

Tabela 3. Względ-na zmienność premii opcyjnej dla różnych cen wykonania 
przy 10% zmianie convenience yield (CY) 

Table 2. Relative option premium changes for the different strike prices 
due to 10% change of convenience yield (CY) 

Wrażliwość ceny opcji na zmianę "CY" 

c w Zmiana "CY" w przedziale 0-!0~ c 

Względna zmiana ceny opcji 

70 3,44 
100 4,9 
130 0,97 

CY- convenience yield, CW- cena wykonania opcji 

5. Podsumowanie i wnioski 

W niniejszej pracy podjęto próbę określenia elastyczności decyzyjnej towarzyszącej wy
cenie projektów przy pomocy metodologii opcji realnych. Zwrócono również uwagę na pro
blem analizy wpływu zmienności poszczególnych parametrów modelu dwumianowego na war
tość ceny opcji w stosowanych procedurach wyceny. Wybrano model dwumianowy ze wzglę
du na fakt powszechności jego stosowania do niemalże każdego przypadku opcji, niezależnie 
od jej typu (opcja europejska, opcja amerykańska). Zbudowano model bazowy i na jego przy
kładzie dokonano analizy stopnia wrażliwości ceny opcji na zmianę poszczególnych parame
trów przy różnych konfiguracjach ceny wykonania opcji. Uzyskane rezultaty odzwierciedlają 
kierunki zmian wartości amerykańskiej opcji kupna, jednakże rozważane były przy przyjęciu 
konkretnych wartości parametrów wejściowych w modelu. Analizowano każdorazowo wpływ 
jednego parametru przy niezmienności pozostałych. Tego typu analiza wrażliwości, mimo iż 

powszechnie stosowana w literaturze, nie musi mieć przełożenia na rzeczywistość inwesty
cyjną, w której może zmieniać się jednocześnie więcej niż jeden parametr w modelu. Analiza 
ponadto wykazała, iż duże znacznie ma przyjęcie w rozważaniach konkretnych poziomów war
tości parametrów w modelu. Na wykresie 8 przedstawiono zbiorcze zestawienie krzywych 
wartość amerykańskiej opcji kupna w relacji do zmian analizowanych parametrów modelu . 
Nachylenie krzywych (linia styczna w punkcie i jej współczynnik kierunkowy) może stać się 
miarą wrażliwości wartości opcji w punkcie na zmianę poszczególnych parametrów. Podążając 
tym tokiem rozumowania najbardziej znacząco na wartość premii opcyjnej (wyznaczanej w mo
delu bazowym) wypływałaby zmiana wolnej od ryzyka stopy procentowej (rf), dalej zmien
ność parametru "sigma" i w trzeciej kolejności dopiero zmienność convenience yield (CY). 
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Rys. 8. Wrażliwość ceny opcji na zmianę odpowiednio: stopy wolnej od ryzyka rf, parametru "sigma" 
oraz convenience yield (CY). Źródło: opracowanie własne 

Fig. 8. Sensit iv ity of option value d ue to changes of respectively: ri sk free rate rf, volatility "s igma" 
and convenience yield (CY). Source: own study 
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Modeliing Real Option Flexibility with Use of Binomial Lattice Models 

Abstra et 

Presented paper work focuses on attempt to systematise the knowledge of modelling flexi
bility of decision taking among matters of real options built-in assets . Unfortunately with re
gard of extensiveness of subject, only the most important problems have been chosen and ana
lysed in a field of decision taking process. The attention was concentrated on presenting real 
options models as well as the sensitivity analysis. Researches were based on utilization of the 
binominal lattice model used to American cali option. 

Recenzent: dr inż. Piotr Saługa 
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Stan zasobów i produkcja węgla kamiennego w aspekcie równoważności 
poszanowania środowiska, konkurencyjności i bezpieczeństwa dostaw 

Słowa kluczowe 

węgiel kamienny- zasoby- ochrona środowiska -bezpieczeństwo energetyczne 

Sireszczenie 

W artykule przedstawiono analizę zasobów węgla kamiennego w Polsce wg stanu na dzień 
31.12.2004 roku w świetle zrównoważonego rozwoju krajowego przemysłu wydobywczego. 
Dokonano szczegółowej analizy stanu bazy zasobowej w poszczególnych kopalniach czynnych 
a w konsekwencji także w przedsiębiorstwach górniczych zarówno, co do zasobów bilansowych, 
przemysłowych jak i operatywnych. Syntetycznie scharakteryzowano zasoby operatywne pod 
względem jakości węgla kamiennego i warunków zalegania pokładów, energetycznych, w tym 
węgli energetycznych i koksowych oraz ich wartości opałowej, zawartości popiołu, siarki i gru
bości pokładów . W szczególności scharakteryzowano zasoby węgla kamiennego pod wzglę
dem zawartości siarki tak w zasobach ogółem jak i na poziomach czynnych i w budowie. W kon
kluzji przedstawiono wydobycie węgla kamiennego przez poszczególne spółki węglowe w as
pekcie ograniczania wydobycia z pokładów o największym zasiarczeniu. 

l. Wstęp 

Zgodnie z tezą konferencji w Rio de Janeiro "zrównoważony rozwoju oznacza, że świa
towa gospodarka musi zaspokajać ludzkie potrzeby i wymagania, ale jej wzrost powinien mieś
cić się w granicach ekologicznej pojemności planety", w związku z tym defin i ując zrównowa
żony rozwój należy mieć na uwadze taki rozwój społeczno gospodarczy, w którym osiąga s i ę 

równowagę ekonomiczną, społeczną i ochrony środowiska poprzez realizacje odpowiednio prze
myślanych celów. 

Zrównoważony rozwój jest w Polsce zasadą konstytucyjną. Oznacza on nową filozofię roz
woju globalnego, regionalnego i lokalnego, przeciwstawiającą się wzrostowi zagrożenia środo
wiska. 

W sektorze górnictwa węgla kamiennego zrównoważony rozwój polega w szczególności na 
gospodarowaniu zasobami złóż kopalin w sposób efektywny ekonomicznie i przyjazny dla śr,o
dowiska oraz akceptowalny społecznie. 

Węgiel kamienny jako szeroko dostępna kopalina i źródło energii, odgrywał tradycyjnie głów
ną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego świata i Polski. Obecnie dzięki zastoso-
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wanil! nowych technologii staje się również stopniowo coraz czystszym źródłem energii . Ma to 
niebagatelne znaczenie również dla naszego kraju, zwłaszcza, że zobowiązania Folski wobec 
Unii Europejsk iej w zakresie ochrony środowiska związane są z koniecznością wprowadzenia 
niejednokrotnie ostrzejszych parametrów jakościowych środowiska i ograniczenia zależności 
wzrostu gospodarczego od różnego typu presji na środowisko . 

Do innych, równie ważnych atutów węgla, które w znakomity sposób przemawiają za utrzy
maniem jego konkurencyjności jako priorytetowego paliwa na świecie i w Polsce, należy za
liczyć: 

możliwość udostępniania nowych złóż węgla kamiennego; 
- lokal izację zasobów węgla kamiennego na terytoriach wolnych od konfliktów politycznych 

i zbrojnych; 
dostępność wysoko rozwiniętych technologii wydobycia węgla, jego produkcji oraz prze
twarzania na całym świecie; 
wysoką skuteczność międzynarodowej sieci logistycznej, co umożl i wia i usprawnia handel 
węglem drogą morską, zgodnie z zapotrzebowaniem rynków międzynarodowych . 

2. Źródła energii pierwotnej 

Polska dysponuje znaczącymi zasobami paliw stałych - węgla kamiennego oraz brunat
nego. Mniejsze są zasoby gazu ziemnego - ich eksploatacja pozwala na pokrycie około jednej 
trzeciej zapotrzebowania krajowego. Niewielkie są zasoby ropy naftowej - łączna wielkość jej 
udokumento'Wanych zasobów jest niższa od rocznego przerobu ropy przez polskie rafinerie. 

Strukturę zużycia energii pierwotnej w Polsce przedstawiono w tabeli l. 

Tabela l . Struktura zużycia energii pierwotnej w Polsce 
Table l. Poland's primary energy use 

Żródło Rok 1990 Rok 2000 Rok 2002 
Węgi el kamienny 63,9 50,9 51,7 
Węgiel brunatny 13.4 13,3 12,7 

Ropa naftowa 12,6 20,2 19,9 

Gaz ziemny 8,9 11,0 10,8 
Energia odnawialna i odpadowa 1,2 4,6 4,9 

Rok 2004 
49,5 
13,2 

19,6 

12,7 
5,0 

W ostatnich latach w strukturze zużycia energii pierwotnej zmniejszył się udział węgla ka
miennego i brunatnego, natomiast zwiększył się udz i ał ropy naftowej. Na uwagę zasługuje 
również wzrost udziału w strukturze zużycia gazu ziemnego. 

O dominującej roli węgla kamiennego świadczy udział tego paliwa w produkcji energii elek
trycznej, który przedstawia się następująco : 

- elektrownie zawodowe cieplne na węgiel kamienny: 57%, 
elektrownie zawodowe cieplne na węgiel brunatny: 34%, 
elektrownie przemysłowe na węgiel kamienny: 6%, 
elektrownie zawodowe wodne: 3%. 
W bilansie energetycznym Folski węgiel kamienny zajmuje k l uczową pozycję. Łącznie z wę

glem brunatnym jest paliwem pierwotnym dla produkcji 97 % energi i elektrycznej w kraju. Mi
mo wzrastającego udziału ropy naftowej i - w mniejszym stopniu - gazu w zużyciu paliw, 
węgie l kamienny również w przyszłości będzie ważnym stabi lizatorem bezpieczeństwa energe
tycznego kraj u. 
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Zaletą węglowej struktury bilansu energetycznego jest bazowanie na najtańszych nosm
kach. Świadczy o tym koszt pozyskania energii elektrycznej z poszczególnych surowców. Po
nadto dominujący udział pozyskiwanych w kraju paliw stałych w strukturze zużyc ia energii pier
wotnej i produkcji energii elektrycznej zapewnia bezpieczeństwo energetyczne na wysokim 
i stabilnym poziomie oraz ogranicza obciążenie bilansu handlowego kosztem importu energii. 

Struktura zużycia energii pierwotnej w Polsce odbiega od struktury zapotrzebowania na 
energię pierwotną w wysoko rozwin iętych krajach europejskich, gdzie zapotrzepowanie na 
energię w 41% jest pokrywane przez ropę naftową, w 22% przez gaz, w 16% przez węgielka
mienny i brunatny, w !5 cb przez energię jądrową i w 6% przez odnawialne źródła energii. 

Jak wynika z powyższego, źródła energii odnawialnej (wykorzystanie biomasy, energetyka 
wodna, wiatrowa, słoneczna oraz energia geotermalna) nie mają obecnie większego znaczenia 
dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jednak ich wykorzystanie poprawia bezpieczeń
stwo energetyczne w skali lokalnej i przyczynia się do poprawy zaopatrzenia w energię, szcze
gólnie na terenach o słabo rozwiniętej strukturze energetycznej. 

Znacząca rola węgl a kamiennego w zaspokajaniu potrzeb energetycznych Polski zdetermi
nowana jest zasobami tego nośnika energii. 

Pozycja węgla kamiennego wśród pierwotnych nośników energii zużywanych dla produ
kcji energii elektrycznej, zapewniającej bezpieczeństwo energetyczne, wydaje się w Polsce za
gwarantowana na przynajmniej kilkadziesiąt lat, podobnie jak w gospodarce światowej. Węgiel 
kamienny będzie miał w dalszym ciągu szczególne znaczenie w kształtowan i u potencjału wy
twórczego elektroenergetyki. Zarówno istniejące, jak i perspektywiczne możliwości pozyski
wania energii pierwotnej z krajowych źródeł, praktycznie wykluczają radykalne zmiany w struk
turze udziału nośników tejże energi i. 

3. Zasoby węgla kamiennego w Polsce 

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

sobów bilansowych węgla kamiennego, o pełnej gamie typów technologicznych, od węgla 
energetycznego typu 31 do antracytu. Średnie zawartości popiołu wahają się od 11 do 17%, 
a siarki całkowitej od 0,59 do 2,3%. Według stanu na koniec 2004 roku zasoby węgla ka
miennego w GZW złóż zagospodarowanych przedstawiały się następująco: 
l) zasoby geologiczne bilansowe: 15 342 mln Mg, 
2) zasoby przemysłowe: 6 594 mln Mg, 
3) zasoby geologiczne pozabilansowe II 029 mln Mg. 

- W 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 1,21% 
do l ,46%. Według stanu na koniec 2004 roku zasoby węgla kamiennego w LZW złóż za
gospodarowanych przedstawiały się następująco: 
l) zasoby geologiczne bilansowe: 595 mln Mg, 
2) zasoby przemysłowe: 326 mln Mg, 
3) zasoby geologiczne pozabilansowe 427 mln Mg. 

- W Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym (DZW) gdzie w 2000 roku zakończono wydobycie 
węgla. Zasoby odpowiadające parametrom bilansowym, w obszarach zaniechanych, osza
cowane zostały na 369 mln Mg. Zasoby te w bilansie zasobów kopalin traktowane sąjako 
zasoby pozabilansowe. 
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Tabela 2. Struktura zasobów węgla kamiennego wg stanu na kon iec roku 2004 (mln Mg) 
Table 2. Hard coal reserves in 2004 (million Mg) 

Spółka 
Zasoby 

Bi lansowe Przemysłowe Operatywne 
JSW S.A. 1232 457 291 
KHW S.A. 1 2667 1078 727 
KW S.A. 8409 3310 2037 
Kopalnie samodzielne- 3629 2075 1458 

Razem 15 937 6920 4513 
" obeJmUJe wwmez KWK "KazJmJeJz Juliusz Sp. z o .o. 

2 obejmuje ZGE "Sobieski-Jaworzno III" Sp. z o .o., KWK "Budryk" S.A., LW "Bogdanka" S.A., ZGE 
"Janina" i "Siltech" Sp. z o.o . 
Źródło: "Zestawienie zasobów węgla kamiennego w kopalniach czynnych", stan na 31.12.2004, System 
IGZOP/M, ARP S.A. O/Katowice. 

Na koniec 2004 roku i l ość zasobów operatywnych w Polsce została oszacowana na 4,513 
mld l\1g. Ponad połovvę tych zasobóv..' stanov;ią zasoby uznane za łatvvodostępne. l'!aj'vviększe 
ilości zasobów operatywnych znajdują się na poziomach czynnych - 211 O, l mln Mg, co sta
nowi prawie połowę ich wielkości. 

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że ilość zasobów operatywnych ulega sukcesywne
mu obniżeniu z roku na rok. O ile na koniec 2002 roku ilość zasobów operatywnych wynosiła 
łącznie nieco ponad 5 mld Mg, na koniec 2003 roku - 4,7 mld Mg, o tyle na koniec 2004 roku 
wyniosłajuż tylko 4,5 mld Mg. 

Większość zasobów operatywnych stanowią zasoby węgla energetycznego. Dotyczy to 
w szczególności kopalń Katowickiego Holdingu WęglowegÓ S.A. oraz kopalń Kompanii Wę
glowej S.A. Zasoby węgla koksowego stanowią zdecydowaną większość zasobów kopalń Jas
trzębskiej Spółki Węglowej S.A. 

Tabela 3. Struktura zasobów operatywnych węgla kamiennego wg stanu na koniec 2004 roku 
Table 3. Hard coal operatiunaJ reserves in 2004 

Spółka 
Struktura zasobów operatywnych wg typu węgla 

31-33 34 35-38 
JSW S.A. 5,8('ó 6,9% 87,3'ió 
KHW S.A. 93,2% 5,0% 1 .s~o 
KW S.A. 47,6% 40,1 % 12,3% 
Kopalnie samodzielne- 78,9% 12,8% 8,3% 

Razem 6 1,6% 25,3% 13, 1% 
1 obeJmUJe rown1ez KWK "Kaz1m1erz JulJUsz" Sp. z o.o. 
2 obejmuje ZGE "Sobieski-Jaworzno III" Sp. z o.o., KWK "Budryk" S.A. , LW "Bogdanka" S.A., ZGE 
,,Janina" i "Siltech" Sp. z o.o. 
Źródło: "Zestawienie zasobów węgla kamiennego w kopalniach czynnych", stan na 31.12.2004, System 
IGZOPIM, ARP S.A. O/Katowice. 

Podstawowy wpływ na warunki ekonomiczne kopalń determinowane przez cenę węgla ma
ją parametry jakościowe węgla, w tym między innymi wartość opałowa oraz zawartość siarki 
i popiołu w węglu. 
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W całkowitej ilości zasobów operatywnych dominuje węgiel energetyczny typu 31 -33. 
Stanowi on 61 ,6(,(, zasobów ogólnych. Pozostała część bazy zasobów operatywnych to węgiel 
koksowy, głównie typu 34, wykorzystywany do produkcji koksu przemysłowo-opałowego oraz 
jako mieszanki koksowe. Węgiel koksowy najwyższej jakości, czyli ortokoksowy - typu 35, 
stosowany do produkcji wysokiej jakości koksu do procesu wielkopiecowego, stanowi jedynie 
13, l % całkowitych zasobów operatywnych. 

Tabela 4. Podział zasobów operatywnych ze względu na typy węgla (wg stanu na 31.12.2004) 
Table 4. Operational reserves by coal type in 2004 

Zasoby operatywne 

Typ węgla Ogółem Na poziomach czynnych i w budowie 

[mln Mg[ [%J [mln Mg] [%] 

31-33 2814,5 62,2 1320,3 51.5 
34 !061,3 23,3 780,0 30,4 
35 606,6 13,4 433,9 16,9 

36-38 30,9 1,0 30,9 1,2 
41-42 o 0,0 o 0,0 
Razem 4513,5 100.0 2565,1 100.0 

" ' Zrodlo: wg danych systemu IGZOP/M. 

Jednym z najważniejszych parametrów jakośc iowych, określających wartość użytkową wę

gla, stosowanego do celów energetycznych, jest wartość opałowa. W tabe li S przedstawiono 
podział zasobów operatywnych w zależności od wartości opałowej. 

Z zestawienia wynika, że kopalnie czynne dysponują zasobami operatywnymi węgl a o wy
sokiej wartości opałowej. 

Tabela 5. Podzial zasobó\1 operatywnych ze \o\ zględu na wartość opałową węgl a (wg stanu na 31.12.2004) 
Table 5. Operational reserves by calarie value in 2004 

Zasoby operatywne 
Wartość opałowa Ogółem Na poziomach czynnych i w budowie 

[kJ/kgl 
[mln Mg] [%] [ml n Mg] [%] 

do 18000 138,9 3,0 55,7 2,2 
18 000-20 000 39,9 0,9 10,9 0,4 
20 000-22 000 244,6 5,4 57,5 2,3 
22 000-25 000 987,0 21,9 318,6 12,4 

_powyżej 25 000 3103,1 68,8 2122,4 82,7 
Razem 4513,5 100,0 2565 ,1 100,0 

Zród ło: wg danych systemu IGZOP/M. 

Aktualny stan bazy zasobowej węgla kamiennego jest wynikiem zmian w ocenie zasobów 
złóż kopalń czynnych wynikających z wdrażania zasad gospodarki rynkowej i wskutek kolej
nych działań restrukturyzacyjnych. 

Zmiany te wymusiły przede wszystkim: 
- inne podejście w stosunku do wartości gospodarczej zasobów, tak w kopalniach czynnych, 

jak i w złożach niezagospodarowanych; 
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- likwidację kopalń uznanych za trwale nierentowne; 
- dążenie do rentowności pozostałych kopalń przede wszystkim poprzez wzrost koncentracji 

wydobycia. 
Zmiany w ilości zasobów węgla kamiennego w Polsce w okresie transformacji gospodar

czej są następujące (tabela 6). 

Tabela 6. Zmiana zasobów węgla kamiennego w Polsce l mln Mg] 
Table 6. Polard's hard coal reserves in 1990 and 2004 lmillion Mg] 

Stan na 31.12.1990 Stan na 31.12.2004 
Zagłębia węglowe Zasoby Zasoby Zasoby Zasoby 

bilansowe przemysłowe bilansowe przemysłowe 

Górnośląskie 
29 192 16 168 15 342 6594 

Złoża zagospodarowane 
Dolnośląskie 

385 248 - -
Ztoża zagospodarowane 

Lubelskie 
485 194 595 326 

Złoża zagospodarowane 
Razem Zagłębia \"/ęg!ov;e 

30 062 16 610 15 937 6920 
Złoża zagospodarowane 

Zasoby bilansowe zagospodarowanych wszystkich krajowych złóż węgla kamiennego w la
tach 1990-2004, w których przeprowadzono proces głębokiej restrukturyzacji górnictwa, zmniej
szyły się o 1412 mln Mg, czyli o ponad 47% i według stanu na 31.12.2004 roku wynosiły 
15 937 mln Mg. W przypadku zasobów przemysłowych, które ewidencjonowane są głównie 
w złożach kopah1 czynnych i stanowią podstawę do planowania i projektowania działalności 
górniczej, ubytek ten wyniósł 9690 mln Mg, a baza tej kategorii zasobów zmniejszyła się aż o 58,3%, 
do poziomu 6920 mln Mg. 

Ilość zasobów węgla kamiennego w złożach kopalń czynnych, w poszczególnych latach 
1990-2004, przedstawia się następująco (tabela 7). 

Tabela 7. Stan zasobów węgla kamiennego w złożach kopali] czynnych (mln Mg) 
Table 7. Hard coal reserves in operating mines (million Mg) 

Stan zasobów na dzień Zasoby bilansowe Zasoby przemysłowe Zasoby operatywne 
31.12.1990 29 563 16 803 12 367 
31.12.1991 29 003 16 072 li 984 
31.12.1992 29 174 15 848 11693 
31.12.1993 27 951 14 624 lO 776 
31.12.1994 25 129 12 323 9134 
31.12.1995 23 948 l l 381 8390 
31.12.1996 22 095 l l 280 8270 
31.12.1997 21 305 lO 383 7444 
31.12.1998 20 199 9734 6854 
31.12.1999 18 131 8249 5756 
31.12.2000 16 590 7830 5479 
31.12.200 l 16 074 7498 5180 
31.12.2002 15 910 7371 5086 
31.12.2003 16 048 7099 4759 
31.12.2004 15 937 6920 4513 
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Zasoby geologiczne (bilansowe +pozabilansowe) w złożach kopalń czynnych, według sta
nu na 31.12.2004 rok, wynoszą27 393 mln Mg, z tego 15 937 mln Mg stanowiązasoby bilan
sowe, czyli 58,1 %. Wydzielone z kolei z tej wielkości zasoby przemysłowe, które mogą być 
przedmiotem ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji, to 6920 mln Mg. Zasoby przemysłowe 
pomniejszone o straty dają w efekcie wielkość zasobów przewidzianych do wydobycia tj. za
soby operatywne. Ze względu na fakt, że zasoby operatywne na koniec roku 2004 wynosiły 
4513 mln Mg, współczynnik wykorzystania zasobów geologicznych równa się O, 16. Teorety
cznie zatem. z ogólnej ilości obliczonych zasobów geologicznych tylko 16% może zostać w przy
szłości wyeksploatowane. 

Działania wymuszone wdrażaniem zasad gospodarki rynkowej i mające na celu dostoso
wanie górnictwa węgla kamiennego do nowych warunków gospodarczych spowodowały, że 
w kopalniach czynnych w okresie od roku 1991 do 2004 stan zasobów bilansowych zmniejszył 
się o 13, l mld Mg, z czego zasobów przemysłowych ubyło 9,2 mld Mg. Te zmiany tylko w nie
znacznym stopniu powodowane były eksploatacją. Prowadzone analizy wykazały, że główną 
przyczyną tak dużych ubytków bazy zasobów bilansowych, w tym także przemysłowych, były 
przekwalifikowania tych zasobów do zasobów pozabilansowych grupy .,b". Głównymi przy
czynami przekwalifikowm'l było zaleganie złoża poniżej głębokości l 000 m oraz mała i zmien
na grubość pokładu. 

Bardzo duże zmiany w wielkości bazy zasobowej były także bezpośrednim wynikiem dzia
łm'l restrukturyzacyjnych. Duże ubytki w bilansie zasobów były wynikiem procesów decyzyj
nych związanych z likwidacją kolejnych zakładów górniczych. Likwidacja kopali'! , która jest 
pochodną procesów restrukturyzacyjnych, została rozpoczęta w 1990 roku i trwa nadal. O ile 
w roku 1990 funkcjonowało 7 l kopali'! węgla kamiennego, to na koniec roku 2004 było czyn
nych już tylko 35 kopali'!. 

W wyniku działm'l restrukturyzacyjnych część kopalń została zlikwidowana ze względu na 
wyczerpanie się zasobów, część uznano za trwale nierentowne, a niektóre połączono, tworząc 
nowe jednostki wydobywcze. 

4. Zobowiązania Polski wobec Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska 

Jednym z gtównych czynników degradacji środowiska jest wysoka emisja dwutlenku siarki 
(S02) , gazu będącego jednym z istotniejszych produktów spalania węgla zawierającego siarkę . 

Szacuje się, że około 95% siarki całkowitej w trakcie jej spalania przechodzi do gazów spa
linowych. Siarka w węglu występuje w trzech odmianach, a mianowicie w związkach organi
cznych, pirytach (FeS2) i związkach siarczanowych CaS04 , FeS04 , Na2S04 i K2S04. Przy spa
laniu dwóch pierwszych odmian wydziela się ciepło, trzecia odmiana nie może wydzielać cie
pła, bo jest już utleniona. Siarka w paliwie jest składnikiem wysoce niepożądanym, gdyż oprócz 
szkodliwego oddziaływania na środowisko, wywołuje korozje powierzchni ogrzewalnych np. 
kotła (S02 - > S03 - > H2S04) oraz powoduje żużlowanie jego paleniska. 

Problem ograniczenia wysokiej emisji dwutlenku siarki stanowi jeden z zasadniczych prio
rytetów Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska. W październiku 2001 roku UE 
przyjęła dwie nowe dyrektywy dotyczące zagadnień ochrony powietrza, których zapisy do
tyczą źródeł spalania paliw. Jedną z nich, ważniejszą w aspekcie poruszanych tu zagadnień, 
jest dyrektywa 200 l/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do po
wietrza z dużych źródeł spalania, znanajako Dyrektywa LCP (Large Combustion Plants Directive). 

Zobowiązania Polski wobec Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska związane są 
z koniecznością wprowadzenia niejednokrotnie ostrzejszych parametrów jakościowych środo-
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wiska i ograniczenia zależności wzrostu gospodarczego od różnego typu presji na środowisko. 
W trakcie negocjacji akcesyjnych do UE w obszarze "Środowisko" Polska uzyskała okresy przej
ściowe dotyczące wdrażania dziesięciu aktów prawa wspólnotowego. W dziedzinie "Zanieczy
szczenia przemysłowe", w odniesieniu do wymienionej Dyrektywy LCP, celem ograniczenia 
niektórych zanieczyszczeil do powietrza z dużych obiektów energetycznych - ustanowiono 
8. letni okres przejściowy od l stycznia 2008 do 31 grudnia 2015 roku na emisję dwutlenku 
siarki. Okresy przejściowe dotyczą jednak obecnie tylko tych elektrowni i elektrociepłowni, 
które znalazły się na specjalnej "negocjacyjnej" liście. w zakresie so~ lista ta obejmuje 36 
elektrowni i elektrociepłowni (20% mocy sektora). Pozostali polscy operatorzy najpóźniej z dniem 
l stycznia 2008 roku będą musieli dostosować swoje własne źródła w zakresie emisji dwu
tlenku siarki do wymogów Dyrektywy LCP. 

Polska jest zobowiązana do stosowania standardów emisji wynikających z tej dyrektywy. 
Obejmuje ona duże źródła spalania o mocy w paliwie powyżej 50 MWt. W myśl traktatowych 
zapisów 2008 roku Polska powinna zredukować emisję SO" do 454 tys. ton na rok, w roku 
20 l O do 426 tys. ton na rok a docelowy poziom 300 tys . ton na rok powinniśmy osiągnąć już 
w 2012 roku. Wydaje się to bardzo trudne. Według wyliczeil resortu środowiska realne jest 
ograniczenie emisji dwutlenku siarki do 2008 roku do poziomu 580 tys. ton rocznie z obecnego 
poziomu 755 tys. ton. 

Dostosowanie do norm wynikających z Dyrektywy LCP może okazać się dla polskiego 
sektora wytwórczego bardzo kosztownym przedsięwzięciem. Wielkość nakładów dostosowaw
czych do wymogów stawianych przez Dyrektywę LCP (łącznie: w zakresie dwutlenku siarki, 
dwutlenku azotu oraz pyłu) ocenia się według Ministerstwa Środowiska na 25-35 mld zł . 
(z uwzględnieniem okresów przejściowych). 

W tym aspekcie kluczowa jest rola paliwa energetycznego, jakim jest węgiel, Polska ener
getyka, o czym była mowa wcześniej, opartajest głównie na węglu brunatnymjak i kamiennym. 

5. Stan zasobów oraz produkcja węgla kamiennego w aspekcie jego zasiarczenia 

W perspektywie najbliższych Jat dominująca pozycja węgla kamiennego wśród pierwot
nych nośników energii zużywanych dla produkcji energii elektrycznej, z uwagi na fakt, że wę
giel będzie miał w dalszym ciągu szczególne znaczenie w kształtowaniu potencjału wytwór
czego e lektroenergetyki, wydaje się zapewniona. W aspekcie obowiązywania Dyrektywy LCP, 
problemem jednak będzie konieczność dostarczania elektroenergetyce i innym odbiorcom prze
mysłowym węgla o określonych parametrach jakościowych, zwłaszcza charakteryzujących się 
możliwie najmniejszą zawartością siarki. Istotna będzie zatem zawartość siarki i jej związków 
w złożach węgla, zwłaszcza w tzw. zasobach operatywnych, które są częścią zasobów prze
mysłowych, pomniejszonych o tzw. straty w zasobach węgla, wynikające z prowadzonej dzia
łalności . Teoretycznie są to więc zasoby możliwe do wydobycia. 

Jedną z podstawowych metod ograniczania emisji 502 jest stosowanie do wytwarzania 
energii elektrycznej, węgli o niskiej zawartości siarki. Dotychczas za takie węgle uważało się 
te, których zawartość siarki nie przekraczała 0,9-1 ,0%. Aktualnie granica ta zeszła do poziomu 
0,8% a w ofercie wielu producentów coraz większą ilość stanowi węgiel o zawartości siarki 0,6%. 

Należy podkreślić, że siarka występuje we wszystkich typach węgli, od ilości śladowych do 
kilku, a nawet do kilkunastu procent. Średnia zawartość siarki w węglu kamiennym GZW 
wynosi około 1,2%, a przedział zawartości siarki w pokładach jest dosyć szeroki i zawiera się 
w zakresie od 0,32 do 2,82%. 
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Poniższe zestawienie przedstawia strukturę wielkości zasobów operatywnych sektora gór
nictwa węgla kamiennego wraz z zaklasyfikowaną zawartością w nich siarki (wg stanu na 
dzień 31.12.2004 roku) z wyszczególnieniem Kompanii Węglowej S.A., Katowickiej Grupy 
Kapitałowej oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 

Tabela 8. Stan zasobów węgla kamiennego z zaklasyfikowaną zawartością w nich siarki (mln Mg) 
Table 8. Hard coal reserves with sulphur eontent 

Zasoby operatywne 
Zawartość siarki razem 

Wyszczególnienie (stan na 31.12.2004 r.) 

(%) (mln Mg) 

do 0,6 l 710.4 

Górnictwo węgla kamiennego 
powyżej 0,6 2 803,1 

ogółem 

razem 4 513.5 

do 0,6 857,7 

Kompania Węglowa S.A. powyżej 0,6 l 179,0 

razem 2 036,7 

do 0,6 s 18,6 
E c Katowicka Grupa Kapitałowa 
:;: 

powyżej 0,6 209,3 

razem 727.9 

do 0,6 150,1 

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. powyżej 0,6 140,0 

razem 291,1 

Zasoby operatywne górnictwa węgla kamiennego według stanu na dzień 31.12.2004 roku 
wynoszą razem 4 513,5 mln Mg, z czego około 38% tych zasobów zawiera węgiel o zawarto
ści siarki poniżej i do 0,6%. Natomiast z 2 803,1 mln Mg zasobów operatywnych zaklasyfiko
wanych do grupy charakteryzującej się zawartością siarki powyżej 0,6%, aż l 348,7 mln ton 
węgla (stanowiących ok. 30% sumy zasobów) mieści się w przedziale "siarkowym" wynoszą
cym 0,7-0,9% S. 

Zasoby operatywne największego polskiego producenta węgla kamiennego tj . Kompanii 
Węglowej S.A. (wg stanu na dzień 31.12.2004 r.) wynoszą razem 2 036,7 mln Mg, z czego 
nieco ponad 42% tych zasobów zawiera węgiel o zawartości siarki do 0,6%. Z kolei z l 179,0 
mln Mg zasobów operatywnych tej spółki, zaklasyfikowanych do zasobów charakteryzujących 
się zawartością siarki powyżej 0,6%, aż 814,7 mln Mg węgla (stanowiących 40% sumy zaso
bów) znajduje się w przedziale wynoszącym 0,7-0,9% S. 

W przypadku Katowickiej Grupy Kapitałowej wie lkość zasobów operatywnych określona 
jest na 727,9 mln Mg, w tym ponad 71% tych zasobów zawiera węgiel o zawartości siarki do 
0,6%. 
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Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. posiada zasoby obliczone na 291,1 mln ton z których po
nad 51% zawiera siarkę mieszczącą się w przedziale do 0,6%. 

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że zasoby operatywne zalegają zarówno na pozio
mach nieudostępnionych jak i poziomach czynnych i w budowie. Na ogólną ilość zasobów 
operatywnych w wysokości 4 523,5 mln Mg, 56,8% tj. 2 565,3 mln Mg znajduje się na pozio
mach czynnych i w budowie. Zasoby węgla silnie zasiarczone, o zawartości siarki powyżej 1,5%, 
stanowią 9,9% całkowi tych zasobów operatywnych, z tego 8,5% na poziomach czynnych 
i w budowie. 

Podział zasobów operatywnych pod względem zawartości siarki w węglu, według stanu na 
3l.l2.2004 rok przedstawia się następująco: 

Tabela 9. Stan zasobów węgla kamiennego z zaklasyfikowaną zawartością w nich siarki (mln Mg) 
(wg stanu na 31.12.2004 r.) 

Table 9. Hard coal reserves with sulphur eontent (as per 31.12.2004) 

Zasoby operatywne 

Zawartość 

siarki Ogółem 
Na poziomach czynnych 

[CÓ j i w budowie 

[mln Mg] re:;;, l [mln Mg] f' ó] 

do 0,6 1710,4 37,9 1163,7 45,4 
0,7-0.9 1348,7 29,9 819,6 31,9 
1,0-1.2 660,9 14,6 240,5 9,4 
!,3- 1.5 346,9 7,7 122,8 4,8 
1.6-2.0 225,6 5,0 70,5 2,8 

powyżej 2.0 221,0 4,9 148,1 5,7 

Razem 4513,5 100,0 2565,3 100,0 

Zródło: wg danych systemu IGZOP/M. 

Łącznie zasoby operatywne węgla o zawartości siarki powyżej l ,5% wynoszą 446,6 mln 
Mg, w tym na poziomach czynnych i w budowie 218,6 mln Mg. W przedziale zawartości siarki 
powyżej 2,0% wielość tych zasobów wynosi odpowiednio 221 mln Mg i 148,1 mln Mg. 

Poniższe zestawienie przedstawia wielkość produkcji węgla kamiennego - wraz z zawarto
ścią w nim siarki (w stanie roboczym) -przez górnictwo węgla kamiennego w okresie od 2002 
roku do 30.09.2005 roku, z wyszczególnieniem trzech największych producentów węgla tj . 
Kompanii Węglowej S.A., Katowickiej Grupy Kapitałowej oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 

W sektorze górnictwa węgla kamiennego na przestrzeni ostatnich czterech lat zawartość 
siarki (w stanie roboczym) w produkowanym węglu - za wyjątkiem 2003 r. - ulegała (lecz 
jednak w bardzo niewielkim stopniu) sukcesywnemu zmniejszeniu. 

Ten pozytywny charakter zmian zarysowany jest bardziej przekonywująco w przypadku 
Kompanii Węglowej S.A. i Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., gdzie zawartość siarki w pro
dukowanym węglu zmniejszyła się w analizowanym okresie, odpowiednio: z 0,79 do 0,73~ó 
oraz z 0,62 do 0,52%. 
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Tabela 10. Wielkość produkcji węgla z wyszczególnieniem zawartości siarki (mln Mg) 
Table 10. Production ofhard coal including sulphur eontent 

Lata 

2005 
2002 2003 2004 (za trzy 

kwartały) 

Wyszczególnienie 
Pro d . Za w. Prod. Za w. Prod . Za w. Prod. Za w. 
netto siarki netto siarki netto siarki netto siarki 

(mln 
(%) 

(mln 
(%) 

(mln 
(%) 

(mln 
('ih) 

Mg) Mg) Mg) Mg) 

Górnictwo węgla 
102.07 0.77 100,41 0.80 99.27 0,76 72,46 0,75 

kamiennego- ogółem 

Kompania 
60,56* 0,79 56,8Y' 0,79'' ., 53,81 0,77 39.08 0,73 

Węglowa S.A. 

>= Katowicka Grupa E- 18.96 0,65 18,84 0,64 18,44 0,63 13,38 0,68 
3 Kapitałowa 

Jastrzębska Spółka 
13,03 0,62 13,65 0,62 13.74 0,61 9,67 0,52 

Węglowa S.A. 

dane za 2002 r., dla KW S.A. obeJmUJą wyn1k1 p1ęcJu spolek węglowych. 
dane za 2003 r. dla KW S.A. obejmują wyniki KW S.A. za okres II-XII oraz pięciu sp6!ek węglowych 
za miesiąc styczeń. 

6. Podsumowanie 

Znacząca rola węgla kamiennego w zaspokajaniu potrzeb energetycznych Polski zdetermi
nowana jest zasobami tego nośnika energii . W perspektywie najbliższych lat, mimo dotychcza
sowych przemian energetycznych (spadek zużycia węgla kamiennego i brunatnego, wzrost zu
życia ropy naftowej, gazu ziemnego oraz energii odnawialnej i odpadowej) oraz stopniowego 
obniżania energochłonności gospodarki, Polska nadal pozostanie krajem o unikatowej w skali 
międzynarodowej strukturze zużycia nośników energii pierwotnej. Udział węgla w pozyskaniu 
energii elektrycznej nie ulegnie w stosunku do obecnego stanu zmianom i utrzymywał się bę
dzie na tym samym poziomie powyżej 90%. Polska posiada bowiem zasoby węgla kamienne
go, które mogą zapewnić bezpieczeństwo energetyczne na kilka dziesięcioleci. Mimo wzrasta
jącego udziału ropy naftowej i gazu w zużyciu paliw, węgiel kamienny również w przyszłości 
będzie ważnym stabilizatorem bezpieczeństwa energetycznego kraju. Obecny stan bazy zaso
bowej węgla kamiennego w Polsce jest wynikiem zmian w ocenie zasobów złóż kopalń czyn
nych wynikających z wdrażania począwszy od roku 1990 zasad gospodarki rynkowej oraz 
wskutek kolejnych działań restrukturyzacyjnych. 

Zmiany te wymusiły w głównej mierze: 
- inne podejście w stosunku do wartości gospodarczej zasobów, tak w kopalniach czynnych 

jak i w złożach niezagospodarowanych; 
- likwidację kopah'l uznanych za trwale nierentowne; 

dążenie do rentowności pozostałych kopalń przede wszystkim poprzez wzrost koncentracji 
wydobycia. 
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Jednak po wprowadzeniu Dyrektywy LCP nie należy wykluczyć znacznych zmian w struk
turze popytu na węgiel kamienny. Znacznie wzrośnie zapotrzebowanie na węgiel niskozasiar
czony. Polskie górnictwo węglowe dysponuje znaczącymi zasobami operatywnymi węgli nis
kozasiarczonych o wysokich wartościach opałowych, co zwłaszcza w kontekście obowiązku 
dotrzymywania przez energetykę i przemysłowych użytkowników węgla rygorystycznych norm 
wynikających z Dyrektywy LCP nie jest bez znaczenia, zarówno dla stanu ochrony środowiska 
jak i kształtowania się w bliższej i dalszej przyszłości polityki prowadzenia racjonalnego wy
dobycia i produkcji węgla przez spółki węglowe. Zwiększenie wydobycia takiego węgla, po
przez wyraźne ukierunkowanie frontu eksploatacyjnego na pokłady o możliwie najmniejszej 
zawartości zanicczyszczci1, w tym zwłaszcza siarki, powinno stać się jednym z priorytetów i fi
larów polityki spółek węglowych. 

Ponadto wydaje się, że w celu dotrzymania niskich limitów emisji S02 konieczna będzie 
budowa instalacji odsiarczania spalin dla wszystkich dużych kotłów (powyżej 300 MW) . Inne 
kotły będą musiały być zmienione na fluidalne lub zlikwidowane i zastąpione gazowymi, gdyż 
nie będzie możliwa ich eksploatacja przy dużym, ponadnormatywnym poziomie emisji. Sta
nowić to może zagrożenie dla górnictwa węgla kamiennego, zmniejszeniu bowiem ulegnie po
pyt na węgiel największego odbiorcy -elektroenergetyki: popyt, który był do tej pory stabilny 
i prognozowany na obecnym poziomie aż do roku 2020 w tej samej wielkości. 
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Hard Coal Reserves and Production in Point of View 
of Environmental Care, Competition and Security of Supply 

Abstra et 

The article presents an analysis of hard coal reserves in Poland as on 31112/2004 in the light 
of balanced development of country' s mining industry. The detailed analysis of viable, Indus
tria! and operational reserves was conducted for each operating coal mine and in mining 
enterprises. Operational reserves were described focusing on hard coal quality and conditions 
of deposit' s occurrence, including depo s i ts o f s team coal and co king e o al and their ealorie va
lue as well as ash and sulphur eontent and bed thiekness. 

In partieular, hard coal reserves were eharaeterized as regards eontent of sulphur in all re
serves as well as in operating levels and these under eonstruetion. 

In eonclusions the produetion of individual eoal eompanies was presented in point of view 
of produetion reduetion from the beds with the Jargest eontent of sulphur. 

Recenzent: prqj: dr hab. inż. Wiesław Blaschke 
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Analiza możliwości rozliczenia kosztów oddziału wydobywczego 
na pola eksploatacyjne w Oddziałach Górniczych 
KGHM "Polska Miedź" S.A. 

Słowa kluczowe 

rozliczenie kosztów wydobycia urobku - uszczegółowienie procesu - optymalizacja nakładu 
pracy 

Streszczenie 

W kopalniach KGHM "Polska Miedź" S.A. ewidencja kosztów wydobycia urobku prowa
dzona jest dla każdego oddziału wydobywczego. 

W praktyce, przyjęty poziom szczegółowości rejestracji kosztów okazuje się zbyt ogólny. 
Oddziały wydobywcze prowadzą równolegle eksploatacje na kilku polach, często istotnie zróż
nicowanych pod względem parametrów technologicznych oraz okruszcowania złoża. W rezul
tacie, średnie wartości kosztów jednostkowych oddziału wydobywczego, różnią się w sposób is
totny od wartości dla konkretnych pól eksploatacyjnych. Zarząd firmy realizując konsekwent
nie strategie systemowych działań zmierzających do obniżki kosztów, podjął decyzje o wprowa
dzeniu: ewidencji i rozliczania kosztów na miejsca eksploatacji rudy. Jest to konieczne dla 
efektywnego stosowania benchmarkingu oddziałów wydobywczych oraz budżetowania kosztów. 

Artykuł przedstawia propozycję rozwiązania tego problemu, interesującą ze względu na 
możliwości uzyskania wymaganych informacji bez konieczności wprowadzania kosztownych 
zmian w procesach ewidencji i rozliczenia kosztów w systemie SAP R/3 . Propozycja zakłada 
rozliczenie kosztów oddziału wydobywczego, przy zastosowaniu w szerokim zakresie danych 
rejestrowanych w module kadrowo płacowym HR-TM oraz module gospodarki remontowej 
PM systemu SAP R/3. 

Wprowadzenie 

Proces produkcyjny wydobycia rudy odbywa się równolegle w oddziałach wydobywczych 
pod ziemią. Każdy oddział wydobywczy prowadzi eksploatację na kilku polach, dodatkowo 
praktykuje się prowadzenie robót przygotowawczych siłami własnymi. W tabeli poniżej, przed
stawiono parametry poszczególnych pól eksploatacyjnych dla przykładowego oddziału G-X, 
dane zostaną wykorzystane w przedstawionej propozycji rozliczenia. 

W aktualnie stosowanym rozwiązaniu procesu ewidencji i rozliczenia kosztów w systemie 
ERP SAP/R3, koszty bezpośrednie oraz rozliczenie różnego rodzaju narzutu kosztów pośred
nich (w tym koszty usług samojezdnych maszyn górniczych), ewidencjonowane jest syntetycz
nie na poziomie oddziału wydobywczego G-X. W sytuacji, kiedy warunki eksploatacji, zawar-
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tość metalu oraz wolumen wydobycia z poszczególnych pól są tak istotnie zróżnicowane, in
formacja o średnich wskaźnikach kosztów jednostkowych oraz zawartości Cu w oddziale G-X, 
może mieć jedynie charakter statystyczny. Nie nadaje się do bezpośredniego porównywania 
oddzi ałów pomiędzy sobą, utrudnia ustalenia limitów kosztów dla oddziału w procesie budże
towania. 

Tabela l. Parametry poszczególnych pól eksploatacyjnych dla oddziału G-X 
Table l. Parametersof individual mining areas comprising section G-X 

Oddział/Pole 
Miąższość złoża Furta eksploatacyjna Zawartość Cu Wydobycie 

[m] [m] [%] [t] 

Pole G-X/l 4,8 3,9 1,17% 32 728 

Pole G-X/2 6,5 6,6 2,37% 53 539 

Pole G-X/3 3,7 3,7 1,23% 8 900 

C u 
[t] 

364,7 

l 210,80 

104,5 

Rozwiązaniem problemu jest szczegółowa ewidencja kosztów i produkcji na poziomie pola 
wydobywczego. 

Założony cel można osiągnąć dwoma sposobami: 
I . Mnożąc ilość obiektów dekretacji kosztów, przez ilość pól eksploatacyjnych (rys. l). 
2 . Pozostać przy aktualnym układzie ewidencyjnym, wprowadzając element dodatkowego roz

liczenia kosztów, przy wykorzystaniu miarodajnych kluczy podziałowych. 
Pierwsze rozwiązanie, chociaż technicznie prostsze w implementacji, jest szczególnie uciąż

liwe eksploatacji. Aktualnie, każdy oddział wydobywczy jest wyodrębniony organizacyjnie oraz 
w systemie ewidencji SAP R/3. Koszty oddziału wydobywczego rejestrowane są na zestawie 
Miejsc Powstawania Kosztów (MPK), które odpowiadają poszczególnym operacjom techno
logicznym (układ stanowiskewy kosztów) procesu wydobycia [1]. Rejestracja kosztów poje
dynczego oddziału prowadzona jest na 7. MPK-ach odpowiadających poszczególnym opera
cjom procesu technologicznego oraz na MPK dla kosztów wspólnych. 
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Rys. l. Struktura kosztów bezpośrednich dla oddziału wydobywczegq 
Fig. l. Direct cost structure of a production section 
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Przy uszczegółowieniu ewidencji kosztów oddziału G-X w klasyczny sposób, liczba MPK 
wzrosłaby z 8 do do 22 (3 pola x 7 MPK + MPK koszty wspólne). Zwiększenie ilośc i MPKjest 
techniczn ie możl iwe. Proporcjonalnie do wzrostu ilości MPK wzrośnie ilość wypełnianych przez 
dozór oddziału wydobywczego dokumentów. Spotęguje to jednak wystąpienie problemów z pra
widłową dekretacją danych wprowadzanych do systemu. Obciążenie służb dozoru pod ziemią, 
pracą związaną wypełnianiem różnych dokumentów wprowadzanych w chwili obecnej do sys
temu SAP R/3, po uruchomieniu wszystkich modułów funkcjonalnych systemu SAP R/3 zna
cznie wzrosło. Jej dalszy wzrost wynikający z rozmnożenia i l ości obiektów dekretacji kosztów 
jest praktycznie nie do zaakceptowania. Świadomość tego faktu poszukiwanie alternatywnych 
sposobów rozwiązania problemu szczegółowej ewidencji. 

Alternatywne rozwiązanie, polegające na dodatkowym rozliczeniu kosztów oddziału wy
dobywczego na poszczególne pola, bez zmiany w układzie ewidencji kosztów eliminuje wy
mienione powyżej uciążliwości. Wymaga jednak zagwarantowania dostępu do wiarygodnych 
informacji, które można wykorzystać jako klucze rozliczeniowe. Dla ustalenia zestawu kluczy 
podziałowych, konieczna jest analiza struktury kosztów dla oddziału wydobywczego. 

r· · · - - -
: D amortyzacja 
l 

;El energia 

i D materiały 
i D ust oddział strzel n 

J• płace 
l EJ pozostałe koszty 

r zabezpiecz elektr 

/D remonty 

! • usługi maszyn dołowych 

ll:l_ usługi kontroli jakości 
- ----- ---- ---- · ------ ---·· ··- --------

... ---· ---------- - -- -- -------- --- ----- --- ------ - -

Rys. 2. Struktura kosztów bezpośrednich dla oddziału wydobywczego 
Fig. 2. Summary o f man-hours worked in section X Min e 

Jak widać na załączonym rysunku dominujący udział w kosztach oddziału wydobywczego 
stanowią koszty usług maszyn dołowych około 65%. 

Poszczególne pozycje kosztów agregują następujące składki rodzajowe. 
- usługi maszyn dołowych, koszty eksploatacji, utrzymania sprawności technicznej maszyn, wy

nagrodzenia operatorów SMG oraz narzuty kosztów pośrednich wydziału maszyn dołowych, 
koszty wynagrodzeń: 
• płace : wynagrodzen ia bezpośrednie, 
• pochodne wynagrodzeń: 

o pozycja zabezpieczenie elektryczne- agregująca głównie koszty pracy elektryków, 
o pozycja usługi oddziału strzelniczego - agregująca głównie koszty pracy górników 

zatrudnionych w oddziale strzałowym . 
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- W kosztach materiałowych najistotniejsze są dwie pozycje: 
• koszty materiałów strzałowych, 
• koszty materiałów obudowy. 

- Dla pozycji pozostałe koszty: 
• 90% kosztów stanowią koszty opłaty eksploatacyjnej, 
• pozostała cześć dotyczy różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników oddziału. 
Wiedza na temat procesu rozliczenia kosztów usług SMG, zwróciła uwagę autora na mo-

żliwość wykorzystania jako kluczy rozliczeniowych danych rejestrowanych w module kadro
wo-płacowym HR-TM SAP/R3. Przy ich wykorzystaniu można na wprost rozliczyć usługi 
SMG oraz koszty wynagrodzeń. Dają także wiarygodne wskaźniki dla rozliczenia kosztów 
zużycia materiałów bezpośrednich [ 1]. 

Opis metody rozliczenia kosztów 

Zarząd firmy, świadomy konieczności intensyfikacji działań zmierzających do systemowe
go podejścia do obniżki kosztów w oddziałach, wydał Folecenie Służbowe dotyczące wprowa
dzenia: "Ewidencji i rozliczania kosztów na miejsca eksploatacji rudy przez oddziały wydo
bywcze KGHM "Polska Miedź" S.A.;;. 

Zadanie to ma duży ciężar jakościowy oraz krótki termin realizacji. Rozwiązanie tego pro
blemu w sposób klasyczny, poprzez powielenie ilości obiektów dekretacji kosztów (MPK) w sys
temie SAP R/3 dla każdego pola, jest z punktu widzenia kosztów technicznych a przede 
wszystkim kosztów organizacyjnych wariantem mało efektywnym, ponieważ: 
- każda modyfikacja w układzie MPK generuje konieczność modyfikacji procesów rozlicze

nia kosztów oraz raportcwania, nie byłby to koszt jednorazowy poniesiony na początku, 
w skali kopalni gdyż układ pól wydobywczych ulega częstym zmianom; 

- zwiększenie ilości obiektów dekretacji kosztów zwiększy obciążenie służb dozoru związa
ne z prawidłowym wypełnieniem dokumentów-ilość wypełnianych pozycji może wzrosnąć 
kilkukrotnie (np. rozpisywanie materiałów)! Na pewno nie pozostałoby to bez wpływu na 
wiarygodność wprowadzanych informacji. 
Nie chodzi tu bynajmniej o aspekt techniczny, ale o koszty organizacyjne związane z obsłu

żeniem znacznie bardziej szczegółowej ewidencji [2]. 
W trakcie analizy różnych wariantów realizacji polecenia zarządu pojawiał się pomysł wy

konania dodatkowego, szczegółowego rozliczenia kosztów oddziału wydobywczego w hurto
wni danych. Bazą byłyby dane z rozliczenia kosztów na poziomie oddziału wydobywczego 
w module kontrolingu CO SAP R/3. Jako klucze podziałowe w rozliczeniu kosztów na pola 
eksploatacyjne proponuje wykorzystać informacje o pracy ludzi i SMG dostępne w module ka
drowo-płacowym HR-TM SAP R/3, gdzie rejestracja każdej dniówki roboczej pod ziemią 
prowadzona jest w referencji do miejsca pracy (informacja o miejscu pracy wprowadzona dla 
potrzeb ewidencji zagrożeń pyłowych pod ziemią). 

We wskazanym module rejestrowane jest szeroki zakres informacji, które można wyko
rzystać dla celów analitycznych, między innymi: 
- Oddział zlecający pracę. 

- Miejsce pracy (ewidencja danych dla potrzeb analiz zagrożenia pyłowego). 
- Kod roboty. 
- Wymiar dniówki (normalny 7,5 h oraz skrócony 6 h). 
- Czas pracy. 
- Typ maszyny (jeśli praca jest związana z obsługą SMG). 
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- Numer kopalniany maszyny Ueśl i pracajest związana z obsługą SMG). 
- Ilość wykonanej pracy według jednostek rozliczeniowych. 

"' u 

"' .... 
p.. 

Tabela 2. Zestawienie ilości roboczodniówek przepracowanych na rzecz G-X 
Table 2. Summary of man-hours worked in section G-X 

Jednostki rozliczeniowe dia pracy 
Opis miejsca pracy (pole) 

G-X/l G-X/2 G-X/3 

~ 
Godziny 172 85 70 

'0 Zabudowane kotwy 131 34 40 .... o 
~:;s Ilość kursów (odstawa) 154 192 80 
i:)Cil 

Ilość przesypanych łyżek 126 102 52 o. o 
Ilość odwierconych otworów 111 47 39 
Pozostałe dniówki 270 230 137 

Razem 963 690 418 

Razem 
ZGR G-X 

326 
205 
426 
280 
196 
638 

2 071 

Okazało się, że dla oddziałów wydobywczych w kopalniach - układ miejsc pracy dla po
trzeb ewidencji pyłowości jest bardzo zbieżny z układem pól eksploatacyjnych (patrz tabela l 
oraz tabela 2). Pracochłonność związaną z procesem uzgodnienia tych ewidencji można ocenić 
jako umiarkowaną. W przypadku oddziału G-X, mamy do czynienia z relacją l do jednego po
między polem eksploatacyjnym a miejscem pracy w ewidencji pyłowości . Jednak nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby była to relacja l do wielu. W hurtowni danych zostanie zaimplementowana 
tabela konfiguracyjna dla odzwierciedlenia powiązania miejsc pracy z polami eksploatacyjnymi. 

Tabela 3. Tabela konfiguracyjna: powiązanie punktów pomiarowych z polami eksploatacyjnymi 
Table 3. Configuration table: linking measuring stations to production stopes 

Kopalnia Rejon Oddział 
Oznaczenie pola Oznaczenie miejsca pracy 
eksploatacyjnego w ewidencji pyłowości (HR-TM) 

ZGX XX G-X GXX-01 GXX-AA 
ZGX XX G-X GXX-01 GXX-AB 

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

W sytuacji , kiedy obszar identyfikowany przez miejsce pracy zachodzi na dwa pola eks
ploatacyjne można go podzielić na dwa mniejsze. Dzięki wykorzystaniu funkcjonalności dzie
dziczenia wyników pomiarów pomiędzy punktami nie będzie to generowało dodatkowych kosz
tów związanych ze wzrostem ilośc i koniecznych pomiarów. Po stronie kopalni wystąpi pra
cochłonność związana z aktual izacją tabeli. 

W przypadku rozliczenia usług SMG, których udział w kosztach oddziału wydobywczego 
stanowi ponad 60~b , można ze 100% dokładnością przeprowadzić rozliczenie na poszczególne 
pola eksploatacyjne przy wykorzystaniu danych z modułu HR-TM, mechanizm rozliczenia zos
tał opisany na przykładzie praktycznym. 

Zasadnicza koncepcja rozwiązania bazuje na następujących założeni ach: 

- Układ ewidencji danych (MPK), oraz procedury rozliczenia kosztów w systemie SAP R/3 
nie uległoby zmianie. 

- Dane bazowe o kosztach poszczególnych oddziałów wydobywczych pochodziłyby z aktu
alnie realizowanego rozliczenia w module kontrolingu CO SAP R/3. 
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- Dane o kosztach oddziału wydobywczego zostałyby wyeksportowane do hurtowni danych 
po zamknięciu księgowym mies iąca. 

- Wskaźniki ilośc i owe rejestrowane w modułach : kadrowo-płacowym HR-TM, kontrolingu 
CO oraz gospodarki remontowej PM, SAP R/3 wykorzystane jako klucze podziałowe w pro
cesie szczegółowego rozliczenia, zostaną również wyeksportowane do hurtowni danych 
(Problemem otwartym jest uzyskanie danych dotyczących rozliczenia produkcji w układzie 
pól eksploatacyjnych: ruda w. w., ruda w.s., Cu). 

- W hurtowni danych, opracowany zostanie model informacyjny systemu, którego integralną 
częścią będzie zestaw obiektów dekretacji danych, wykorzystywany do gromadzenia infor
macji dotyczących pola eksploatacyjnego: 
• kosztów wydobycia urobku; 
• wskaźników ilościowych dotyczących wykonanej produkcji; 
• informacji technicznych opisujących pole: np. miąższość, furta eksploatacyjna, system 

eksploatacji, okruszczowanie. 
- Szczegółowe rozliczenie kosztów na poszczególne pola realizowane byłoby w hurtowni 

danych, wymaga to opracowania algorytmów rozliczenia dla poszczególnych pozycji kosz
tów, proces byłby inicjowany po księgowym zamknięciu miesiąca (nie opóźniałby go). 

- Raportowanie danych o kosztach oddziałów wydobywczych oraz budowanie analiz proble
mowych realizowane byłoby w hurtowni danych. 

- Dostęp do raportów oparty o wykorzystanie funkcjonalności portalu internetowego, z wyko
rzystaniem mechanizmów kontrol i uprawnień do danych. 

Symulacja rozliczenia kosztów usług maszyn kotwiących dla oddziału G-X 

Dla ilustracji proponowanego rozwiązania przedstawiono symulacje procesu rozliczenia 
kosztów usług SMG w analityce do poszczególnych pól eksploatacyjnych. 

I etap procesu - import danych 

l. l. Import danych z modułu HR-TM 

W tabeli 3 zestawiono informacje o il ości -zabudowanych kotew w referencj i do miejsca pracy 
zarejestrowane na podstawie dokumentów potwierdzających pracę operatorów SMG (tzw. sepa
rów, wypełnianych przez sztygarów zmianowych w oddziale G-X). Dane w kolumnie "MPK ma
szyny" wskazują, że oddział korzystał doraźnie z usług maszyn z oddziału mechanicznego C-1 
oraz z maszyn z oddziału mechanicznego C-4 (który jestjego głównym dostawcą usług SMG). 

Do zabudowy używano dwóch typów maszyn kotwiących: 
- kotwiarek automatycznych: MPK 13XXX6222, 
- kotwiarek systemu Flether: MPK 13XXX6223. 

Tabela 3. Zestawienie ilości zabudowanych kotew wg KCP moduł HR-TM oddział G-X 
Table 3. Listing of rockbolts installed in X section compiled from HR-TM module data 

MPK 
Jednostka rozliczeniowa 

Opis miejsca (pole) 
Razem 

maszyny G-XII G-X/2 G-X/3 

13XXA 6222 KOT 25 25 
13XXB6222 KOT l 230 736 612 2 578 
13XXB6223 KOT 2 189 66 418 2 673 

Suma 3 444 802 l 030 5 276 
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1.2. Import danych z modułu kontrolingu 

W tabeli 4 przedstawiono dane dotyczące rozliczenia usług maszyn kotwiących z dwóch 
oddziałów maszyn dołowych, dla których zarejestrowano pracę na rzecz oddziału G-X (moduł 
kontrolingu CO SAP R/3). Informacje z tabeli są konieczne do wyliczenia kosztów jednost
kowych usług dla każdego z MPK od-działów maszynowych. 

Tabela 4. Zestawienie ilości zabudowanych kotew rozliczenie usług SMG (działaó) 
w module kontrolingu CO SAP R/3, listopad 2005 

Table 4. Listing of rockboi ts installed, accounts of SMG services (work) 
in the controlling module CO SAP R/3, November 2005 

Rodzaj działania MPK maszyny JM Ilość kotew Koszty całkowite Koszty jednostkowe 

C62223 l3XXA6222 SZT 25 l 331 53 
C62223 13XXB6222 SZT 2 578 130 608 50 
C62233 13XXB6223 SZT 2 673 IDO 266 37 

Suma 5 276 232 205 
obliczone w hurtowni danych. 

II. Przeliczenie kosztów ushtg SMG na pola eksploatacyjne 

W tabeli 5 przedstawiono rezultaty działan ia prostego algorytmu obliczającego: iloczyn kosz
tu jednostkowego zabudowania kotwy przez ilość kotew, dla każdej kombinacji pola i MPK 
oddziału maszynowego . W efekcie otrzymujemy rozliczenie kosztów kotwienia na pola eks
ploatacyjne. 

Tabela 5. Przeliczenie kosztów kotwiarek na rzecz oddziału G-X (proces realizowany w hurtowni danych) 
Table 5. Allocating G-X section i ts share of roofbolter costs (the process takes place in data warehouse) 

Rodzaj MPK Jednostka Opis miejsca (pole) 
Razem 

działania maszyny rozliczeniowa G-X/1 G-X/2 G-X/3 

C62223 13XXA6222 KOT l 331 o o l 331 

C62223 13XXB6222 KOT 62 315 37 288 31 005 130 608 

C62233 13XXB6223 KOT 82 III 2 476 15 680 100 266 

Suma 145 757 39 763 46 685 232 205 

W praktyce budowa algorytmu będzie bardziej skomplikowana, ze względu na fakt, że dla 
niektórych rodzajów robót, występuje przeliczenie jednostek rozliczeniowych. Dotyczy to mię
dzy innymi operacji: 
- Odstawa urobku ładowarką łyżkową, lub wozem do odstawy urobku: rejestrowana jest ilość 

kursów dla określonej drogi odstawy, następnie dane te są przeliczane w aplikacji Karta 
Czasu Pracy (HR-TM) na tonokilometry (w słownikach modułu PM znajdują się dane o ła
downości usypowej ładowarek i wozów) . 

- Wiercenie otworów: rejestrowane są ilości i długość otworów, KCP przelicza te dane na 
metry bieżące. 
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Zagadnienie to zostało przeanalizowane z należytą starannością, która pozwala na stwier
dzenie, że możliwy jest proces automatycznego rozliczenia kosztów usług SMG w przekroju 
pól eksploatacyjnych oddziałów wydobywczych. 

Dla kolejnych składników kosztów oddziału wydobywczego: 
- pozycji płace; 
- pozycji zabezpieczenie elektryczne- agregującej głównie koszty pracy elektryków (ok. 95%); 
- pozycja usługi oddziału strzelniczego - agregująca głównie koszty pracy górników zatrud-

nionych w oddziale strzałowym (ok. 85%). 
Jako klucz podziału proponuję ilość roboczodniówek dla odpowiednich kodów robót. 
Dla pozostałych pozycji kosztowych, można wykorzystać następujące klucze podziałowe: 

- wskaźnik ilości roboczodniówek dla wybranych kodów, np. robót dotyczących procesu kot
wienia dla materiałów obudowy; 

- wskaźnik ilości usług SMG (tabela 7), np. ilość odwierconych otworów strzałowych; 
- wskaźnik ilości urobku z poszczególnych pól eksploatacyjnych (wymaga to uszczegółowie-

nia informacji o wydobyciu wprowadzanej do modułu kontrolingu SAP R/3). 

Podsumowanie 

Propozycje implementacj i szczegółowego rozliczenia kosztów poza systemem transakcyj
nym jest warta rozważenia. 

Rozdzielenie procesów rozliczenia w systemie transakcyjnym, od rozliczenia analitycznego 
według autora może przynieść wiele korzyści: 
- redukuje zagrożenie utraty stabilności systemu SAP R/3 w skutek znacznie większego ob

ciążenia w momencie rozliczenia: większa liczba MPK - więcej segmentów w cyklach roz
liczeniowych; 

- po księgowym zamknięciu miesiąca nie można już wprowadzać żadnych korekt danych w tym 
okresie sprawozdawczym, ewentualne zmiany (przeksięgowania) rejestrowane są dla nastę
pnego okresu co później utrudnia analizę danych; 

- możliwość przeprowadzenia rozliczenia dla okresów księgowo zamkniętych, np. od począt
ku roku 2004; 

- funkcjonalność hurtowni danych daje znacznie większe możliwości w zakresie tworzenia 
raportów i analiz problemowych, proponowane rozwiązanie zakłada implementację obiektów 
dekretacji danych dot. pól eksploatacyjnych bezpośrednio w hurtowni danych co pozwoliłoby 
na ich optymalne skonfigurowanie pod kątem potrzeb informacyjnych użytkowników. 
Zaproponowane rozwiązanie jest wynikiem doświadczeń związanych z wdrożeniem i pra-

cami nad rozwojem systemu EkspertsMG [3]. Po opracowaniu zestawu stosunkowo prostych 
raportów agregujących dane z różnych modułów funkcjonalnych systemu SAP R/3 ujawniły 
się potrzeby opracowania analiz w przekrojach niedostępnych bezpośrednio w systemie transak
cyjnym. Rozwiązaniem jest jak się okazało zastosowanie alternatywnego rozliczenia danych bez
pośrednio w hurtowni danych. 

Autor artykułu pragnie złożyć podziękowanie kolegom pracującym w różnych oddziałach 
Spółki, za współprace na etapie analizy problemu oraz opracowanie danych, które zostały wyko
rzystane w artykule: 
- Dariuszowi Litwinowi- KGHM "Polska Miedź" S.A. 
- Irenie Wojciechowskiej i Markowi Białkowi- KGHM "Polska Miedź" S.A. Oddział COPI. 
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Study in to the Possibility of Breaking Down 
the Total Production Section Cost Per-Mining Regions 
at the Mines of KGHM "Polska Miedź" S.A. 

Abstra et 

At the mines of KGHM "Polska Miedź" S.A. recording of production costs is done sepa
rately for each mining section. 

In practice, the accepted level of detail of cost allocation turns out to be insufficient. In each 
production section mining is simultaneously done in several separate areas, characterized by di
fferent, sometimes substantially, technological parameters and ore grade. As a result the aver
age unit production cost for the section is considerably different from the costs in individual 
areas. Consistently following the overall strategy of cost-cutting the board of directors decided 
to implement: a system to allocate costs to individual production stopes. This is essential for 
efficient benchmarking o f mining sections and budgeting. 

The paper proposes a solution to this problem, particularly interesting because it allows ob
taining the required information without any costly changes to data acąuisition and costing mo
dules of the SAP R/3 system. The proposed solution would utilize for the purpose the data col
lected by the HR-TM (human resources and payroll) and the PM (maintenance and servicing) 
SAP R/3 modules. 

Recenzent: dr inż. Jerzy Kicki 
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Fuzje i przejęcia w branży górniczej jako sposób wzrostu 
wartości przedsiębiorstw - tendencje światowe 

Słowa kluczowe 

jitZje i przejęcia- synergia operacyjna i .finansowa- wartość przedsiębiorstwa- branża 

górnicza 

Streszczenie 

W artykule wskazano fuzje i przejęcia jako metody wzrostu wartości przedsiębiorstw. Do
konano klasyfikacji procesów łączenia się przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem 
korzyści w ramach integracji poziomej i pionowej. Rozważania teoretyczne poparto przykła
dami z szeroko pojętej branży górniczej reprezentowanej przez światowe kompanie notowane 
na rynkach giełdowych. Zamieszczono wartość transakcji M&A na świecie i największe poje
dyncze procesy fuzji i przejęć w górnictwie. Jednocześnie zidentyfikowano motywy konsoli
dacji w branży wraz z potencjalnymi korzyściami synergii operacyjnej i finansowej. 

l. Wstęp 

Jedną z metod wzrostu wartości przedsiębiorstwa są fuzje i przejęcia zarówno pionowe jak 
i poziome. W ostatnim czasie fala tych procesów zarówno w świecie jak również w Polsce 
zwiększyła się i nabrała dynamiki. Szczególnie powszechne są połączenia w sektorze banko
wym, energoelektrycznym, informatycznym. Połączenia te wynikają z chęci utrzymania pozy
cji konkurencyjnej na rynku globalnym oraz tworzenia dodatkowej wartości na skutek połą
czonego wektora obejmującego źródła - wytwarzanie - dystrybucję oraz zwiększenia efektów 
synergii przy równoczesnym obniżeniu kosztów działalności. 

Motywy procesów integracyjnych wynikają z potrzeb rozwoju przedsiębiorstwa oraz wzro
stu jego wartości w ramach inwestycji wewnętrznych lub poprzez przejęcie zakładów realizu
jących określone funkcje np. w łańcuchu logistycznym. 

W artykule przedstawiono procesy fuzji i przejęć w branży górniczej na tle tendencji świa
towych mających miejsce na rynku kapitałowym . Zaprezentowane wnioski zostały poparte wy
nikami badań empirycznych przeprowadzonymi przez agencję ratingową Fitch oraz firmy con
sultingowe PricewaterhouseCoopers oraz Raw Materials Group. Jednocześnie zidentyfikowa
no motywy fuzji i przejęć w branży górniczej oraz ich wpływ na czynniki tworzenia wartości 
przedsiębiorstw łączonych. 
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2. Fuzje i przej ęcia przedsiębiorstw a proces tworzenia ich wartości 

Różnorodność definicji wartości może prowadzić do identyfikowania odmiennych jej kon
cepcji obejmujących: wartość dodaną opartą na łańcuchu wartości, wartość rynkową, wartość 
ks ięgową, odtworzeniową, likwidacyjną itp. Niezależnie od wymienionych, istota wartości 
przedsiębiorstwa związana z procesami połączeń i przejęć powinna opierać się na tzw. warto
ści faktycznej, zasadzającej się na zdyskontowanych przepływach pien iężnych generowanych 
przez przedsiębiorstwo na rzecz właścicie l i. 

C. Suszczyński zauważa, że proces tworzenia wartości zawsze pojawia się przy rozważa
niach dotyczących połączeń i przejęć przedsiębiorstw [8]. Co więcej procesy te są obiektywną 
możliwością oddziaływania na wzrost ich wartości . W przypadku efektywnych rynków kapita
łowych rezu ltat połączenia dwóch lub więcej przedsiębiorstw przekłada się na konkretną war
tość szacowaną przez inwestorów, a wynikającą z określonych relacji popytowo-podażowych. 
Połączeniu przedsięb iorstw towarzyszą ponadto określone efekty synergii oraz ekonomii skali 
występujące w obszarach operacyjnym i finansowym. 

Według A. Rap pa porta podstawowy cel połączeń i przejęć przedsiębiorstw jest taki sam jak 
w przypadku każdej decyzj i inwestycyjnej i dotyczy uzyskania dodatkowej wartości [1 1]. Bu
dowanie wartości dla właścicieli musi obejmować szereg decyzji w tym również takie, które 
mają na celu rozwój wewnętrzny lub zewnętrzny. Rozwój zewnętrzny poprzez połączenia i prze
jęcia może mieć charakter określonego i jednorazowego działania lub też może być częścią 
ogólnej strategii przedsiębiorstwa i podmiotów zależnych. 

Black, Wright, Bachman uważają, że połączenie przedsiębiorstw może podnieść wartość po
łączonych przedsiębiorstw przede wszystkim poprzez synergię, którą należy rozpatrywać w dwóch 
obszarach: oszczędności w kosztach oraz generowania dodatkowych przychodów [2] . Efekty 
synergii powinny być mierzone jednym miernikiem opartym na przepływach pieniężnych. 

Podobne poglądy wyraża Erich Helfert, który dostrzega w połączeniach i przejęciach moż
liwości wzrostu wartości dla właściciel i poprzez poprawę bilansu przepływów pien iężnych wy
nikającą z redukcji dublujących się aktywów i zasobów, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej 
oraz szczelne pokrycie rynku. Korzyści wyższego rzędu będą dotyczyć wzrostów cen akcji na 
rynku kapitałowym przedsiębiorstw połączonych, a co za tym idzie wzrostu wartości połączo
nych przedsiębiorstw [4]. 

W ujęciu ogólnym, rozpatrując potencjalne korzyści fuzji i przejęć oraz ich wpływ na kreo
wanie wartości przedsiębiorstw można je postrzegać jako efekty synergii: 
- operacyjnej zwiększającej efektywność gospodarczą; 
- finansowej zwi ązanej z optymal izacją struktury kapitału i jego obsługi. 

W ujęciu szczegółowym proces budowania wartości dla właścicieli wiąże się z fuzjami i prze
jęciami, przy czym mogą one oddziaływać na wartość zarówno pozytywnie jak i negatywnie. 

Analiza fuzji i przejęć oraz ich wpływ na czynniki tworzen ia wartości w świetle pre
zentowanych poglądów tzw. pięciokąta źródeł wartości pozwala sformułować następujące 
wnioski: 
- wzrost marży operacyjnej oraz zapewnienie tempa wzrostu jest możl iwe poprzez wywo

łanie efektów synergii przejawiających s ię w potencjalnej obniżce kosztów i zwiększeniu 
przychodów ze sprzedaży; 

- inwestycje w aktywa trwałe i obrotowe będą podlegać racjonalizacji gdyż przeprowadzone 
połączenie ograniczy dubl ujący s ię majątek, a z drugiej zaś strony uwolni fundusze na mo
dernizację aktywów potrzebnych do realizacji określonych funkcji w ramach łańcucha po
wiązań od źródeł zasobów poprzez wytwarzanie aż do sprzedaży; 
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- połączone przedsiębiorstwo będzie mogło pełniej wykorzystywać możliwości ograniczenia 
kosztów finansowych poprzez optymalizację kosztów pozyskania kapitałów: 

- sterowanie kosztami w kompletnym łańcuchu logistycznym połączonego przedsiębiorstwa 
wpłynie na możliwość sterowania wynikami finansowymi , a tym samym efektywną stopą 
podatkową. 

3. Aspekty ekonomiczne i administracyjne budowania wartości w procesie integracji 

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw mogą odbywać się najczęściej poprzez integrację poziomą 
i pionową. W praktyce występują również fuzje konglomeratowe, które mają na celu uzyskanie 
efektów zarówno połączeń poziomych i pionowych. 

W ramach integracji poziomej, przedsiębiorstwa działające w tej samej branży łączą się by 
zwiększyć udziały w rynku, wyeliminować konkurencję, zbudować bardziej rentowne przed
siębiorstwo, obniżać koszty poprzez wspólne wykorzystywanie zasobów i optymalizowanie 
procesu zaopatrzenia, działalności badawczo-rozwojowej , marketingu i kanałów dystrybucji . 
Innym podawanym często motywem integracji poziomej jest specjalizacja lub dywersyfikacja 
w zależności od strategii przedsiębiorstwa . W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych poprzed
niego stulecia strategią dominującą była dywersyfikacja działalności zaś koniec lat osiemdzie
siątych oraz lata dziewięćdziesiąte charakteryzowały się specjaiizacją procesów i skoncentro
waniem przedsiębiorstw na podstawowych działalnościach biznesowych (tzw. core business). 
Specjalizacji towarzyszy najczęściej efekt koncentracji o charakterze przedmiotowym lub tech
nologicznym, przy czym jak pokazuje praktyka w chwili obecnej rozwiązania takie sugerowa
ne są dla obszarów działalności pomocniczych przedsiębiorstwa np. księgowość, informatyka itp. 

Proceseto odwrotnym do specjalizacji jest dywersyfikacja mająca na celu ograniczenie 
ryzyka działalności poprzez zróżnicowanie produktowe, technologiczne, rynkowe i finansowe . 
W ten sposób przedsiębiorstwa działające zwłaszcza na rynkach charakterywjących się okreś
lonymi cyklami koniunkturalnymi zapewniają stabilność swoich przychodów i wyników, a tym 
samym zrównoważone funkc~onowanie i wzrost. 

Integracja pionowa może przybrać formę konsolidacji w przód lub wstecz. W ujęciu ogól
nym niezal eżnie od formy, integracja pionowa wiąże się uzyskaniem określonych korzyści 
oraz poniesieniem kosztów. Potencjalne korzyści związane są z wolumenem sprzedaży i usług 
kupowanych oraz sprzedawanych do sąsiednich faz i funkcji w ramach łańcucha powiązaó od 
zaopatrzenia poprzez produkcję aż do sprzedaży . 

Strategiczne korzyści integracji pionowej przy dostatecznie dużym wolumenie przepływu 
produktów i usług będą dotyczyć ekonomii skali wynikającej z połączenia określonych funkcji. 

W świetle budowania wa,·tości połączonych przedsiębiorstw, integracja pionowa przyczy
nia się do ograniczenia kosztów wynikających z [9, 10]: 
- połączonych operacji, poprzez zmniejszenie ilości faz produkcyjnych, uelastycznienie trans

portu wewnątrz organizacji oraz wykorzystania posiadanych zdolności produkcyjnych; 
- wewnętrznej kontroli i koordynacji, poprzez uelastycznienie procesu zaopatrzenie-produ

kcja-sprzedaż skutkującego zredukowaniem przestojów produkcyjnych, zmniejszeniem za
pasów międzywydziałowych oraz szybszym reagowaniem na zmiany rynkowe wymuszają
ce skorygowanie planów i budżetów, 

- pozyskania informacji w ramach marketingu i sprzedaży, poprzez zmniejszenie nakładów 
na badania rynkowe, prognozowanie popytu i podaży oraz cen, 

- unikania rynku, poprzez wprowadzenie wewnętrznych negocjacji opartych na cenach trans
ferowych, które będą korzystniejsze niż w przypadku realizowania zakupów i sprzedaży na 
zewnątrz; 

495 



Kustra A., Sierpi1'lska M.: Fuzje i przejęcia w branży górniczej jako sposób wzrostu wartości ... 

- utrzymania trwałych związków, co pozwoli na określenie procedur wzajemnego postępo
wania bez ponoszenia ryzyka rezygnacji którejś ze stron jak również wywierania przez nie 
nacisków wynikających z ukrytych interesów. 
Oprócz wymienionych korzyści integracji pionowej wpływających na obniżenie kosztów, 

na uwagę zasługują również zwiększone możl i wości zapewnienia popytu i podaży przeciw
działające trudnościom w dostawach lub też obniżonemu popytowi. Ograniczenie niepewności 
działania oraz zmniejszenie fluktuacj i cen nie oznacza, że wewnętrzne ceny transferowe nie 
powinny odzwierciedlać cen rynkowych. W przeciwnym wypadku może dojść do subsydiowa
nia działalności wz<~jemnie powiązanych ze sobą przedsiębiorstw, co odbije się zmniejszoną 
efektywnością i niszczeniem ich wartości. 

Powiązanie określonych funkcji w ramach integracji pionowej zapewnia jednocześnie ko
nieczną obronę przed odcięci~m od źródeł zaopatrzenia jak również od klientów i kanałów dy
strybucji. Ma to szczególne znaczenie w przypadku walki konkurencyjnej na rynku globalnym, 
gdzie "duży może więcej", jak również przyczyni się do ograniczenia sił przetargowych ze 
strony podmiotów rynku zaopatrzenia i zbytu. 

W sytuacji, gdy dostawcy lub odbiorcy realizują wyższe stopy zwrotu niż alternatywny ko
szt kapitału, ich przejęcie jest korzystne, gdyż pozwoli na pozyskanie ich zysków i poznanie 
ich prawdziwych kosztów. Zmieniając proporcje nakładów w poszczególnych fazach powią
zanego łańcucha można zwiększyć całkowitą rentowność przy jednoczesnym uwzględnieniu 
kosztów przezwyciężenia barier wejścia do sąsiedniej fazy. Ponadto, na wzrost efektywności 
zintegrowanego podmiotu będzie miało wpływ oferowanie produktu jak najbardziej przetwo
rzonego, o jak największej wartości dodanej . 

Z integracją pionową łączą się również koszty, które mogą dotyczyć [9, l 0]: 
- zwiększenia kosztów stałych funkcjonowania poprzez tzw. zwielokrotnienie efektów w ope

racjach; 
- uzależnienia od kanałów dostawców i dystrybucji, gdzie każda potencjalna zmiana na part

nera zewnętrznego pociągnie za sobą tzw. koszty przeprowadzenia zmian; 
- zmniejszenia elastyczności przeznaczenia kapitału na inwestycję; 

potrzeb kapitałowych związanych z utrzymywaniem równowagi zdolności produkcyjnych; 
- przytępionych bodźców rynkowych wynikających ze związania funkcji zakupów i sprzedaży. 

Według J. Bila z Urzędu Regulacji Energetyki, integracja pionowa jest szkodliwa dla kon
sumentów, gdyż może prowadzić do utworzenia monopolów i w przeciwieństwie do zdrO\ ej 
konkurencji stanowi element regulacji rynkowych mechanizmów. Co więcej ten sam autor 
uważa że zwolennikami integracji pionowej są przedsiębiorstwa słabe i niegospodarne, które 
jednocześnie poprzez regulowanie cen, zysków a tym samym efektywności działania, chcą 

uciec od wolnego rynku i konkurencji, z którą same sobie nie poradzą. 
Reasumując, efektywnie przeprowadzone fuzje i przejęcia jako forma konsolidacji przynosi 

korzyści przedsiębiorstwom łączonym, które mogą stanowić o wzroście jego wartości. Podnie
sienie elastyczności działania, zapewnienie zbytu niektórym produktom i usługom, możl iwość 

sterowania kosztami oraz nawet subsydiowanie działalności mogą być jednocześnie negatyw
nie odbierane przez rynek i jego uczestników. 

4. Aktualny stan sektora górniczego 

Procesy fuzji i przejęć można zaobserwować w różnych branżach natomiast ich motywy 
i przesłanki są odmienne w zależności od uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych oraz 
przyjętych strategii działania . Również w szeroko pojętej branży górniczej mają miejsce prze
jęcia i fuzje, gdzie odgrywają one istotną rolę w procesie zarządzania strategicznego. 
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Ceny na rynku metali i surowców naturalnych od 2003 roku wykazują tendencję wzrostową 
spowodowaną wzrostem zapotrzebowania oraz szybkim rozwojem państw azjatyckich a zwła
szcza gospodarki chińskiej. Zresztą obecne trendy rynku przypominają podobne cykle z lat 50. 
i 60. ubiegłego wieku, kiedy to \\ Zrost cen surowców i metali był napędzany szybką indu
strializacją Europy i Japonii. 

Rok 2004 był bardzo dobry dla sektora górniczego, co znalazło potwierdzenie w wynikach 
finansowych przedsiębiorstw górniczych. Inwestorzy uznali spółki górnicze za inwestycje mo
gące stać się źródłem potencjalnych zysków. Wzrost cen akcji zakładów górniczych przełożył 
się na korzystne zmiany wskaźników branżowych, np. HSBC Mining Index, którego dynamika 
wzrostu była wyższa n i ż indeksów S&P 500 oraz Dow Jones. 

Eksperci rynku przepowiadają, że dalsze wzrosty będą uzależnione od tempa industria
lizacji i rozwoju gospodarek takich państw jak Indie i Chiny, a także będą związane ze zwięk
szaniem posiadanych złóż poprzez konsolidację zakładów górniczych, odkrywaniem nowych 
złóż oraz z postępem technologii górniczych. 

W chwili obecnej światowy sektor górniczy można podzielić na dwa obozy, z których je
den reprezentują największe zdywersyfikowane kompanie górnicze eksploatujące różnorodne 
surowce i metale oraz pojedyncze zakłady skoncentrowane na wydobyciu jednego podstawo
wego surowca np. : węgla, miedzi, niklu czy też metali kolorowych takich jak złoto czy platyna. 
Ogólny udział podmiotów górniczych uznawanych za zdywersyfikowane w światowym rynku 
górniczym, wg PricewaterhouseCoopers, wynosi 58% kapitalizacji całego rynku górniczego. 
Drugim, co do wielkości sektorem jest górnictwo złota obejmującym 19%, pozostałe 23% przy
pada przede wszystkim na górnictwo węgla, niklu, miedzi i platyny (Mine, Enter the Dragon, 
Review of Global Trendsin Mining Industry, PricewaterhouseCoopers, June 2005.). 

Według agencji Fitch największymi zdywersyfikowanymi kompaniami górniczymi na świe

cie są BHP Billiton, Rio Tinto, AngloAmerican i Xstrata. Dominacja wymienionych zakładów 
przekłada się na ich udział w kształtowaniu światowych indeksów giełdowych, Dla przykładu 
ich akcje stanowiąprawie 90% FTSE 350 Mining Metal Index oraz 30% Bloomberg Metal and 
Mining Index (www.fitchratings.com, 15.12.2005). 

Rys. l. Dziesięć największych kompanii górniczych o największej kapitalizacji rynku w 1990 roku 
(kapitalizacja całego rynku górniczego !50 bilionów USD). 

Źródło: Min e. Review of G l obal Trends in Mining Industry PricewaterhouseCoopers, Maj 2004 
Fig. l. Top ten market capitalization in 1990 (capitalization ofthe whole miningmarket 150 billians USD). 

Source: Min e, Review o f G l obal Trends in Mining Industry PricewaterhouseCoopers, May 2004 
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Według raportu "Enter the Dragon" PricewaterhouseCoopers, w 2004 sektor górniczy był 
zdominowany przez BHP Billiton, Rio Tinto, AngloAmerican oraz CVRD (Companhia Yale 
do Rio Doce). Ich łączna kapitalizacja wyniosła 40% całego rynku górniczego, podczas gdy 
rok wcześniej ten udział wynosił 39%. 

Patrząc na zmiany sektora górniczego oraz kapitalizację rynku w okresie 1990-2003 można 
zauważyć, że trzy największe kompanie górnicze w 1990 utrzymały swoją pozycję w 2004 ro
ku (tj. BHP Billiton, Rio Tinto, AngloAmerican), przy czym wielkość ich aktywów oraz udział 
w kapitalizacji sektora znacznie wzrosły (rysunki l i 2). W dziesiątce największych zakładów 
górniczych zdołały utrzymać się Newmont oraz Amplats, natomiast całkowicie zniknęły z ryn
ku firmy, które w 1990 roku posiadały w nim znaczące udziały, ale stały się obiektem później
szych przejęć i fuzji, takie jak De Beers, Gencor, Driefontein, Reynolds. 

Obecna sytuacja na rynku górniczym i zdominowanie go przez duże, zdywersyfikowane 
kompanie węglowe jest efektem prowadzonej polityki strategicznej obejmującej: 

zdywersyfikowanie przychodów i wyników według segmentów działalności oraz obszarów 
działania, co ogranicza ryzyko działalności, poprzez zwiększenie ekonomiki skali, a tym 
samym ograniczenie kosztów funkcjonowania; 
wzrost dyscypliny finansowej; 
zwiększenie możliwości pozyskania kapitałów do finansowania inwestycji zwłaszcza tych 
o podwyższonym ryzyku; 

- podniesienie wartości dla właścicieli. 
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Rys. 2: Dziesięć największych kompani górniczych o największej kapitalizacji rynku w 2003 roku 
(kapit~lizacja całego rynku górniczego 350 bilionów USD). 

Źródło: Min e, Review o f G l obal Trends in Mining Industry, PricewaterhouseCoopers, Maj 2004 
Fig. 2. Top ten market capitalization in 2003 (capitalization ofthe whole miningmarket 350 billians USD). 

Source: Min e, Review of GI obal Trends in Mining Industry PricewaterhouseCoopers, May 2004 

Pomimo przedstawionych aspektów przeprowadzania konsolidacji, nie ulega wątpliwości, 
że funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw górniczych wiąże się z odtwarzaniem eksploato
wanych zasobów. Ich wyczerpywanie może być odtworzone albo przez odkrywanie nowych 
złóż lub przez przejęcia i fuzje z innymi zakładami górniczymi. Ten pierwszy sposób jest obar
czony wysokim ryzykiem, które musi zostać zrekompensowane wysoką stopą zwrotu z inwes
tycji. Łatwiejszym sposobem utrzymania i rozszerzenia działalności jest zakup przedsiębiors
twa górniczego z udostępnionymi i udokumentowanymi zasobami. Potwierdza to analiza re
lacji wyrażającej stosunek nakładów na prace górnicze i geologiczne do wartości przeprawa-
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dzonych fuzji i przejęć. W największych przedsiębiorstwach górniczych wartość tego współ
czynnika stale maleje. 

5. Wartość fuzji i przejęć w sektorze górniczym 

Analizując ryQek fuzji i przejęć w sektorze górnictwa surowców i metali można zauważyć, 
że średnia roczna wartość takich transakcji wynosiła w ostatniej dekadzie około 20 bilionów 
dolarów (rys. 3). 

40 ~ ·----. -

30 

• • • 1995 1996 1997 1998 

Rys. 3: Wartość fuzji i przejęć w sektorze górniczym w latach 1995-2004. 
Źródło: Metais Mining Industry: Benefiting from Consolidation, FitchRatings, Maj 2005, Mine, Enter 

the Dragon, Review o f G l obal Trends in Mining Industry, PricewaterhouseCoopers, Czerwiec 2005 
Fig. 3. The value o f mergers and acquisitions in mining sector in 1995-2004. 

Source: Metais Mining Indusny Benefiting from Consolidation, FitchRatings, May 2005, Mine, Enter 
the Dragon, Review of G! obalTrendsin Mining Industry, PricewaterhouseCoopers, June 2005 

Według agencji Fitch kluczowymi przyczynami przeprowadzania fuzji i przejęć w sektorze 
górniczym są (www.fitchratings.com, 15.12.2005): 
- wzrost zdywersyfikowania produkcji pod względem geograficznym, produktowym i ryn-

kowym, mający na celu ograniczenie ryzyka operacyjnego; 
- rozszerzenie skali działania oraz poprawa rynkowej pozycji i konkurencyjności; 
- koncentracja nakładów na badania i rozwój; 
- osiągnięcie korzyści ekonomiki skali i efektów synergicznych; 
- wzmocnienie pozycji finansowej, przekładającej się na łatwiejszy dostęp do kapitałów i źró-

deł finansowania. 
Zapoczątkowanie procesów fuzji i przejęć wynikało ze spadku cen, dlatego też przedsię

biorstwa górnicze uznały, że zabezpieczając się przed cyklicznymi zmianami na rynku surow
ców warto posiadać w swoich aktywach kilka obszarów i segmentów działalności związanych 
z eksploatacją różnych surowców i metali. Tym samym ograniczą ryzyko cyklicznych zmian 
przychodów i zysków. Pierwszą oznaką światowej konsolidacji sektora oraz tworzenia zdywer
syfikowanych podmiotów górniczych było połączenie w 1995 roku dwóch kompanii, CRA 
Corporation i RTZ Corporation w celu utworzenia Rio Tinto. Kolejnym sygnałem było nabycie 
w 1998 roku przez Anglo Gol d z RP A, firmy Minorco za około 6,8 bilionów dolarów i stwo
rzenie Anglo American Corporations. 

Rekordowym rokiem na rynku fuzji i przejęć w sektorze górniczym okazał się być rok 
2001, gdzie łączna wartość przeprowadzonych transakcji wyniosła prawie 37,6 bilionów dola-
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rów tj. o 60% więcej od rekordowego dotychczas 1998 roku. Największą transakcją było na
bycie przez BHP firmy Billiton za 14 bil ionów dolarów. Dziesięć największych transakcji 
przeprowadzonych w 200 I przedstawiają dane zawarte w tabeli I . 

Tabela l : Dziesięć największych transakcji na rynku górnictwa surowców i metali w 200 l roku 
Table l. Top ten miningand metais deals in 2001 

Wartość 

Kupujący Sprzedający Cel nabycia Sektor transakcji 
(mln USD) 

BHP Billiton zdywersyfikov. any 14 000 
DBI De Beers diamenty 11 440 

Newmont Franco Nevada złoto 2 300 
Barrick Homestake złoto 2 282 

Newmont Normandy złoto 2 000 
Rząd Brazylii CVRD ruda żelaza l 900 

Anglo American Disputada ruda miedzi l 300 
OM Group Degussa metale szlachetne l 091 

Kinross TVX Gold złoto l 066 
Teck Cominco zdywersyfikowany 891 

Zródło: Hall B. : Mergers and Acquisitions iw the Global Mining Industry, www.ausimm.com.au/policy/ 
/mergers.pdf, 5.01.2006 

W roku 2004 utrzymywał się trend wzrostowy w wartości przeprowadzanych fuzji i przejęć 
w światowym sektorze górniczym i wynosił około 31 bilionów dolarów, a więc mimo wszyst
ko mniej niż w rekordowym 2001 roku. Największą transakcją był zakup WMC Resources 
przez BHP Billiton za około 7,3 biliona dolarów. Pomimo, że wycena rynkowa aktywów WRC 
Resom·ces wynosiła około 5 bilionów dolarów, przepłacenie transakcji nie wpłynęło na kurs 
akcji BHP Billiton, które pozostały na stabi lnym poziomie. 

Analitycy rynku sektora górniczego ostrzegają, że wartość nabywanych aktywów w ramach 
przeprowadzonych obecnie transakcji fuzj i i przejęć jest znacząco przeszacowana Z kolei z dru
giej strony, ilość i wartość dokonywanych transakcji może oznaczać, że kompanie górnicze li
czą na długookresowy boom cen surowców i metali. 

Wnioski 

W ostatnich latach zauważalne są na rynku górniczym procesy konsolidacji, . przynoszące 

efekty synergi i operacyjnej i finansowej . Przeprowadzona analiza pokazuje, że podstawowym 
motywem łączenia się i przejęć przedsiębiorstw górniczych jest dywersyfikacja działalności 
a tym samym zróżn i cowania przychodów i wyników w odniesieniu do struktury wydobycia jak 
również położenia geograficznego. Ma ona na celu ograniczenie ryzyka wynikającego z cy
klicznych zmian cen surowców i metali na gi ełdach światowych oraz ryzyka politycznego. 
Tym samym możliwość subsydiowania poszczególnych segmentów działalności zwiększyło 
konkurencyjność zakładów górniczych. 

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że fuzje i przejęcia pozwalaj ą zwiększyć obu podmiotom 
posiadane zasoby złóż surowców mineralnych i metali. W ten sposób przedsiębiorstwa wydłu
żają cykl życia organizacji nie ponosząc zbędnego ryzyka związanego z badaniami geologicz-
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nymi i odkrywaniem nowych złóż. Odnosząc to później do koniecznych nakładów na urucho
mienie zakładu górniczego oraz długiego okresu zwrotu zainwestowanych środków pienięż
nych, można uznać, że fuzje i przejęcia są atrakcyjną alternatywą na rozwój. Potwierdza to 
strategia największych zakładów górniczych na świecie, które stale zmniejszają stosunek na
kładów na badania geologiczne i górnicze do wartości przeprowadzonych fuzji i przejęć. 

Ponadto, konsolidacja poprawiła procesy optymalizacj i zaopatrzenia, zwiększyła konkuren
cyjność oraz wzmocniła pozycję rynkową w relacjach z kontrahentami. Po stronie efektów fi
nansowych upatrywać należy zwiększenie możliwości dostępu do kapitałów i źródeł finanso
wania. oraz ograniczenie kosztów finansowych związanych z obsługą zadłużenia. 

W chwili obecnej, gdy ceny surowców i metali pozostają w trendzie wzrostowym wartość 
procesów fuzji i przejęć może być przeszacowana w stosunku do realnej wartości łączonych 
aktywów. Ponadto, należy zaznaczyć, że strategiczny charakter fuzji i przejęć jest krótkowzro
czny, ponieważ nie przyczynia .się do rozwoju nowych technologii górniczych i odkrywania 
nowych złóż. Z drugiej strony połączone i większe przedsiębiorstwa z pewnością mają łatwiejsze 
i tańsze sposoby pozyskiwania źródeł finansowania na kosztowne prace geologiczne i górnicze. 

Należy ponadto zaznaczyć, że procesy fuzji i przejęć zwiększaj"ą wartość przedsiębiorstw 
górniczych, przy czym wzrost ten jest również związany ze zrównoważonym rozwojem w ra
rnach, którego działalność górnicza powinna być prowadzona w sposób ekonomicznie opłacal
ny przy jednoczesnej akceptacji społecznej i zachowaniu standardów środowiskowych . 

Zrównoważony rozwój przedsięb iorstw górniczych stał się jedną z podstawowych strategii 
korporacyjnych, z którego wynika, że prowadzenie działalności nie jest tylko biznesem, ale po
winno być ekonomicznym rozwojem regionu, w którym funkcjonują zakłady górnicze. Taka 
polityka z pewnością prowadzi do wzrostu kosztów, na który będą mogły sobie pozwolić tylko 
duże zdywersyfikowane zakłady o uznanej reputacji na rynku. 
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Mergers and Acquisitions in Mining Sector as a Way of Value Creation 
in Enterprises - Global Tendendes 

Abstra et 

The paper presents mergers and acquisitions as a method'of value increase in enterprises. It 
was made classifications of mergers with particular attention of advantages in the range of hari
zontal and vertical consolidations. Theoretical considerations were supported by some exam
ples from mining industry, which is represented by global mining companies placed on stock 
exchanges. The pa per shows the value of M&A in the world and biggest single mining conso
lidations with overall trends. However it was identified the causes of mining consolidations to
gether with potential advantages of operational and financial synergy. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Wiesław Blaschke 

Artykuł zrealizowany w ramach pracy badawczej nr 4T 12A 005 27. 
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Wskaźniki zarządzania jakością typu on-line 

Mat. Konf Szkoły Eksploatacji 
?odziemnej 2006 

podstawą do wielowymiarowej oceny jakości węgla kamiennego 

Słowa kluczowe 

zarządzanie jakością -kopalnia węgla kamiennego -systemy on-line -jakość wykonania -
- koszty zapewnienia jakości - wskaźnik satysfakcji klienta 

Streszczenie 

W niniejszej pracy autor przedstawił propozycję konstrukcji kompleksowego zestawu mier
ników zgodnych z systemami zarządzania jakością typu on-line, który może uzupełniać syste
my off-line, rozwijane obecnie w polskich kopalniach węgla kamiennego. Autor proponuje 
budowę tegoż systemu w oparciu o narzędzia z grupy mierników poziomu jakości wykonania, 
narzędzi kontroli kosztów zapewnienia jakości oraz kompleksowego wskaźnika satysfakcji klien
ta. Powyższy system pozwala zdaniem autora na operacyjne zarządzanie jakością węgla ka
miennego, przy zachowaniu pełnej zgodności z metodologią nowoczesnej formuły zarządzania 
przez jakość. 

l. Wprowadzenie 

Zarządzanie przez jakość jest stylem menadżerskim, który w ostatnich dziesięcioleciach 
zrobił wielką karierę w przedsiębiorstwach wszystkich niemal branż i miejsc aktywności gos
podarczej człowieka. Czas funkcjonowania gospodarki rynkowej a zwłaszcza ostatnia dekada 
to okres rozwoju tej myśli ekonomicznej także w Polsce. W ostatnich kilku latach ten typ za
rządzania zdobywa także uznanie menadżerów z branży górniczej. 

Przyczyną tak wielkiego i szybkiego rozwoju nowoczesnego zarządzania jakością od cza
sów Shewharta i Deminga stały się z jednej strony zwiększające się potrzeby odbiorców oraz 
z drugiej wzrastająca walka konkurencyjna po stronie podażowej. Zarządzanie jakością w myśl 
Słownika Jakości z 1980 roku jest określane jako styl kierowania przedsięwzięcia gospodar
czego w celu zaspokajania potrzeb ludzkich w sposób lepszy od działań konkurencyjnych a nor
ma PN-ISO 28402 [5] nazywa jakość ogółem właściwości obiektu wiążących się z jego zdol
nością do zaspokojenia potrzeb stwierdzonych lub oczekiwanych. Z powyższych definicji wy
nika więc jasno, że odpowiednio projektowany i realizowany poziom jakości jest próbą zas
pokojenia potrzeb konsumentów, a jeśli proces ten realizowany jest w sposób lepszy od kon
kurencji staje się jednym z głównych elementów tworzenia przewagi konkurencyjnej. 

Zarządzanie jakościąjest oczywiście procesem ciągłym, gdyż zmienia się otoczenie, w któ
rym funkcjonująjednostki gospodarujące. Podnosi się standard życia ludności, jej poziom wie
dzy a z drugiej strony rozwijają się procesy globalizacji, zwiększa się ilość i prędkość prze-
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pływu informacji , produktu i kapitału, co w konsekwencji zwiększając konkurencję na rynku 
wymusza realizację coraz to nowych celów w zakresie jakości. 

Opisywane powyżej mechanizmy dotyczą także branży górniczej a w niej sektora górnic
twa węgla kamiennego. W związku z bieżącymi wymogami odbiorców i rosnącą konkurencją, 
przede wszystkim pochodzącą od grupy zagranicznych dostawców węgla, przed poszczegól
nymi producentami tego paliwa pojawiają się nowe wyzwania rynkowe a elementem budowa
nia przewagi jakościowej na rynku przestaje już być jedynie zgodność systemu zarządzania 
z normami ISO. W dalszej części pracy autor zaproponował, więc system narzędzi pozwala
jących na dokładny pomiar t:ajważniejszych zmiennych związanych z jakością produktu, po
zostając przy tym w zgodzie z nowoczesną definicją jakości i procesu zarządzania nią, jakie 
podano powyżej. 

2. Systemy zarządzania jakością 

Nowoczesne systemy zarządzania jakością opierają się na dwóch dużych grupach narzędzi. 
Wydziela się tzw. systemy off-line, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego pozio
mu jakości poprzez działania prewencyjne poza linią produkcyjną. Te narzędzia zarządzania 
jakością roz\vinęły się \V ostatnich trzydziestu latach. T"~ajbardziej znaną, ustandaryzowaną mi~
dzynarodowo grupą tego typu systemów jest zbiór norm serii 9000 Międzynarodowej Orga
nizacji Normalizacyjnej ISO (International Organisation for Standarization). Systemy tego typu 
mają za zadanie wydzielenie wszystkich procesów występujących w firmie. Następnie określa
ją one dokładne procedury ich prowadzenia, wraz ze wskazaniem osób za nie odpowiedzial
nych oraz czasu trwania poszczególnych, budujących je czynności . Ostatnim zadaniem ISO 
jest oznaczenie mierników kontrolnych, na fundamencie których, będzie można mierzyć prze
bieg wydzielanych procesów oraz oceniać na tej podstawie pracowników. Wartym zaznaczenia 
jest fakt, że system zarządzania jakością oparty na normach ISO jest systemem pośredniego 
zachowania poziomu jakości. Powoduje on bowiem jej dochowanie poprzez zapewnienie pow
tarzalności działań prowadzonych w firmie i bardziej odpowiednim wydaje się być dla niego 
określenie system zarządzania jakością firmy a nie jej produktu. W związku z powyższym 
w ostatnich kilkunastu latach bardzo szeroko rozwija się na świecie koncepcja rozbudowy sys
temów off-line o systemy typu on-line, które w swoich założeniach mają zajmować się zapew
nieniem odpowiedniego poziomu jakości na linii produkcyjnej, przy zachowaniu efektywności 
ekonomicznej tego procesu i kierując się zadowoleniem klienta. Systemy typu on-line pozwa
lają więc na zarządzanie jakością produktu w najważniejszym dla firmy procesie produkcyjno
sprzedażowym. Obrazowy schemat funkcjonowania systemów off-line i on-line przedstawiono 
na rysunku 2.1. 

Do tej pory nie stworzono grupy ustaodaryzowanych norm służących prowadzeniu sys
temów on-line w przedsiębiorstwach na całym świecie. Przyczyną tego stanu rzeczy są bardzo 
duże różnice w funkcjonowaniu systemów produkcyjnych w różnych branżach, co pogłębione 
zostaje jeszcze różnym poziomem rozwoju technologicznego i specyfiką kulturową poszcze
gólnych państw. Unifikacja w tym względzie dotknęła jedynie rodzaju parametrów, które pod
legają pomiarowi jako parametry kontrolne w systemach on-line, natomiast sposoby ich obli
czania różniąsięjuż pomiędzy sobą w układzie branżowym. Zostały one przedstawione w tabeli 2.1. 

Systemy off-line odpowiadające za stworzenie tzw. marketingowej jakości produktu i firmy 
wraz z systemami on-line służącymi tworzeniu i utrzymywaniu jakości technicznej produktu 
składają się na bardzo rozwijającą się w ostatnich kilkunastu latach na świecie koncepcję tzw. 
Total Quality Magement, określaną w skróciejako TQM [4]. 
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Analiza marketingowa potrzeb klienta 
w zakresie oczekiwanego poziomu 

jakości 

Określenie docelowej marketingowej jakości produktu oraz 
sprawdzenie obecnego poziomu wadliwości produktów 

NIE 

Określenie wysokości kosztów 
poprawy jakości i stero\Vania 

jakością 

Zmiana procesu produkcyjnego 
lub zmiana dostawcy surowctlw 

Wprowadzenie narzędzi kontroli 

i wydolności procesu produkcji 

Określenie docelowej marketingowej 
jakości produktu 

Czy posiadane ciągi 
produkcyjne są zdolne 
do tworzenia produktu 

zgodnie z oczekiwaniami 
jakościowymi klientów? 

TAK 

Określenie wysokości kosztów prewencji jakości 
oraz rodząiu narzędzi kontroli kosztów jakości 

procesu produkcji i produktu 

Zadowolenie klienta 

Rys. 2.1. Schemat ideowy jednego cyklu funkcjonowania systemów zarządzania jakością 
typu off-line i on-line w przedsiębiorstwie. Źródło: Opracowanie własne 

Fig. 2.1. Schema of work for one cycle of oft~line and on-line systemsin corporation 

Taki rodzaj kompleksowego zarządzania, którego twórcą był Deming [6], opisany pod 
względem metodologicznym szczegółowo w wielu pozycjach literaturowych [l, 3, 8], ma na 
celu poprawę efektywności, skuteczności, elastyczności i konkurencyjności prowadzenia in
teresów firmy jako całości. Najogólniej można stwierdzić, jak wynika to także z powyższych 
rozważań, że u jego podstaw leży maksymalizacja zadowolenia klienta (ang. CListomer satis-
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faction) poprzez ciągły rozwój produktu, doskonalenia procesu ochrony jakości w sferze po
produkcyjnej, a także poprzez kompleksową obsługę nabywcy. Prowadzona równolegle ana
li za efektywności ponoszonych nakładów pozwala oceniać celowość podejmowanych działań. 

Grupa parametrów 

Poziom jakości 
technicznej produktu 
i wydolności procesu 
produkcyjnego 

Efektywność 

ekonomiczna 
uzyskania poziomu 
jakości technicznej 

Satysfakcja klienta 

Tab. 2.1. Parametry kontrolowane w systemach typu on-line 
Table 2.1. Controlled parametersin on-line systems 

Rodzaj parametru 

-wadliwość 

- preliminaria 

- przeciętna liczba wad w jednostce produktu 

- wskaźnik intensywności reklamacji 

- wskaźnik zdolności procesu 

. - wskaźnik procesu naturalnej zmienności procesu 

- wskaźnik wydajności procesu 

- wskaźnik ko~ztów prewencji jakości 

- wskaźnik kosztów badań i oceny jakości 

- wskaźnik strat na brakach wewnętrznych 

- wskaźnik strat na brakach zewnętrznych 

- wskaźnik satysfakcji klienta 

- wskaźnik utrzymania klienta 
' Zrodło: Opracowanie własne. 

Przyporządkowanie 

metodologiczne 
parametru 

Inżynieria jakości 

Ekonomika jakości 

Marketing jakości 

System TQM łączy, więc idee maksymalizacji zysku osiąganego przez producenta w dłu
gich periodach czasowych z zadowoleniem konsumenta, które jest środkiem pozwalającym 
osiągnąć ten cel. 

3. Możliwość wdrożenia systemu zarządzania typu on-line 
u producenta węgla kamiennego 

Podstawowe pytanie, jakie postawił sobie autor po dokładnej analizie metodologicznej i wy
kazaniu na jej podstawie znacznych pozytywnych efektów, jakie systemy zarządzania on-line 
przynoszą w wielu branżach na świecie było to, czy tego typu rozwiązania można zastosować 
w branży górniczej a dokładme u producenta węgla kamiennego? 

Po wielu swoich analizach i kierując się pozytywnymi dowodami kilku wdrożeń pojedyn
czych narzędzi mogących być zaliczonymi do grupy on-line [lO] autor zaryzykował twierdzenie 
pozytywne i postanowił na tej kanwie zaproponować schematyczny obraz systemu on-line skła
dającego się z trzech modułów systemowych: 
l. modułu oceny utrzymania jakości technicznej produktu i procesu produkcyjnego, 
2. modułu oceny efektywności ekonomicznej działań służących osiągnięciu odpowiedniej ja

kości technicznej i marketingowej, 
3. modułu oceny satysfakcji klienta. 

Proponowany system wskaźników pozwala na określenie tego, czy założone w projekcie 
marketingowej jakości produktu poziomy akceptowalności produktu przez klienta są osiągnię
te. Jest on więc oczywiście zgodny z filozofią systemów on-line. Po pierwsze, dotyczy bowiem 
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procesu produkcji i sprzedaży. Opiera się także na założeniu projektowania i utrzymania od
powiedniego poziomu jakości technicznej produktu. Wypełnia również kryterium pomiaru efek
tywności ekonomicznej podejmowanych działań, mierząc ją w systemach zapewnienia jakości. 
Jest także zgodny z metodyką systemu TQM, w którym podstawowym zadaniem zarządzania 
przez jakość, w tym wypadku produkcją i sprzedażą, jest zapewnienie odpowiedniego poziomu 
satysfakcji klienta. W pełni rolę tą oddaje trzeci z proponowanych modułów. 

Przechodząc do opisu poszczególnych propozycji autor pragnie zaznaczyć, że są one przed
stawiane jako wstępne i będą na kolejnych etapach jego pracy twórczej weryfikowane i usz
czegóła wiane. 

Proponowany w kolejnych częściach pracy zestaw jest systemem kontrolnym, który poz
wala na wydzielenie a następnie sprawdzenie poziomu zmiennych kontrolnych, w zgodzie oczy
wiście z filozofią systemów on-line. 

3. I. Mierniki technicznej jakości produktu i procesu produkcyjnego 

3.1.1. Wadliwość produktu i szacowanie przeciętnej liczby wad 

D ...... l .. lr; Vn.rn.;tat 1\.Trvrrn.<"lli?<"lr>~~ 1\.tf1ąr i T<"llrA6r-i "' Dnlclr1ł"'h l\TArrn':lf"'h rlnlrł<"lrłnia nArł"liP- T"Vlr<"lrna 
~ Vl.::Jl\.1 .l.')..VIllll\...-L ..l.,VllJ.IU.llL..oUVjl, J_T~lUł l JU.J'\.V.::J\.<.l YY .l VhH'\.lVll J.'IVtlllU.Vll U.Vl'\.lU.\..J.Ill'-' .PV\..J.Uj"-' f-'UlUlli\,J -

try, jakie powinien spełniać węgiel kamienny klasyfikowany do poszczególnych typów i klas. 
System typów, klas i sortymentów węgla stał się dla klienta podstawą określania swoich po
trzeb. Na tej podstawie wiadomo, że dla poszczególnych rodzajów węgli należy mierzyć szcze
gółowe parametry jakościowe a ich przekroczenie jest związane z reklamacjami klientów. 

Z tego powodu: 
- dla węgli energetycznych należy wyznaczać: najniższą wartość opałową węgla w stanie ro

boczym (Q,.i), najwyższą zawartość popiołu w węglu w stanie roboczym (A'), najwyższą 
zawartość siarki w węglu w stanie roboczym (S,.1) a typową klasą węgla wykorzystywaną 
w energetyce jest węgiel klasy 21/22/09, 

- dla węgli koksowych należy wyznaczać: najwyższą zawartość popiołu w stanie suchym (Ad), 

najwyższą zawartość wilgoci całkowitej w stanie roboczym (W,.1), najwyższą zawartość 
siarki w węglu w stanie suchym (Sct1) a typową klasą węgla koksującego jest klasa: 8/8/0,8. 

Klienci z energetyki zawodowej i ciepłownictwa dla swoich celów wykorzystują sortymenty 
miałowe o następujących typach: 
- węgiel płomienny (31.1 i 31.2 - wszystkie typy palenisk), 
- węgiel gazowo-płomienny (32.1 - wszystkie typy palenisk; 32.2 - wszystkie typy palenisk 

rusztowych, komorowych i pyłowych), 
- węgiel gazowy (33- paleniska rusztowe i pyłowe). 

Koksownictwo z kolei w procesie produkcji wykorzystuje: 
- węgiel gazowo-koksowy (34.1 i 34.2- mieszanki do produkcji koksu), 
- węgiel orlokoksowy (35.1, 35.2A i 35.2B- do produkcji koksu), 
- węgiel metakoksowy (36 -do produkcji koksu), 
- węgiel semikoksowy (37.1 i 37.2- mieszanki do produkcji koksu). 

Klienci indywidualni z kolei zwracają uwagę przede wszystkim na sortyment węgla, mniej 
interesując się zagadnieniami innych parametrów jakościowych. 

Przedstawiona powyżej analiza pokazuje duże zróżnicowanie asortymentowe produktów, 
wskazując tym samym na dużą liczbę zmiennych, które muszą stać się przedmiotem zaintere
sowania i kontroli jakości technicznej przez odpowiednie służby zaangażowane w funkcjono
wanie proponowanego systemu on-line. 
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Z powyższej analizy wynika, że poszczególne typy i klasy węgla różnicowane są w kwestii 
jakości wykonania ze względu na następujące parametry podstawowe: 
- średnicę ziaren, 
- wartość opałową, 

- zawartość siarki, 
- zawartość popiołu, 

- zawartość wilgoci. 
Nie dotrzymanie przez sprzedawany węgiel poszczególnych parametrów jakościowych uj

mowanych przez Polskie Normy oraz wzajemne ustalenia zawarte w umo wach handlowych 
wiąże się w zarządzaniu jakością ze zjawiskiem wadliwości. Jeżeli braki w parametrach jakoś
ciowych węgla zostaną wykryte w ramach badań jakościowych wykonanych przed ekspedycją 
produktów, braki te nazywane są brakami wewnętrznymi a w wypadku reklamacji zewnętrznej 
określa się je jako braki zewnętrzne. 

W każdej działalności produkcyjnej, tak również w działalności wydobywczej, nie da się 
uniknąć wad produktowych, natomiast dobrze prowadzone badania marketingowe powinny 
wykazać, jaki jest akceptowalny przez klientów poziom wadliwości. Zgodnie z definicją przez 
wadliwość rozumie się frakcję elementów wadliwych, czyli nie spełniających wymagań jakoś
ciowych w partii albo strumieniu produktu [5]. Może być ona także określana jako prawdo
podobieństwo zdarzenia losowego polegającego na tym, że jednostka produktu - pobrana z prób
ki albo strumienia produktu - okaże się jednostką wykonaną niepoprawnie, czyli nie spełnia
jącą wymagali jakościowych stawianych danemu produktowi. 

Wykorzystując powyższe aspekty można stworzyć system kontroli poziomu wadliwości, 
określając formułę obliczeniową na podstawie wzoru 3.1. 

gdzie: 
1\ 

1\ z 
p=wn =-" 

n 

p, W 11 - punktowe szacowanie wadliwości, 

Z 11 - ilość zbadanych próbek z określonymi wadami produktu np. w zleceniu, 
n- całkowita ilość zbadanych próbek np. w zleceniu. 

(3.1) 

Na podstawie wzoru 3.1 można oznaczać wadliwość całkowitą. Można mierzyć ją dla posz
czególnych badanych zmiennych, a więc określając wadliwość ze względu na przekroczenie 
dopuszczalnej zawartości siarki, popiołu lub wilgoci (desymulanty) lub ze względu na zbyt nis
ką wartość opałową lub średnicę ziaren (stymulanty). 

Wartości W11 wyznaczone według wzoru 3.1 są punktowymi ocenami nieznanej wadliwości p. 
Wykorzystując zbieżność rozkładu dwumianowego, który opisuje tą wadliwość do rozkładu 
normalnego można wyznaczyć przedział ufności dla wadliwości p. Przedział ten pokrywa rze
czywistą, nieznaną wartość p z dowolnie wysokim ale różnym od l prawdopodobieństwem y, 
czyli współczynnikiem ufności. 

Końce rozważanego przedziału dane są wzorami 3.2 i 3.3: 

(3.2) 
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W 11 (1-w 11 ) ~N-n 
hg(p)=wn +ua/2 

n N-1 

N, n- liczność badanego węgla kamiennego [tony], 
u,LI2- kwanty l e rzędu 1-a/2 zmiennej losowej U-N(O: l), 
h0(p)- dolny dopuszczalny poziom parametru, 
hg(p)- górny dopuszczalny poziom parametru. 

(3.3) 

Kolejną miarą, która zdaniem autora może stać się podstawą budowy systemu kontroli te
chnicznej jakości wykonania produktu przez kopalnie węgla kamiennego jest model szaco
wania przeciętnej liczby wad (ogólnie, w związku z zawartością siarki, popiołu itd .). Dokładny 
opis przeciętnej liczby wad został przeprowadzony w normie PN-ISO 3534-2 . Jest to zmienna 
pokrewna dla wadliwości, natomiast różni się od niej tym, że określa dopuszczalną liczbę wad 
produktowych ze względu na nie jedną, ale kilka wspólnie występujących wad w produkcie. 

Tak jak w przypadku wadliwości przeciętną liczbę wad można określać w układzie punk
towym oraz ciągłym. Proponowane sposoby szar.:owania przeciętnej liczby wad określone zo
stały odpowiednio we wzorach 3.4 (szacowanie punktowe) oraz 3.5 i 3.6 (określanie ciągłe). O ile 
wadliwość traktowana jest jako zmienna losowa o rozkładzie dwumianowym o tyle przeciętna 
liczba wad określana jest jako zmienna o rozkładzie Poissona. 

n 

L Z mi 

'A = ..i.=..!.__ 
n 

gdzie: _ 
Z 111;- liczba wad w jednostce ilościowej węgla kamiennego; Zm- średnia liczba wad, 
n -liczność badanego węgla kamiennego [tony], 
uu12 - kwantyle rzędu 1-a/2 zmiennej losowej U-N(0:1). 

3.1 .2. Wydolność procesu produkcyjnego 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 

Opisane w podrozdziale 3.l.l zmienne są parametrami określającymi jakość wykonania pro
duktu jakim jest węgiel kamienny. O możliwośc i zachowania akcepto alnego poziomu powyż
szych zmiennych może decydować nie tylko jakość węgla zalegającego w eksploatowanym zło
żu, ale także wydolność jakościowa wykorzystywanego do jego wydobywania procesu produk
cyjnego. W kontekście rozbudowanych ciągów produkcyjnych w kopalniach węgla kamienne
go to właśnie ich wydolność może stanowić często o jakości technicznej wykonania produktu 
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finalnego a więc tzw. węgla handlowego. Przez wydolność jakościową procesu produkcyjnego 
rozumie się zdolność wynikająca z możliwości technicznych tego procesu do osiągnięcia przez 
wytwarzany produkt zgodności z wymaganiami stawianymi mu przez klientów lub wynika
jących z jego projektu [4]. 

Zdaniem autora zdolność jakościową można mierzyć także w przypadku kopalń węgla ka
miennego. Dla dokonania tego pomiaru można wykorzystać wspominaną już powyżej normę 
PN-ISO 3542-2, a także normę ISO 8258. Normy te zawierają znormalizowane wskaźniki wy
dolności procesu. 

Najważniej szymi z nich jest grupa wskaźników względnej zdolności procesu (PCI) okreś
lonych wzorami (3 .7) i (3.8). Na ich podstawie można określić zdolność wykorzystywanego 
procesu produkcyjnego jako: 
- niską (PCl 0 < 6 lub PCI66 < l), 
- średnią (6 < PCI3 < 8 lub l < PCI66 < 1,33), 
- wysoką (PC16 > 8 lub PCI6s > l ,33). 

gdzie: 
L- dolna granica tolerancji, 

PCI6a=(U-L)/6cr 

PCla=(U-L)/rr 

U- górna granica przedziału tolerancji, 

(3.7) 

(3 .8) 

a - odchylenie standardowe obserwowanej zmiennej losowej o normalnym rozkładzie praw
dopodobieństwa. 

3.2. Mierniki poziomu kosztów jakości 

Każdy racjonalnie zorganizowany system zarządzania przedsiębiorstwem albo wybranym 
segmentem działalności firmy, powinien być wyposażony w procedury pozwalające oceniać 
efektywność podejmowanych decyzji menadżerskich. W tym celu powinno się przede wszyst
kim rejestrować i analizować ponoszone koszty, a jednocześnie śledzić efekty, które dzięki tym 
decyzjom zostały uzyskane. Różnorodne działania podejmowane w ramach procesu produk
cyjnego mają służyć jak najlepszemu dopasowaniu produktu do wymagań klienta. Do genero
wanych w ten sposób kosztów można zaliczyć zarówno koszty działań podejmowanych w celu 
wykreowania i utrzymania odpowiedniego zbioru właściwości produktu jak i straty wynikające 
z faktu , że właściwości te nie odpowiadają w pełni wymaganiom stawianym produktowi . Z po
wyższych przesłanek wynika struktura kosztów jakości, którą schematycznie przedstawiono w ta
beli 3.1. 

Pomimo specyfiki branży górniczej, która powoduje znaczne trudności we wprowadzaniu 
nowoczesnych systemów informatycznych pozwalających na prowadzenie pełnej ewidencji 
kosztów opartej na rachunku kosztów działań autor uważa, że w dłuższej perspektywie firmy 
górnicze powinny wdrożyć także monitoring kosztów procesu poprawy i utrzymania jakości. 
Możliwym jest bowiem, zdaniem autora, podział kosztów oparty na strukturze przedstawionej w ta
beli 3.1. Uważa on jednak, że znacznie bardziej użytecznym będzie odniesienie tych kosztów 
do poziomu kosztu jednostkowego jakości. Dysponując informacjami dotyczącymi poziomu 
kosztów całkowitych i jednostkowych z poszczególnych zakładów górniczych można wyzna
czyć odpowiednie wskaźniki struktury, charakteryzujące udział kosztów sterowania jakością 
i strat na brakach w ogólnym koszcie jakości . 

510 



School of Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2006 

l 

Tab. 3 .1. Struktura kosztów jakości 
Table 3.1. Structure o f q u ality costs 

Poziom oceny i analizy kosztów jakości 

2 3 
Koszty działań prewencyjnych 

Koszty sterowania c,,. 
c, Koszty badań i oceny 

Ogólny koszt jakości C sb 

c Straty na brakach wewnętrznych 

Straty na brakach Cdw 
cd Straty na brakach zewnętrznych 

cd z 

Zródło: Opracov;ame własne na podstawie [5] . 

Uzyska się w ten sposób wskaźnik udziału kosztów sterowania w ogólnym koszcie jakości, 
który można wyznaczyć ze wzoru 3.9. W analogiczny sposób można wyznaczyć wskaźnik 
udziału strat na brakach, przedstawiony we wzorze 3.10. 

Ys = C,IC 

Yd = CufC 

(3.9) 

(3.10) 

Przedstawiając koszty jakości w systemie rachunkowości finansowej należy je ewidencjo
nować w czterech zespołach kont, które powinny służyć do rejestrowania pokazanych w tabeli 
3.1 składników ogólnego kosztu jakości . W przypadku firmy górniczej na kontach prewencji 
autor proponuje księgowanie: 
- kosztów projektowania i realizacji badań rynku w części dotyczącej pozyskiwania infor

macji o preferencjach konsumenckich, 
- kosztów projektowania i realizacji badań rynku w części dotyczącej pozyskiwania infor

macj i o ograniczeniach budżetowych w tych segmentach rynku, do których adresowany jest 
produkt, 

- kosztów projektowania i realizacji ulepszeń procesów kreowania oraz ochrony jakości , 

- kosztów projektowania i wdrażania systemów oraz procedur sterowania jakością, 
- kosztów szkolenia pracowników, zwłaszcza w zakresie sterowania jakością. 

W grupie kont kosztów badania i oceny powinny zdaniem autora być ewidencjonowane na
stępujące koszty firmy górniczej: 
- koszty badań geologicznych węgla w polach eksploatacyjnych, 
- koszty nośników energii oraz innych mediów niezbędnych do prowadzenia działalności 

produkcyjnej, 
- koszty podsystemu sterowania procesami kreowania jakości węgla handlowego, 
- koszty funkcjonowania podsystemu międzyoperacyjnej kontroli jakości węgla, 
- koszty funkcjonowania podsystemu końcowej kontroli jakości węgla handlowego. 

Na kontach przeznaczonych do ewidencjonowania strat na brakach wewnętrznych należy 
rejestrować: 

- koszty poprawy jakości węgla handlowego o nieakceptowalnej jakości, 
- koszty badań i oceny węgla handlowego po procesie poprawy jakości, 
- upusty cenowe stosowane w przypadku niedotrzymania przez kopalnię parametrów jakoś-

ciowych produktu uzgodnionych z klientami. 
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Ostatniągrupą kont są konta służące do księgowania strat na brakach zewnętrznych. 
W przypadku kopali'! węgla kamiennego można zdaniem autora prowadzić na nich zapisy 

dotyczące: 

- kosztów postępowania związanego z wyjaśnieniem zasadności zgłoszonej reklamacji jakoś
ciowej, 

- kosztów postępowań sądowych w kwestiach spornych, 
- odszkodowania za straty poniesione przez nabywców z tytułu korzystania z niepełnowar-

tościowego produktu. 
Kolejnym problemem, który powinien być rozwiązany przez firmę górniczą pragnącą wdro

żyć system zarządzania jakością typu on-line jest znalezienie optymalnej konfiguracji systemu 
operacyjnego sterowania jakością. W literaturze przedmiotu wyróżnia się w tym aspekcie [Sj: 
- podsystem odbiorczej kontroli jakości (OKJ), 
- podsystem bieżącej kontroli jakości (BKJ), 
- podsystem km'lcowej kontroli jakości (KKJ). 

Funkcjonowanie każdego podsystemu generuje oczywiście koszty, ale daje także pewne ko
rzyści. Zadaniem podsystemu OKJ działającego w kopalni powinno stać się czuwanie nad ja
kością mediów zasilających urządzenia produkcyjne. Podsystem BKJ ma za zadanie kontrolo
wanie pracy urządze!'l produkcyjnych i sprawdzanie strumienia produkowanego węgla . Zada
niem podsystemu KKJ powinno stać się korygowanie efektów niepełnej skuteczności podsy
stemów OKJ i BKJ. 

W celu znalezienia najlepszego z punktu widzenia ekonomicznego rozwiązania związanego 
ze współdziałaniem podsystemów OKJ, BKJ i KKJ należy przeprowadzić obliczenia dotyczące 
efektów ekonomicznych odpowiednich konfiguracji podsystemów. Dla poszczególnych konfi
guracji równania efektywności ekonomicznej przedstawiałyby się w sposób zaprezentowany we 
wzorach od (3.11) do (3.18). 

gdzie: 

k1(p) =m- CoKJ - CBKJ - CKK.I - (cdw + m)p 
k2(p) =m - CJ3KJ - CKKJ - (Cctw + m)p 
k3(p) = m-coKJ - cKKJ - (Cctw + m)p 

k4(p) =m - CoKJ - CBKJ - (Cctz + m)p 
ks(p) =m - CKKJ - (Cctw + m)p 
kr,(p) =m - coKJ - (Cctz + m)p 
k7(p) =m - CBKJ - (Cctz + m)p 

ks(P) =m - (Cctz + m)p 

(3.11) 
(3.12) 
(3.13) 
(3.14) 
(3 .15) 
(3.16) 
(3.17) 
(3 .18) 

p - wadliwość produktu definiowana jako prawdopodobieństwo wystąpienia niezgodności 

pomiędzy potrzebami klienta a poziomemjakości technicznej węgla handlowego, 
m- jednostkowa marża brutto, 
coKJ -jednostkowy koszt funkcjonowania podsystemu OKJ, 
cBKJ -jednostkowy koszt funkcjonowania podsystemu BKJ, 
cKKJ -jednostkowy koszt funkcjonowania podsystemu KKJ, 
Cctw- jednostkowa strata na brakach wewnętrznych, 
Cctz- jednostkowa strata na brakach zewnętrznych. 

Celem każdego przedsiębiorstwa powinna stać się maksymalizacja dodatnich efektów eko
nomicznych. Po przeprowadzeniu obliczeń należy, więc wybrać tą opcję (konfigurację), dla któ
rej k jest największe. 
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3.3. Mierniki poziomu satysfakcji klienta 

W ślad za definicją zarządzania jakością prezentowaną w rozdziale l niniejszej pracy bada
nie poziomu satysfakcji klienta powinno stać się jednym z najważniejszych elementów syste
mu zarządzania w firmie. Przedsiębiorstwo powinno, bowiem spełniać potrzeby rynku, a o stop
niu realizacji tych potrzeb może je informować właśnie badanie satysfakcji. Jak wykazały ba
dania autora element ten jest w pewnej mierze badany przez firmy górnicze lecz po pierwsze 
analizy te zajmują się oceną ogólnego poziomu satysfakcji klienta z kontaktu z firmą górniczą, 
a więc można je lokować w układzie systemów off-line, a po drugie są to badania, które oceniają 
niezależnie poszczególne sfery zaspokajania potrzeb, nie konstruując jednego agregatowego wskaź
ni ka satysfakcji. 

W uzupełnieniu tych kwestii, realizując filozofię systemów zarządzania jakością on-line 
oraz kontynuując swoje badania [2], autor proponuje stworzenie kompleksowego wskaźnika 
satysfakcji klienta (Ws). 

Dla stworzenia wskaźnika W s potrzebna jest najpierw konstrukcja zestawu parametrów, pod 
względem których oceniana będzie satysfakcja klientów z węgla kamiennego. Wstępny ich ze
staw przedstawia się następująco: 
- jakość węgla i obsługi, 
- cena węgla, 
- czas obsługi, 
- koszty obsługi (kompletność, defekty), 
- pewność dostaw, 
- współdziałanie. 

W każdej z powyższych sfer należy wydzielić szczegółowe czynniki satysfakcji, np. w gru
pie cena węgla można stworzyć takie czynniki jak: niska cena handlowego, możliwość uzys
kania rabatów cenowych, długie terminy płatności itp. 

Każdy z przygotowanych zestawów czynników satysfakcyjnych należy poddać poprzez an
kietę ocenie przez klientów, pytając ich o określenie ważności przytoczonych czynników satys
fakcji . Na bazie odpowiedzi można skonstruować współczynnik ważności (Ww). Jego wyso
kość byłaby określana dla każdego z ocenianych czynników w następujący sposób. Jeśli dany 
czynnik satysfakcji zostałby wskazany za przynajmniej ważny przez więcej niż 80% respon
dowanych , otrzymałby wartość 5. Odpowiednio w dół byłby on zmniejszany do wartości l przy 
wskazaniu go za ważny przez mniej niż 20% badanych. 

Dla powstania programu badającego satysfakcję potrzebne jest w kolejnym etapie stworze
nie elementu pozwalającego na sprawdzanie poziomu zadowolenia klientów z utrzymywania 
przez dostawcę odpowiedniego poziomu czynnika satysfakcji. Dla uzyskania tego celu autor 
proponuje wprowadzenie wskaźnika zadowolenia klienta z poziomu utrzymywania konkretne
go czynnika satysfakcji przez kopalnię (Wz). Okreś1a on, w jakim stopniu klient zadowolony 
jest z utrzymywania przez zakład górniczy najważniejszych czynników kształtujących jego sa
tysfakcję. Drogą do obliczania wskaźnika W z powinien stać się zdaniem autora program badań 
bezpośrednich przeprowadzanych systematycznie przynajmniej raz w roku. Na bazie odpowie
dnio skonstruowanej ankiety można byłoby określić poziom satysfakcji danego klienta z obsłu
gi przez kopalnię. Przy zadowoleniu bardzo dużym, jak w przypadku wskaźnika Ww, wskaź
nik Wz posiadałby wartość 5, a przy poziomie odpowiednio niższym mógłby schodzić do war
tości l, charakterystycznej dla zupełnego braku satysfakcji. 

Na bazie opisywanych powyżej narzędzi można skonstruować traktowany aglomeratowo wskaź
nik satysfakcji klienta z poziomu obsługi przez dostawcę (W s). 
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Jego konstrukcjt< opisano wzorem (3 .19). 

n 

Ws = _LwwixWzj 
i,j;J 

(3 . 19) 

Wskaźnik Ws zestawia sumę iloczynów współczynnika ważności (Ww) oraz wskaźnika za
dowolenia (Wz) z najważniejszych czynników satysfakcji . Uwzględniając udokumentowane czyn
niki satysfakcyjne oraz zestawiany na bazie regularnie przeprowadzonych badm'l wskaźnik za
dowolenia, wskaźnik satysfakcji Ws może stać się miarodajnym i obiektywnym sposobem okre
ślania zadowolenia klientów z produktu swoich dostawców. 

4. Wnioski 

W powyższej pracy autor postarał się spojrzeć na firmę górnicza i podstawowy dla niej pro
dukt oraz proces produkcyjny od strony zwiększenia efektów rynkowych poprzez stworzenie 
systemu on-Iine zgodnego z metodologiązarządzania jakością. 

Analizy autora pozwalają na określenie następujących wniosków: 
- kompleksowy system zarządzania jakością w firmie górniczej powinien być budowany po

przez narzędzia systemów off-Iine, czyli narzędzi prewencji, oddziaływujących w sposób 
pośredni na jakość produktu oraz systemów on-Iine, pozwalających na prowadzenie kom
pleksowego zarządzania jakością wykonania produktu, 
uznano za niewystarczające w układzie ilościm~vym i jakościowym działania firm górni
czych w zakresie zarządzania jakością, które to firmy kierująje w stronę narzędzi typu off
line (przede wszystkim systemów zgodnych z ISO), nie tworząc kompleksowych systemów 
on-Iine, 
w związku z brakiem standardów światowych dotyczących tworzenia systemów on-line dla 
kopalń węgla kamiennego autor proponuje budowę tego typu systemu w oparciu o zespoi 
mierników kontroli poziomu jakości technicznej węgla kamiennego, poziomu efektywności 
ekonomicznej procesu zapewniania jakości oraz narzędzi badania poziomu satysfakcji klienta, 
mierniki poziomu jakości technicznej na leży podzielić na dwie grupy: narzędzia związane 
z jakością techniczną produktu, czyli węgla handlowego, określane poprzez jego wadliwość 
i przeciętna liczbę wad oraz powiązane z jakością techniczną procesu produkcyjnego, ozna
czanego przez jego wydolność, 
wadliwość jako miernik poziomu jakości technicznej węgla kamiennego powinien oprzeć 
się na określ aniu niezgodności związanych z tym produktem w układzie średnicy ziaren, 
wartości opałowej, zawartości siarki, popiołu i wilgoci określonych w poszczególnych umo
wach z klientami a w razie ich braku wynikających z Polskich Norm, oczywiście z uwz
ględnieniem podstawowego podziału na węgiel energetyczny i koksowy, 
wadliwość należy szacować punktowo (na podstawie opróbowywania punktowego z partii 
wyrobu gotowego) oraz przedziałowo (z oznaczeniem przedziałów wadliwości ze względu 
na poszczególne czynniki na podstawie szacowania punktowego), 
przeciętna liczba wad jest miernikiem, który pozwala na określenie poziomu wadliwości 
węgla kamiennego ze względu na posiadanie przez ten produkt więcej niż jednej wady skła
dającej się na wadliwość. Można ją szacować punktowo i w sposób ciągły, 
pomiar wydolności procesu pozwala na określenie możliwości danego procesu wydobyw
czego do generowania produktu o parametrach oczekiwanych przez klienta, uwzględniając 
oczywiście parametry jakościowe węgla w eksploatowanym złożu, 
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- pomiar efektywności ekonomicznej działania narzędzi użytych do zwiększania poziomu ja
kości technicznej węgla kamiennego jest możliwy dzięki dokładnemu ewidencjonowaniu 
kosz-tów jakości w grupach kosztów prewencji, badań i oceny, strat na brakach wewnę
trznych i strat na brakach zewnętrznych a następnie określaniu celów w zakresie ich odpo
wiedniego poziomu oraz monitorowania sytuacji bieżącej, 

- do kompleksowego zarządzania jakością wykonania w kopalniach powinna służyć konfigu 
racja podsystemu odbiorczej, bieżącej i końcowej kontroli jakości. Na ustalenie najbardziej 
efektywnej konfiguracji pozwala obliczenie równania efektywności ekonomicznej procesu 
jakości, 

- proponuje siQ stworzenie kompleksowego wskaźnika satysfakcji klienta (Ws), który po
przez odniesienie się do kilku grup czynników satysfakcji (przede wszystkim związanych 
z jakością oraz ceną węgla) i ocenę poziomu ich utrzymywania przez zakład górniczy poz
woli na miarodajną oceną poziomu satysfakcji klienta z jego usług. 
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Indicators in On-Line Quality Management Systems 
as a Base to Rating Coal's Quality 

Abstra et 

This paper presents proposition of construction composite set of measures compatible with 
on-line quality management systems, which completes off-line systems occur in polish coal 
mines. Authar proposes construction of this system on the ground of measures for level of: rea
lization quality, costs of quality and customers' satisfaction. This on-line system enables to 
operating management of quality with compatibility to innovatory formula management through 
quality. 
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Proefektywnościowe zmiany w modelu funkcjonowania 
kopalni węgla kamiennego na przykładzie KWK "Jankowice" 

Słowa kluczowe 

model- koncentracja produkcji- upraszczanie- likwidacja 

Streszczenie 

W referacie omówiono przyczyny i przebieg prowadzonych na przestrzeni ostatnich lat 
działań związanych ze zmianą modelu kopalni . Przedstawione zmiany dotyczą przejścia ko
palni z modelu dwu ruchowego na model jedno ruchowy, co niesie ze sobą konieczność lik
widacji całego rejonu szybu 6. Efektem tych działań jest uproszczenie szkieletu kamiennego 
kopalni. odblokowanie zasobów w filarze dla szybu 6 oraz możliwość wydłużenia wybiegów 
ścian do około 3 km. Działania te wpłynęły na wzrost koncentracji produkcji i wskaźników 
wydajności. 

l. Wprowadzenie 

Istotną poprawę rentowności można uzyskać głównie przez podejmowanie działań mają
cych na celu zwiększenie efektywności procesu wydobywczego oraz optymalne dopasowanie 
modelu kopalni dla realizacji określonych zadań produkcyjnych. Podniesienie efektywności 
procesu wydobywczego można osiągnąć przede wszystkim zwiększając wydajność np. przez 
koncentrację produkcji w ścianach i oddziałach wydobywczych oraz ograniczając zatrudnienie 
do niezbędnego minimum. Natomiast określenie optymalnego modelu, który ma decydujący 
wpływ na kierunki inwestowania i poziom kosztów stałych, wymaga upraszczania struktur 
przestrzennych, likwidacji zbędnej infrastruktury zarówno powierzchniowej jak i dołowej oraz 
modernizacji podstawowych ogniw technologicznych w celu skupienia działalności na mini
malnej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania powierzchni. 

Te kierunki działań zostały z dużym powodzeniem wprowadzone i konsekwentn ie realizo
wane w krajach, które obecnie stanowią czołówkę państw gdzie opłacalnie produkowany wę
giel ma znaczący udział we wpływach z eksportu i przynosi znaczne dochody jego producentom. 

Przejście w roku 1990 z gospodarki nakazowo-rozdzielczej oraz produkcji węgla za wszel
ką ceną do nowych realiów ekonomicznych tj. gospodarki wolno rynkowej, w której nadrzędną 
rolę pełni osiąganie pozytywnych wyników ekonomiczno-finansowych, doprowadziło w wielu 
kopalniach do podjęcia szeregu działań mających na celu obniżenie kosztów produkcji i osią
gnięcie stałej rentowności. 

W zakresie obn iżania kosztów produkcji wiodącym dzi ałaniem stało się zwiększenie wy
dobycia z jednej ściany i uzyskanie większej koncentracji wydobycia. Proces ten odbywał się 
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i realizowany jest nadal, w trudnych warunkach społeczno-gospodarczych, przy ograniczonych 
możliwościach zmniejszenia liczebności załóg górniczych. A przecież głównym efektem kon
centracji produkcji jest obniżenie pracochłonności procesów produkcyjnych oraz wzrost wy
dajności pracy. Wzrost koncentracji wydobycia wpływa nie tylko na obniżenie kosztów wy
dobycia ale przyczynia się także do pozytywnych zmian w modelu kopalni i rozcięciu złoża. 

Wśród kopalń, które w 1990 rozpoczęły wprowadzać, z pozytywnym rezultatem działania 
w ramach proefektywnościowej rekonstrukcji kopali'!, bazując na wzroście koncentracji wydo
bycia, z pewnością umieścić można kopalnię "Jankowice". 

2. Przyczyny zmiany modelu kopalni 

Zgodnie z zatwierdzonymi w latach dziewięćdziesiątych dokumentami i harmonogramami 
budowy szybów i poziomów wydobywczych, kopalnia od roku 1999 powinna rozpocząć rów
nolegle kilka inwestycji (zbrojenie szybu nr 8 oraz rozpoczęcie drążenia szybu nr 9) mających 
na celu utrzymanie zdolności produkcyjnej kopalni oraz przygotowanie frontu na lata do 2020. 

Z uwagi na sytuację ekonomiczną, w jakiej znalazło się w tym okresie całe górnictwo (brak 
pieniędzy i kredytów na inwestycje w tym odtworzeniowe) oczywistym było, że prowadzenie 
takich inwestycji wykracza poza możliwości finansowe kopalni i RS\V S.A. 

Nie wykonując żadnych działań kopalnia zmuszona byłaby do eksploatacji podpoziomowej , 
co możliwe było jedynie w niektórych pokładach. Taka sytuacja doprowadziłaby do sukce
sywnego spadku zdolności produkcyjnej frontu górniczego już od roku 2008 początkowo do 
12000 t/d a w Jatach następnych do około 5000 t/d. 

Chcąc nie dopuścić do takiej sytuacji kopalnia opracowała nowy model sczerpywania za
sobów, oparty na uproszczeniu i zminimalizowaniu nakładów na roboty udostępniające - szy
by, a wykorzystujące dodatkowe, niedostępne do tej pory zasoby (zasoby filara szybu Sa i 6). 

3. Rys historyczny kopalni 

Budowę kopalni "Jankowice" (pierwotna nazwa "Szyby Bluchera") rozpoczęto w roku 1913, 
zaś do wstępnej eksploatacji przekazano ją 3 lata później . Do końca II wojny światowej jej 
zdolność wykorzystywana była koniunkturalnie. W okresie tym złoże udostępnione było na poz. 
100m, 165 m i 250m, a eksploatację prowadzono wyłącznie w pokładach grupy 500. W latach 
1976-1984 przystąpiono do rozbudowy kopalni. Zgłębiono szyby nr Sa, 6 i 7, rozbudowano 
poziomy wydobywcze 250 m i 400 m oraz kompleks obiektów powierzchniowych. Dzięki po
djętym działaniom wydobycie dobowe w kolejnych latach wzrastało osiągając w roku 1988 
wielkość szczytową wynoszącą 18 159 t/d. Kolejne lata charakteryzują się spadkiem wydoby
cia co związane było między innymi z modernizacją ZPMW, która miała na celu poprawę 
jakości sprzedawanego węgla. Następny spadek nastąpił po uruchomieniu w 1992 roku flotacji. 

Obecnie zdolność produkcyjna limitowana jest zdolnością produkcyjną frontu górniczego 
i wynosi 15000 t/d. Z dniem 1.04.1993 roku kopalnia "Jankowice" wraz z sześcioma sąsied
nimi kopalniami weszła w skład Rybnickiej Spółki Węglowej S.A. a od Ol lutego 2003 roku 
weszła w skład Kompanii Węglowej S.A. 

Kopalnia posiada koncesję nr 215/93 z dnia 26.01.1994 roku ważną do 31.01.2019 roku na 
wydobywanie węgla kamiennego i metanu ze złoża węgla kamiennego Kopalni Węgla Kamien
nego "Jankowice", położonego na terenie miasta Rybnik oraz gmin Marktowice i Świerklany, 
objętego obszarem górniczym "Jankowice" o powierzchni l 582 697 m2 utworzonym decyzją 
Ministerstwa Górnictwa i Energetyki z dnia 12.07.1961 roku. 
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Obszar górniczy wraz z lokalizacją szybów przedstawiono na rysunku l . 
Uwzględniając aktualny poziom sczerpywania zasobów, przy wydobyciu 15000 t/d oraz 

bazując na nowej koncepcji zagospodarowania złoża, kopalnia może prowadzić eksploatację 
na dotychc zasowym poziomie do roku 2035. 

Na rysunku 2 przedstawiono głębinowy wykres zasobów. 
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Fig. l. "Jankowice" Coal Mine model- actual situation 
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519 



Zasadni W., Kryj K.: Proefektywnościowe zmiany w modelu funkcjonowania kopalni węgla . .. 

4. Dotychczasowe działania restrukturyzacyjne w celu zmiany modelu kopalni 

Konieczność wybierania pokładów stosownie do wymagań przepisów górniczych wymu
szało prowadzenie wydobycia z pokładów mniej atrakcyjnych. Pojawiające się problemy spro
wokowały kierownictwo kopalni do nasilenia działań reformatorskich. 

Selektywna eksploatacja pokładów 

Kryteria bilansowaści pokładów sformułowane w latach poprzednich nie zawsze odpowia
dają dzisiejszym uwarunkowaniom ekonomicznym, stąd też bezkrytyczne podporządkowanie 
się tym regułom prowadziło często do nieopłacal nej eksploatacji lub do prowadzenia pewnych 
robót przygotowawczych po to, by w efekcie stwierdzić, że dana parcela nie nadaje się do wy
bierania. Dla zmiany tej sytuacji powołano zespół ekspertów złożony ze specjalistów WUG, 
PAWK S.A. i kopalni , który dokonał szczegółowej analizy bilansowaści wszystkich pokładów 
w granicach obszaru górniczego "Jankowice". 

Wynikiem racjonalnego podejścia do tego problemu była propozycja przeklasyfikowania 
do zasobów pozabilansowych pokładów o grubości poniżej 1,4 m, o dużym zapopieleniu i par
cel o dużej liczbie uskoków, nie nadających się do eksploatacji z górniczego punktu widzenia. 

Zatwierdzenie tych propozycji w dokumentacji geologicznej wpłynęło nie tylko na efek
tywność ekonomiczną produkcji, lecz także na jej bezpieczeństwo . 

Koncentracja wydobycia 

W zakresie obniżania kosztów wydobycia wiodącym działaniem było zwiększenie wydo
bycia z jednej ściany. W latach 1979-1991 średnie wydobycie z jednej ściany kształtowało się 
na poziomie l 000-1200 t/d. Zmianę tego stanu uzyskano głównie przez zwiększenie długości 
ścian oraz wyposażenie ich w wysoko wydajne urządzenia urabiające i transportowe. Przyjęto 
zasadę, że w pokładach, w których należy się spodziewać furty eksploatacyjnej powyżej 2,0 m, 
eksploatację prowadzić się będzie ścianami o długości około 250 m, wyposażonymi w wysoko 
wydajne urządzenia- krajowe lub importowane nowej generacji. 

Taka koncepcja wymagała zaprojektowania i wykonania odmiennej rozcinki pokładów oraz 
przygotowania "dołowej infrastruktury"- odstawy głównej, zagadnień wentylacyjnych itd. 

Przy niewielkim wzroście wydobycia kopalni, wynikającym z możliwości zbytu, średnia 
liczba ścian od roku 1991 ulegała systematycznemu zmniejszeniu - z 15, l w 1991 r. do 7,4 
ścian w roku 1993, z 5,8 w roku 1994 do 4,4 w 1997 roku i w 2005 roku do 3,8. Konsekwencją 
zmniejszania ilości ścian przy utrzymywaniu dobowego wydobycia na prawie tym samym po
ziqmie, był stały wzrost wydobycia z jednej ściany. W roku 1991 wydobycie to wynosiło l O 14 t/d, 
w 1993 roku 2272 t/d, w 1994 r. 3362 t/d, w 1997 r. 4751 t/d i aktualnie wynosi 4321 t/d. 
W wyniku zwiększenia koncentracji wydobycia i prowadzenia konsekwentnie działań restruk
turyzacyjnych nastąpił , w omawianym przedziale czasowym, wzrost wydajności (rysunek 3). 

W roku 1998 podjęto dalsze działania mające na celu zwiększanie koncentracji wydobycia, 
które głó\ ·nie związane były z uruchomieniem ściany długości 300 m i o wybiegu 1800 m 
(ściana została rozcięta w nowy sposób - system chodników równoległych). Ściana ta została 
zazbrojona w maszyny i urządzenia umożliwiające zabiór 1,0 m. Wydobycie uzyskiwane w tej 
ścianie dochodziło do 8000 t/d. W 2005 roku uruchomiono w pokładach siodłowych - pokład 

506 pierwszą ścianę podłużną z zawałem stropu. Dotychczas pokłady siodłowe eksploatowane 
były tzw. "systemem jankowickim" z podsadzką hydrauliczną. Aktualnie ściana M-l w pokła-
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dzie 506, przy nachyleniu pokładu w granicach 25-30° osiąga wydobycie rzędu 5000 t/d, co 
ma znaczący wpływ na poprawę jakości węgla. 
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Rys. 3. Wydajność ogólna, dołowa i na l zatrudnionego w latach l 998-2005 
Fig. 3. The graph of productivity rates between l 998 and 2005 

Uproszczenie modelu kopalni 

Prowadzone działania doprowadziły do maksymalnego uproszczenia modelu kopalni tak, 
że mimo sczerpywania zasobów z trzech poziomów (250m, 400 m i 565 m) od roku 1993 cały 
urobek sprowadzany jest na poziom 400 m i stąd transportowany na powierzchnię. 

W roku 1993 zlikwidowano kompleks odstawy do szybu skipowego (szyb 7) na poziomie 
250 m a w 2000 roku zlikwidowano gł6wną odstawę północną, co pozwoliło zmienić funkcję 
części wyrobisk na poziomie 400 m na wentylacyjny. Zmiana ta umożliwiła skrócenie długości 
głównych dróg wentylacyjnych o ponad 15 km, i w efekcie znacznie ograniczyła ilości po
wietrza prowadzone przez kopalnię. 

5. Aktualny model kopalni 

Kopalnia "Jankowice" jest kopalnią typu zespołowego z jednym ruchem wydobywczym 
z szybem skipowym 7, zlokalizowanym w południowo-zachodniej części kopalni oraz trzema 
powierzchniami pomocniczymi peryferyjnymi zlokalizowanymi przy szybach 3, 4 oraz szybie 6 
(rysunek l). 

Powierzchnia pomocnicza w rejonie szybu 6 jest powierzchnią usługową dla zachodniej 
i południowej partii złoża w zakresie zjazdu i wyjazdu załogi, transportu materiałów. W 2003 
roku zlikwidowano w tym rejonie szyb wentylacyjny 5a, natomiast w 2004 roku przystąpiono 
do likwidacji infrastruktury socjalnej dla szybu 6. 
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Nieckowate zaleganie warstw w obszarze górniczym oraz zaszłości eksploatacyjne miały 
decydujący wpływ na przyjęty podczas realizowanej w latach 1974-1984 intensywnej rozbu
dowy kopalni, przestrzenny podział złoża i model kopalni aktualny do dzis iaj. 

Genera lnie można stwierdzić , że kopalnia stosuje węglowy sposób udostępnienia pokładów 
na poziomach (struktura węglowa). Takie rozcięcie złoża, praktycznie powielane na wszyst
kich poziomach, polega na tym, że od szybów głównych prowadzone są przecznice - prawie 
prostopadłe do rozciągłości pokładów - zwane przekopami zachodnimi, przechodzącymi w par
tii zachodniej w przekop Ib, który nawiązuje do położonego centralnie szybu 6. 

Drugą nitkQ wyrobisk głównych, zamykających pętle na poszczególnych poziomach w po
łudniowej części obszaru, stanowią chodniki kierunkowe. Chodniki te łączą szyby główne z prze
kopem Ib i są wykonane w pokładach grupy siodłowej j ako chodniki podstawowe lub prowa
dzone są równolegle, w pewnej odległości od tej wiązki pokładów, jako chodniki kierunkowe. 
Poprzez długofalowe działania doprowadzono do maksymalnego uproszczenia modelu kopa
lni, powodując, że pod względem prowadzonej odstawy i ciągn ienia urobku można traktować 
kopalnię jako jednopoziomową Takie rozwiązanie stało się możliwe dzięki ujednoliceniu spo
sobu transportu urobku i całkowitego przejścia na odstawę taśmową. 

Z uwagi na intensywne sczerpywanie zasobów, w niektórych partiach kopalnia zmuszona 
jest do prowadzenia eksploatacji pod poziomowej, dlatego dla odblokowania i udostępn i enia 

głębszych poziomów zgłębicno do poziomu 700 m szyb nr 8, którego pełne odelanie do eks
ploatacji nastąpi z początkiem 2007 roku. W 2005 roku kopalnia dokonała zbicia na poziomie 
700 m z szybem 8 i uzyskała oczko wentylacyjne na tym poziomie, co pozwoli na intensyfi
kację robót rozcinkowych. 

6. Aktualna zdolność produkcyjna 

Zdolność produkcyjną kopalni "Jankowice" w wysokości 15 000 t/d netto określają zdol
ności poszczególnych ogniw technologicznych, które przedstawiono na załączonym wykresie 
(rysunek 4). 

Zdolność produkcyjna netto ogniw technologicznych (t/d) 
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Rys. 4. Zdolność produkcyjna poszczególnych ogniw technologicznych 
Fig. 4. The capacity o f basie production celi s 
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Z przedstawionego wykresu wynika, że zdolność produkcyjna kopalni zależna jest przede 
wszystkim od frontu eksploatacyjnego. Podstawową przyczyną ograniczonego frontu eksplo
atacyjnego jest mała powierzchnia obszaru górniczego oraz warunki górniczo-geologiczne 
a zwłaszcza bliskie zaleganie pokładów, które nie pozwalają na wcześniejsze rozcięcie nie
których pokładów, co w konsekwencji prowadzi do braku możliwości rozwinięcia frontu eks
ploatacyjnego i konieczność korzystania z kilku poziomów równocześnie. 

W celu utrzymania zdolności frontu eksploatacyjnego na aktualnym poziomie i dla zwięk

szenia koncentracji wydobycia dokonano dalszej selekcji złoża w ramach nowo opracowywa
nej dokumentacji geologicznej. 

W celu wyodrębnienia zasobów ekonomicznych przeklasyfikowano do zasobów pozabi
lansowych pokłady o grubości poniżej l ,6 m, o dużym zapopieleniu, dużej liczbie uskoków 
i parcel pokładów o nachyleniu powyżej 30°, nie pozwalających na uzyskanie wysokiej kon
centracji a tym samym ekonomicznej, to znaczy zyskownej produkcji węgla. Z uwagi na po
dobne kryteria, występowanie bardzo dużego zagrożeni a pożarami endogenicznymi oraz gęstą 
zabudowę powierzchni zrezygnowano z eksploatacji partii "N" i "P". Taka selekcja złoża po
prawiła efektywność ekonomiczną produkcji, jednak spowodowała zmniejszenie zasobów ope
ratywnych kopalni z 284 na l50 mln ton. W konsekwencji działanie to pozwoliło na zwiększe
nie koncentracji wydobycia i utrzymanie zdolności produkcyjnej kopalni na poziomie i Ś 000 t/d. 

Zdolność pozostałych ogniw produkcyjnych pozostanie na dotychczasowym poziomie, wy
magać jednak będzie ponoszenia nakładów inwestycyjnych na jej stałe odtwarzanie. 

Na ograniczenie frontu eksploatacyjnego, w dużym stopniu wpływa także konieczność pro
wadzenia eksploatacji "szufladkowej " z kopalnią "Marcel". 

7. Docelowy model kopalni 

Kopalnia .,Jankowice" w chwili obecnej eksploatuje złoże na poziomach 400 m i 565 m. 
Dotychczasowe działania zmierzające do uproszczenia modelu kopalni doprowadziły do sytu
acji, w której urobek węglowy sprowadzany jest w całości na poziom 400 m, gdzie jest trans
portowany pod szyb 7 i następnie wyciągany na powierzchnię. Dlatego w sensie odstawy głów
nej oraz ciągnienia urobku kopalnia "Jankowice" jest kopalnią o modelu jednopoziomowym. 

Docelowy model kopalni "Jankowice" oparty jest na założeniu, że kopalnia prowadzić bę
dzie eksploatację pokładów na swoim obszarze górniczym, utrzymując i wykorzystując jedynie 
pięć spośród aktualnie sześciu szybów. Wszystkie pięć szybów usytuowane są w części macie
rzystej kopalni, co po zlikwidowaniu szybów 6, zlokalizowanego w centralnej partii złoża po
zwoli na likwidację filara ochronnego tych szybów i wydłużenie wybiegów ścian do prawie 
trzech kilometrów. Takie zmiany w konsekwencji prowadzą do zmiany szkieletu kamiennego 
kopalni, wyznaczenia nowych poziomów wydobywczych oraz zaprojektowania nowych dróg 
odstawy urobku . Założono, że docelowy model kopalni opi erał się będzie na trzech poziomach 
wydobywczych tj. 565 m, 700 m i 1000 m. Jednak transport urobku na powierzchnię odbywał 
się będzie; dla poziomu 565 m i 700 m z poziomu 400 m, natomiast dla poziomu 1000 m z po
ziomu 850 m, do którego to, docelowo zostanie pogłębiony szyb skipowy 7. W celu reali zacji 
takiego modelu odstawy wykonane zostaną główne upadowe transportowe z poziomu 700 m 
na 565 m oraz upadowa z poziomu 1000 m na poziom 850 m pod szyb 7 (upadowa z poziomu 
565 m do poziom 400 m została wykonana w roku 1994 ). 

W modelu tym założono , że kopalnia nie będzie prowadziła eks ploa tacji poniżej poziomu 
1000 m, gdyż eksploatacja pozostałych poniżej tego poziomu pokładów grupy siodłowej, zwią
zana byłaby z dużym niebezpieczeństwem dla pracującej załogi, spowodowanym znacznym 

523 



Zasadni W., Kryj K.: Proefekty.wnościowe zmiany w modelu funkcjonowania kopalni węgla ... 

wzrostem praktycznie wszystkich zagrożeń naturalnych. Model ten jednak nie zamyka moż
liwości eksploatacji pokładów poniżej poziomu 1000 m. 

Docelowy zakres nowego modelu kopalni zastał przedstawiony na rysunku 5. 

O(i "N icdnhc;.ryn.: l " 

Zagroźenia: 

1. metanowe - III kat . 
2. wodne - l i 11 stopier' 
3. pożarowe - 11- l V grupy ski. do samozap. 

l 4. ~~n;ami -l stop ień 
6 . 1=1, lo'<'.· -B klasa 

()(i "Chwalowicc" 
(ł\:WK "Chw:.tłowicc"') 

zaf (lhypr . kl~lsyhlo . l'ane 
do pt'•' ll)ilar. c_Nyr·tJ - ~ u •.,agi 

r·. l zu5kt)kov.n n re l! oLa, 
, du:"r • rladlylenl<l 
·, •. 9('>1ą ~ lb:.J•': "; n a p~ .. i1 1.<::~tlni 

l Powietzchnia obszaru 
l górniczego (km ~) 

i 5,8 + i :Z .) (O.G. Radlin l) 
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razem "" ~~4.8 (l>< r. partii ''N'') 

Ob!..za r czynny -·1 0 k ln~ 

Rys. S. Docelowy model kopalni ,,Jankowice" 
Fig. 5. The target model of "Jankowice" Coal Mine 

Nowy model kopalni został oparty na nowym podejściu do rozcinki poszczególnych po
kładów. Kierując się tym, że kopalnia powinna uzyskiwać w przyszłości planowane wydobycie 
15000 t/d z najwyżej trzech ścian, zaprojektowano ściany o dużej koncentracji, których dłu
gość wynosi od 220 m do 300 m a wybiegi dochodzą do 3000 m. Osiągnięcie takich wybiegów 
będzie możliwe po całkowitej likwidacji powierzchni szybów 6 oraz filara ochronnego, co 
zniesie dotychczasowy podział złoża na partię "Z" i "C". 

8. Planowane działania wpływające na modernizację procesu technologicznego 
w związku z wdrażaniem nowego modelu kopalni 

W zakresie obniżania kosztów wydobycia wiodącym działaniem będzie dalsze zwiększenie 
koncentracji wydobycia. Planuje się, że zakładane wydobycie powinno być uzyskiwane z mak
symalnie trzech ścian. Spowoduje to konieczność stałego zwiększenia średniego wydobycia 
z jednej ściany do osiągnięcia docelowo wielkości 6000 t/d po roku 2008 . Wzrost ten zostanie 
uzyskany głównie przez zwiększenie długości i wybiegów ścian oraz wyposażenie ich w wy
sokowydajne urządzenia urabiające i transportowe. Nowo uruchamiane ściany wyposażone 
będą w maszyny i urządzenia pozwalające na prowadzenie ścian z zabiorem l ,O m (dotychczas 
stosowano zabiór 0,6 lub 0,8 m) . Dla uzyskania ciągłości wydobycia oraz zapewnienia dróg 
ucieczkowych w nowych ścianach o dużych wybiegach rozcinka prowadzona będzie w syste
mie chodników równoległych. Nowa rozcinka wymaga zmodernizowania technologii drążenia 
wyrobisk, a w szczególności wprowadzenia małej mechanizacji przodków i robót pozaprzod-
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kowych. W związku z wdrażaniem nowego modelu kopalni rozpoczęte zostaną działania w ce
lu restrukturyzacji transportu dołowego. Polegały one będą głównie na przechodzeniu z trans
portu linowymi kolejkami spągowymi i transportu kołowego na transport kolejkami spalino
wymi spągowymi i podwieszanymi. Pozwoli to na podniesienie pewności transportu do ścian 
o dużych wybiegach oraz wpłynie na obniżenie kosztów dzięki zmniejszeniu ilości osób zatru
dnionych w transporcie i kosztów eksploatacji w porównaniu do aktualnie stosowanych środ
ków transportu. 

Prowadzona także będzie dalsza rozbudowa i modernizacja ZPMW polegająca na pogłę
bieniu procesu wzbogacania miałów surowych w celu sprostania rosnącym wymaganiom ja
kościowym rynku. 

Efektem podjętych do realizacji zadań będą: 
- całkowita likwidacja w 2006 roku powierzchni szybu 6 wraz z likwidacją szybów po prze

prowadzeniu rekultywacji terenu - przekazanie jednostkom samorządowym do innego za
gospodarowania, 

- utrzymanie jednopoziomowego ciągnienia urobku, 
- produkcja lepszej jakości węgla przy minimalizacji kosztów jego wydobycia, 
- wzrost koncentracji produkcji, 
- możliwość zmniejszenia zatrudnienia. 

Literatura 

[l] Koncepcja - założenia techniczno-ekonomiczne docelowego modelu kopalni "Jankowice" w aspek
cie minimalizacji nakładów. 

[2] Korus H., Kryj K. 2003: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2003,471-479. 

"Jankowice" Coal Mine Model Changes in Order to Increase Efficiency 

Abstra et 

This article presents the reasons and the ways of changes in "Jankowice" Coal Mine model, 
which have been carrying out over the last few years now. Presented changes refer to changes 
in surface infrastructure, which lead to liquidation of shaft 6 and the surround infrastructure. 
Undertaken actions in order to simplify the coalmine model result in reduction of headings, 
allow extracting coal from the pil! ar of shaft 6 and extending the panel length up to 3 km. 

The changes in a model result also in increasing productivity. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Roman Magda 
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Ważne zmiany w ustawie Prawo geologiczne i górnicze 

Słowa kluczowe 

prawo geologicz.ne i górnicze (P.g.g.) i odpady w górotworze -składowisko odpadów
-prace geologiczne -ruch zakładu górniczego -opłaty eksploatacyjne -administracja 
geologiczna -nadzór górniczy 

Streszczenie 

W opracowaniu omówione zostały możliwie precyzyjnic zmiany w ustawie Prawo geolo
giczne i górnicze, które weszły w życie l lipca 2005 roku. 

Zmiany dotyczą: 
- składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych i wyrobiskach górniczych, 

projektowania, wykonywania i dokumentowania prac geologicznych, 
ruchu zakładu górniczego, 
opłat eksploatacyjnych, 
organów administracji geologicznej i nadzoru górniczego. 
Przytoczono nowe akty wykonawcze do ustawy związanej z jej nowelizacją. 

l. Wstęp 

Przyznam szczerze, iż wolałbym pisać lub rozmawiać o stabilnym dobrze funkcjonującym 
polskim systemie prawnym związanym z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem 
kopalin. 

Tego nie mogę jednak czynić, bowiem znak czasu przemian ustrojowych, ekonomicznych, 
unijno-europejskich powoduje, że mamy do czynienia z licznymi przemianami także rozwią
zań prawnych w różnych dziedzinach, nie tylko dotyczących geologii i górnictwa. Wspomnieć 
można np. zagadnienie planowania i zagospodarowania przestrzennego Kraju, które jest, po 
uchwaleniu w 2003 roku ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przedmio
tem nowych uzupełniających projektów dot. planowania na terenie gmin. Te rozwiązania do
tyczą także górnictwa w konfrontacji z wykorzystaniem terenów górniczych i ochroną złóż ko
palin. W tym zakresie możemy się spodziewać kolejnych planowanych zmian w ustawie Pra
wo geologiczne i górnicze. Dzieje się tak, dlatego że w tej dziedzinie mamy do czynienia z dzia
łalnością gospodarczą o specyficznym wieledyscyplinarnym charakterze, powiązanym z róż
nymi gałęziami prawa, których zmiany mają wpływ na szczegółowe regulacje, jakie zawiera 
Prawo geologiczne i górnicze. Także tworzone nowe akty prawne organów Unii Europejskiej 
wymagają przenoszenia do polskiego prawodawstwa. 

Prezentując ten wstępny komentarz pragnę uzmysłowić Szanownym Państwu , że przeży

wamy trudny okres doskonalenia i unowocześniania prawa polskiego. Wymaga on zwłaszcza 
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od twórców przepisów, od administracji rządowej i Parlamentu ogromnej wiedzy i wyobraźni 
oraz umiejętności przewidywania skutków poszczególnych regulacji. 

Od adresatów nowych norm prawnych, podmiotów gospodarczych, obywateli oraz orga
nów Pat'lstwa i samorządu terytorialnego stałego, bieżącego zapoznania się z dotyczącymi ich 
nakazami oraz uprawnieniami. 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96) -
zwana dalej P.g.g. została poprzednio poddana znaczącej nowel izacj i na mocy ustawy z dnia 
27.07.200 l r., która rozpoczęła swój byt prawny od l stycznia 2002 r. 

Przypomnę. że w jej rezultacie m.in.: 
dostosowano upoważnienia do wydania aktów wykonawczych do wymagań Konstytucji 
RP (wydano wszystkie nowe rozporządzenia), 

- uregulowano zasady przenoszenia koncesji na działalność regulowaną w P.g.g., 
- uproszczono postępowanie w sprawie wydobywania kopalin pospolitych w niewielkim 

rozmiarze, 
- udoskonalono przepisy dot. likwidacji zakładów górniczych, 
- uzyskano rygory dot. zapewnienia bhp w ruchu zakładów górniczych, 
- ustanowiono jednolity nadzór górniczy nad ruchem wszystkich zakładów górniczych. 

Najnowsza nowelizacja dokonana ustawą z dn ia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy Pra
wo geologiczne i górn icze oraz ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 90, poz. 758), która weszła 
w życie I lipca 2005 r. została uchwalona w wyniku rozpatrzenia przedłożenia rządowego, przy
gotowanego przez Ministra Środowiska przy udziale Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. 

Zasadnicze jej postanowienia dotyczą: 
- zagadnie!l koncesjonowania działalności polegającej na składowaniu odpadów w górotworze 

w tym podziemnych wyrobiskach górniczych oraz zasad prowadzenia tej działalności, 
- ruchu zakładu górniczego w części dotyczącej przeszkolenia pracowników zakładu górn i

czego w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy, 
- kierowania pracą podmiotów zawodowo trudn iących się wykonywaniem czynności w za-

kresie ratownictwa górniczego, 
- projektowania i dokumentowania prac geologicznych, 
- zmian w systemie opłat za działalność inną niż wydobywanie kopali ze złóż, 
- uprawnie!l organów administracji geologicznej i nadzoru górniczego, 
- potrzeby wydania niektórych nowych rozporządze!l. 

2. Składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych 

Coraz większe znaczenie w prawodawstwie europejskim i tym samym w polskim przy
wiązuje się do zabezpieczenia odpadów w sposób skutecznie chroniący środowisko. 

W Komisji Europejsk iej trwają prace będące w końcowej fazie nad regulacjami dotyczą
cymi wykorzystania odpadów powstających w wyniku działalności górn iczej. Nad opracowa
niem dyrektywy unijnej określającej obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie pracują także 
przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego. 

W pierwszej kolejności jednak zaszła konieczność przejęcia do polskiego prawa dyrektywy 
Rady Uni i Europejskiej 1999/31 WE w sprawie składowania odpadów oraz decyzji Rady 2003/ 
/33 WE okreś l ającej kryteria dopuszczenia odpadów na składow isko. To przejęcie dotyczyło 
składowan ia odpadów na składowiskach podziemnych. 

Wyrobiska likwidowanych podziemnych zakładów górniczych w coraz większym zakresie 
są i będą wykorzystywane do tego rodzaju działalności. 
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W tym zakresie w ustawie P.g.g.: 
2.1. Objęto wprost przepisami ustawy składowanie odpadów w górotworze, w tym w pod

ziemnych wyrobiskach górniczych z wyjątkiem składowania odpadów w odkrywkowych wy
robiskach górniczych (Art. l, pkt 2a). 

2.2. W słowniczku pojęć używanych w ustawie (Art. 6, pkt 15) ustalono, że składowiskiem 
podziemnym jest górotwór w tym podziemne wyrobisko górnicze, w którym odpady są uniesz
kodliwiane przez ich składowanie, z wyjątkiem składowania odpadów w odkrywkowych wyro
biskach górniczych. 

2.3. Wprowadzono obowiązek dla organu koncesyjnego ustalania w koncesji, formy i wiel
kości zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek składowania odpadów w górotwo
rze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych (Art. 17, ust. 3). 

W innych rodzajach działalności określonych ustawą P.g.g. formę i wielkość zabezpiecze
nia ustala się w koncesji w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, przestrzeni objętej 
koncesją, czasu, na jaki koncesja została wydana, oraz stopnia szkodliwości zamierzonej dzia
łalności na środowisko. 

2.4. W przepisie Art. 21 P.g.g., określającym wymagania dla treści wniosku o udzielenie 
koncesji na składowanie odpadów w górotworze, ustalono obowiązek dołączenia przyjętej do
kumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej, sporządzonej w celu wykonywania 
działalności objętej wnioskiem. Wniosek ten powinien wskazywać proponowaną formę i wiel
kość zabezpieczenia roszcze!l oraz zakres i sposób monitorowania składowiska podziemnego. 

2.5. Ustalono, że koncesja na działalność w zakresie składowania odpadów w górotworze, 
w tym w podziemnych wyrobiskach gómiczych, obok podstawowych danych dotyczących wszyst
kich rodzajów działalności regulowanych w P.g.g. powinna określać : 

l) typ składowiska podziemnego, 
2) rodzaj i ilość odpadów, 
3) zakres i sposób monitorowania składowiska podziemnego, 
4) zakres i termin przekazywania organowi koncesyjnemu informacji dotyczących składowania 

odpadów (Art. 23a P.g.g.) 
2.6. Wprowadzono możliwość odmowy udzielenia koncesji na działalność w zakresie skła

dowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, jeżeli istnie
je uzasadniona technicznie, ekologicznie lub ekonomicznie możliwość odzyskania lub możli
wość unieszkodliwienia odpadów w inny sposób niż składowanie. 

2.7. W ustawie P.g.g. dodany został nowy Dział IIIa, w którym w przepisach Art. 82b-82f: 
- określono typy składowisk podziemnych, wskazano rodzaje odpadów, które zabrania się skła

dować w górotworze, nakazano przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie skła
dowania zatrudnienie osoby o odpowiednich kwalifikacjach, 

- wyłączono z wymaga1'1 ustawy składowan ie w górotworze niezanieczyszczonej gleby, ko
palin, odpadów obojętnych oraz innych niż niebezpieczne i obojętne , pochodzących z po
szukiwania i przeróbki. Zabroniono rozcieńczania lub sporządzania mieszanin odpadów ze 
sobą lub z innymi substancjami lub przedmiotami w celu spełnienia kryteriów dopuszcze
nia odpadów do składowania na składowiskach podziemnych, 

- wprowadzono obowiązek składowania odpadów w sposób selektywny, chyba że w wyniku 
mieszania odpadów nie nastąpi zwiększenie negatywnego oddziaływania tych odpadów na 
środowisko lub bezpiecze!lstwo składowania, 

- wskazano, że do składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobis
kach stosuje się odpowiednio przepisy o ruchu zakładu górniczego. 
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Omawiany dział P.g.g. zawiera delegacje do wydania rozporządzeń określających: 
- przez ministra właściwego do spraw środowiska szczegółowych wymagań jakim powinny 

odpowiadać poszczególne typy składowisk podziemnych w zakresie lokalizacji, eksploa
tacji i zamknięcia oraz zakres, sposób i warunki prowadzenia monitoringu tych składowisk, 
uwzględniając uwarunkowania geologiczne, 

- przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw środowiska: 
l) kryteria oraz procedury dopuszczania na składowiska podziemne, 
2) rodzaje odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny na składowis
kach podziemnych. 
2.8. Nowelą P.g.g. powiązano przepisy tej ustawy w zakresie składowania odpadów w gó

rotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych z ustawą z dnia 27 kwietnia 200 l r. 
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn . zm.) (Art. 82e). 

Odpowiednie zastosowanie mają w tym zakresie przepisy ustawy o odpadach dotyczące: 
l) poddawania odpadów, przed ich umieszczeniem na składowisku procesowi przekształcenia 

fizycznego, chemicznego lub biologicznego oraz segregacji w celu ograniczenia zagrożenia 
dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska, 

2) zakazu lokowania na składowisku odpadów niebezpiecznych odpadów innych niż niebez
pieczne oraz zasad składowania tych odpadów, 

3) obowiązków zarządzającego składowiskiem w zakresie m.in. ustalania ilości odpadów przed 
ich przyjęciem na składowisko, sprawdzania przyjmowanych odpadów, selektywnego skła
dowania odpadów, funkcjonowania urządzeń technicznych, 

4) kosztów składowania odpadów. 

3. Projektowanie, wykonywanie i dokumentowanie prac geologicznych 

3.1. Ustalono, że projekt prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania 
koncesji podlega zatwierdzeniu w drodze decyzji przez właściwy organ administracji geolo
gicznej . Od tego wymogu zwolnione zostały prace geologiczne wykonywane w celu wykorzys
tania ciepła Ziemi. Projekt prac geologicznych wykonywanych w tym celu podlega zgłoszeniu 
do właściwego organu administracji geologicznej (Art. 33 ust. l i 4 P.g.g.). 

Do wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi można będzie 
przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu tych prac właściwy organ nie 
wniesie w drodze decyzji sprzeciwu (Art. 33a ust. l P.g.g.). 

Sprzeciw ten może być wniesiony, jeżeli: 
l) zgłoszony projekt nie odpowiada wymaganiom określonym w przepisach prawa geologi

cznego i górniczego, 
2) prace geologiczne zaprojektowano: 

a) w obrębie obszaru zasobowego ujęcia wód podziemnych i istnieje zagrożenie, że może 
to negatywnie oddziaływać na jakość ujmowanych wód, 
b) w obrębie obszarów górniczych wyznaczonych w koncesjach na wydobywanie wód lecz
niczych współwystępujących z wodami podziemnymi oraz w koncesjach na wydobywanie 
torfów leczniczych (Art. 33a ust. 2 P.g.g.). 
3.2. Wprowadzono obowiązek wykonywanych prac geologicznych zgłoszenia zamiaru przys

tąpienia do wykonywania robót geologicznych właściwemu organowi administracji geologicz
nej a nie tylko jak do tej pory organowi nadzoru górniczego oraz wójtowi, burmistrzowi lub 
prezydentowi - właściwym ze względu na miejsce wykonywanych robót. 
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3.3. Uzupełniono wymagania: 
l) dla dokumentacji hydrogeologicznej, którą należy sporządzić w związku z projektowaniem 

inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, w tym składowaniem odpadów na po
wierzchni - a dokumentacja ta powinna określać m.in. wpływ, jaki na stosunki wodne bę
dzie wywierać projektowana inwestycja, 

2) dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, która należy sporządzać dla bezzbiornikowego 
magazynowania i składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach 
górniczych oraz dla składowania odpadów na powierzchni (Art. 42 i 43 P.g.g). 
3.4. Uzupełniono zasady dokonywania zmian wszystkich rodzajów dokumentacji geologicz

nych, które będą podlegać zmianom w razie stwierdzenia istotnych różnic w budowie geolo
gicznej lub w warunkach geologicznych albo w sposobie i warunkach zagospodarowania wód 
podziemnych w stosunku do danych określonych w zatwierdzonej lub przyjętej dokumentacji 
(Art. 46 ust. l pkt l P.g.g.). 

3.5. Wprowadzono zmiany w zasadach rozporządzania przez Skarb Państwa prawem do in
formacji geologicznej, które następuje w drodze umowy za wynagrodzeniem. 

Podstawy określenia' wynagrodzen ia za korzystanie z informacji geologicznej stanowi wy
cena sporządzona przez podmiot ubiegający się o korzystanie z tej informacji (Art. 47 ust. 2a 
i 2b P.g.g.). 

Informacja geologiczna, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa podlega wykorzy
staniu nieodpłatnemu dla celów, które zostały dokładniej sprecyzowane w Art. 47 ust. 4 P.g.g., 
z tym, że ustalono, że informacja geologiczna jest udostępniona zainteresowanym podmiotom 
na ich wniosek zaakceptowany przez Skarb Państwa . 

Zadania Skarbu Państwa w omówionym wyżej zakresie wykonuje minister właściwy do 
spraw środowiska (Art. 47 ust. 10 P.g.g.). 

4. Ruch zakładu górniczego 

4.1. Wprowadzono zasadę powiadamiania właściwych organów koncesyjnych o decyzjach 
organów nadzoru górniczego poprzez przesyłanie do wiadomości: 
l) kopii decyzji zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego, 
2) kopie decyzji zatwierdzającej zmianę planu ruchu zakładu górniczego, jeżeli zmiana ta do
tyczy gospodarki złożem (Art. 65a P.g.g.). 

4.2. Rozszerzono przypadki rezygnacji ze stosowania przepisów o planach ruchu poza pro
wadzeniem ruchu zakładu górniczego wydobywającego kopalinę pospolitą na obszarze do 2 ha, 
przy rocznym wydobyciu pon iżej 20 000 m3 bez użycia materiałów wybuchowych również do: 
- robót geologicznych wykonywanych poza granicami obszaru górniczego, gdy projektowa-

na głębokość wyrobiska nie przekracza 100 i wykonywanych bez użycia materiałów wybu
chowych, 

- wykonywania robót geologicznych związanych z wykorzystaniem ciepła Ziemi (Art. 67a ust. l) . 
4.3. Wobec wątpliwości, co do zakresu uprawnień dot. sporządzania dokumentacji mierni

czo-geologicznej w Art. 70 ust. l podkreślono, że uprawnienie to mają mierniczy górniczy i geo
log górniczy, każdy w zakresie swoich kwalifikacji. 

4.4. W zakresie obowiąZków przedsiębiorcy do prowadzenia ewidencji zasobów złoża, któ
re polega na ustalaniu zmian w zasobach, sprecyzowano bardziej szczegółowo, że przyczyną 
zmian w zasobach są także: 
- przeklasyfikowanie geologicznych zasobów bilansowych do pozabilansowych, zasobów 

pozabilansowych do bilansowych, zasobów przemysłowych do nieprzemysłowych bądź za-
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sobów nieprzemysłowych do przemysłowych lub do strat, albo do strat zasobów przemy
słowych, 

- przeds i ębiorca został zobowiązany ujmować zmiany zasobów złoża za okresy roczne oraz 
przekazywać część tekstową operatu organowi koncesyjnemu do dnia 15 kwietnia. (Art.72 
ust. 2, 5 i Sa P.g.g.). 
4.5. Realizując zmianę zapewnienia bardziej skutecznego i prawidłowego przeszkalania 

pracowników zakładu górniczego w zakresie znajomości przepisów regulujących bezpieczne 
wykonywanie pracy w zakładzie górniczym: 
l) upoważniono organy nadzoru do stwierdzania w drodze decyzji wydawanej na 5 lat spełnie

nie warunków do przeszkolenia pracowników przez przedsiębiorcę lub jednostkę organiza
cyjną trudniącą się szkoleniem, 

2) umożliwi ono organowi nadzoru górniczego nakazywanie w drodze decyzji dokonywania 
przez przedsięb iorcę lub jednostkę trudniąca się szkoleniem zmian mających na celu zapew
nienie spełnienia warunków umożliwiających właściwe przeszkolenie pracowników, a w przy
padku niedochowania terminu wprowadzenie zmian możliwości wygaśnięc i a decyzji, 

3) nałożona na organy nadzoru górniczego obowiązek zatwierdzania programów przeszkolenia 
pracowników na stanowiskach w ruchu zakładu górniczego, które mogą zajmować osoby o szcze
gólnych kwalifikacjach, innych niż osoby kierownictwa i dozoru ruchu (Att. 74 ust. 4-8 P.g.g.). 
4.6. Dodano nowy przepis Art. 75a, który wprowadza wymóg posiadania odpowiednich kwa-

lifikacji przez osoby kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratow
nictwa górniczego zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem 
czynności w zakresie ratownictwa górniczego. Wspomniane kwalifikacje będzie zatwierdzać 
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego. 

Minister właściwy do spraw gospodarki został upoważniony do określenia w drodze roz
porządzenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych wymaganych od wspomnianych osób sposób 
postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji, tryb powoływania oraz skład komisji egza
minacyjnej, zakres wiadomości podlegających sprawdzeniu. 

5. Opłaty eksploatacyjne 

5.1. Ułatwiono wierzycielom rozliczanie opłat eksploatacyjnych, bowiem ustalono, że w ra
zie niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesienia opłaty eksploatacyjnej albo nie
złożenia odpowiednich informacji organ koncesyjny będzie wydawał, na podstawie własnych 
ustaleń, decyzję określając wysokość należnej opłaty stosując stawkę obowiązującą w okresie 
rozl iczeniowym (Art. 84 ust. I P.g.g.). 

5.2. Dokonano zmian w Art. 85 P.g.g. w zasadach ustalania w koncesji opłat za działalność 
inną niż wydobywanie kopalin, wprowadzono jednostkowe stawki opłat służące ustalaniu op
łaty za tą działalność. W przypadku działalności polegającej na poszukiwaniu i rozpoznawaniu 
opłata jest ustalana jako iloczyn stawki opłaty dla danej grupy kopalin i ilości km2 terenu, na 
którym prowadzona jest działalność. Za działalność w zakresie bezzbiornikowego magazyno
wania substancji w górotworze, w tym w pod-ziemnych wyrobiskach górniczych opłatę ustala 
się jako iloczyn stawki opłaty przewidzianej dla danego rodzaju substancji oraz ilości magazy
nowanej substancji w okresie rozliczeniowym. Za składowanie odpadów w górotworze, w tym 
podziemnych wyrobiskach górniczych opłatę ustala się jako iloczyn stawki opłaty przewidzia
nej dla danego rodzaju odpadu i ilośc i składowanego odpadu . Przepisy projektowanego Art. 85 
przewidują mechanizm waloryżacyjny dla stawek określonych w ustawie, polegający na coro
cznej ich zmianie stosownie do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ponadto prze-

534 



School of Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2006 

pisyokreślają terminy wnoszenia opłat a także informacji zawierających niezbędne dane słu:ż.ą
ce sprawdzeniu prawidłowości wnoszonych opłat. 

6. Organy administracji geologicznej 

6.1. Rozszerzono zakres działania administracji geologicznej o gromadzeniu danych o ot
worach wiertniczych wykonanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, co pozwoli między in
nymi na szacowania stopnia wykorzystania tego odnawialnego źródła ciepła w Kraju (Art. l 02 
ust. I pkt 8 P.g.g.). 

6.2. Wprowadzono zmiany o charakterze porządkującym w zakresach działania organów 
administracji geologicznej - ministra do spraw środowiska i wojewodów odnośnie prac geolo
gicznych i innych działań związanych z projektowaniem i wykonywaniem obiektów budo
wlanych w obszarach morskich, a także właściwości dot. spraw ujęć wód podziemnych oraz 
warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem inwestycji mogących zanieczy
ścić wody podz iemne (Art. 103 ust. 2 i 3 P.g.g.). 

7. Organy nadzoru górniczego 

7.1. Ustawowo umocowano Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do: 
- prowadzenia działalności wydawniczej w odniesieniu do: 

l) Dziennika Urzędowego WUG, 
2) publikacji popularyzujących zagadnienia górnictwa w tym miesięcznika "Bezpieczeńs

two Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie" (Art. 107 ust. 8 pkt 5 P.g.g.); 
- gromadzenia i archiwizowania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych za

kładów górniczych w specjalnym archiwum takiej dokumentacji w Wyższym Urzędzie 
Górniczym. 
7.2. Upoważniono organy nadzoru górniczego do kontrolowania ruchu zakładów górni

czych w zakres ie przestrzegania przez przedsiębiorców ogólnie obowiązujących przepisów o och
ronie środowiska oraz decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska (Art. 109 ust. la). 

7.3. W nawiązaniu do wprowadzonych nowych zadań organów nadzoru górniczego w za
kresie przeszkalania pracowników zakładów górniczych (Art. 74 P.g.g.) oraz zawodowego ra
townictwa górniczego, przewidziano prawo tych organów do sprawowania nadzoru i kontroli 
nad podmiotami zawodowo trudniącymi się wykonywaniem czynności ratownictwa górnicze
go oraz jednostkami organizacyjnymi trudniącymi się szkoleniem (Art. I l O P.g.g .). 

7.4. W Art. 112 P.g.g. w związku z funkcja nadzoru i kontroli nad jednostkami zawodo
wego ratownictwa i podmiotów trudniących się szkoleniem pracowników zakładów górni
czych przewidziano prawo wstępu do siedzib tych jednostek i podmiotów, dostępu do niezbęd
nych informacji, urządzeń i dokumentów oraz żądanie udzielenia wyjaśnień. 

8. Przepisy karne 

Wprowadzono niezbędne korekty w przepisach karnych przewidując kary grzywny: 
l) w Art.ll9 a- za wydobywanie kopaliny wbrew nakazowi określonemu w Art. 15 ust. 4, 
2) w Art. 121 pkt 2a - za wykonywanie prac geologicznych bez zgłoszenia, o którym mowa 

w Art. 33 ust. 4, 
3) w Art. I 25 - za wykonywanie czynności, o których mowa w Art. 75a ust. l, bez kwalifikacji 

przewidzianych ustawą, 
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4) w Art. 126 c - za nie wykonanie decyzji organów administracji geologicznej m.in. zakazu 
wykonywania czynności osobom, o których mowa w Art. 31 ust. l . 

9. Nowe akty wykonawcze do P.g.g. 

l. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie podziemnych 
składowisk odpadów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2005 r. - Nr 110, poz. 935) 

. Na podstawie Art. 82b ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. -Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn . zm. 3>) zarządza s i ę, co następuje: 

§l. Rozporządzenie określa: 
l) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy podziemnych 

składowisk odpadów w zakresie lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia, 
2) zakres, sposób i warunki prowadzenia monitoringu tych składowisk. 

( ... ) 

§22. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l lipca 2005 r. 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie przetargu na nabycie 
prawa użytkowania górniczego (Dz. U. z dnia 22 lipca 2005 r. -Nr 135, poz. 1131) 

Na podstawie Art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.2

l) zarządza się, co następuje: · 
§l . Rozporządzenie określa: 
l) zasady zamieszczania obwieszczeń o przetargu na nabycie prawa użytkowania górnicze-

go i dane, które powinny być zamieszczone w obwieszczeniu, 
2) wymagania, jakie powinien spełniać oferent, 
3) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta, 
4) termin składania ofert, 
5) kryteria oceny ofert, 
6) termin zakończenia przetargu, 
7) zasady i tryb organizowania i przeprowadzania przetargu, w tym powoływania i pracy 

komisji przetargowej. 

( ... ) 

§ 18. Traci moc rozporządzen ie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 200 l r. w sprawie prze
targu na nabycie prawa użytkowania górniczego (Dz. U. Nr 156, poz. 1816). 

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2005 r. w .\prawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż (D z. U. z dnia 
13lipca 2005 r. -Nr 128, poz. 1075) 

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.- Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn . zm.2l) zarządza się, co następuje : 

( ... ) 
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§4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie wzorów drukóv .. · 
informacji dotyczących bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania 
odpadów (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2005 r.- Nr 116, poz. 980, zm. Dz. U. z dnia 14lipca 
2005 r. -Nr 134, poz. 1129) 

Na podstawie Art. 85 ust. 14 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.- Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn . zm?)) zarządza się, co następuje: 

§l. Rozporządzenie określa wzory druków informacji dotyczących: 
l) bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze, w tym w podziemnych wy

robiskach górniczych, stanowiące załącznik nr l do rozporządzenia; 
2) składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, 

stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia. 
§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l lipca 2005 r. 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 r. w :,prawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin (Dz. U. z dnia 
25 lipca 2005 r. -Nr 136, poz. 1151) 

Na podstawie Art. 50 ust. l pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn . zm.2

)) zarządza się, co następuje: 

( ... ) 

§l O. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dn ia 19 grudnia 200 l r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin 
(Dz. U. Nr 153, poz. 1778). 

§l l. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2005 r. w :.prawie określenia 
przypadków, w których jest konieczne :,porządzenie innej dokumentacji geologicznej (Dz. U. 
z dnia 29 czerwca 2005 r. -Nr 136, poz. 1151) 

Na podstawie Art. 50 ust. l pkt 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i gór
nicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.2

)) zarządza się, co następuje: 
§l. Rozporządzenie określa : 

l) przypadki, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej niż 
dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska, 
zwanej dalej "dokumentacją", 

2) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja, 
3) zasady i tryb postępowania z dokumentacją. 

( ... ) 

§ 11. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 200 l r. w sprawie 
określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicz
nej (Dz. U. Nr 152, poz. 1741). 
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* 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l lipca 2005 r. 

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin (Dz. U. 
z dnia 29 czerwca 2005 r.- Nr l 16, poz. 979) 

Na podstawie Arl. 50 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i gór
nicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm?J) zarządza się, co następuje: 

( ... ) 

§3. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 200 l r. w sprawie 
szczegółowych wymaga!l, jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów złóż ko
palin (Dz. U. Nr 153, poz. 1775). 

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l lipca 2005 r. 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2005 r. w .1prawie rozporządumia 
prawem do i11{ormacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania i1~jórmacji 
geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2005 r. -Nr 116, 
poz. 982) 

Na podstawie Art. 47 ust. 12 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.- Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.2J) zarządza się, co następuje: 

§l. Rozporządzenie określa: 
l) warunki, sposób i tryb rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagro

dzeniem, 
2) warunki, sposób i tryb udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieod

płatnie , 

3) metody szacowania wartości informacji geologicznej udostępnianej za wynagrodzeniem, 
4) wzory wniosków o korzystanie z informacji geologicznej. 

( .. ) 

§li. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l lipca 2005 r. 

10. Podsumowanie 

Ostatnie zmiany Prawo geologiczne i górnicze wymagają rozpowszechnienia wiedzy o nich 
w środowisku podmiotów wykonujących działalność regulowaną P.g.g. 

Temu ma służyć również prezentacja podczas obrad Szkoły Eksploatacji Podziemnej. 
Ważna informacja dla obiorców prawa, stosujących go podmiotów zarówno przedsiębior

ców jak też obywateli, to ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy Prawo geologiczne i górnicze
obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 228, poz. 1947. 

Niniejsza prezentacja obejmuje stan prawny na dzień 30 listopada 2005 r. Podczas prezen
tacji w obradach Szkoły Eksploatacji Podziemnej w 2006 r. zostanie odpowiednio uzupełniona. 
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Important Amendments to the Mining and Geology Regulations Act 

Abstra et 

The paper precisely describes the amendments to the Mining and Geology Regulations Act, 
which became effective on 1st July 2005 . 

The changes have to do with: 
- Waste storage in underground facilities , including underground mining excavations. 

Design, execution and documentation of geological exploration. 
Operarion of a mine. 
Royalties. 
Government administrative bodies charged with the matters of geology and mining inspec
torates. 
The executory decrces of the amended Act were listed. 

Recen::.ent: mgr inż. Stanisław Malik 
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System kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobów 
przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych 
a standardy UE dotyczące funkcjonowania nadzoru rynku 

Słowa kluczowe 

dyrektywy nowego podejścia -ocena zgodności -nadzór rynku -system kontroli wyrobów -
-zakłady górnicze 

Streszczenie 

Prawidłowe funkcjonowanie systemu oceny zgodności opartego na dyrektywach nowego 
podejścia wymaga stworzenia mechanizmu pozwalającego kompetentnym władzom na kontro
lę przestrzegania zawartych w nich wymagań i procedur oraz usunięcie nieprawidłowości (nad
zór rynku). 

Istotnym elementem wdrożenia dyrektyw nowego podejścia określających wymagania za
sadnicze, procedury oceny zgodności oraz sposób znakowania między innymi dla wielu wyro
bów stosowanych w zakładach górniczych jest, więc stworzenie systemu nadzoru rynku. 

Założenia systemu nadzoru rynku w Polsce przyjęto w roku 200 l. Stały się one podstawą 
opracowania przepisów dotyczących nadzoru nad wyrobami wprowadzonymi do obrotu zamie
szczonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku o ocenie zgodności Uedn. tekst Dz. U. z 2004 r. 
Nr 204, poz. 2087 ze zm.). System kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu obejmuje 
również wyroby stosowane w zakładach górniczych. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego jest 
organem wyspecjalizowanym w rozumieniu powołanej wyżej ustawy. 

Przepisy określające zasady funkcjonowania systemu kontroli wyrobów odpowiadają stan
dardom określonym przez Komisję Europejską. Przepisy te zapewniają dostateczne podstawy 
prawne do działania organów wyspecjalizowanych, w tym Prezesa WUG. Nie znaczy to jed
nak, że przedmiotowe przepisy nie wymagają dalszego doskonalenia. 

Z punktu widzenia skuteczności systemu nadzoru rynku w skali całej Unii Europejskiej nie
zbędne wydaje się być przyjęcie nowych przepisów określających podstawowe wymagania dla 
systemów kn~owych oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy nimi oraz Komisją Europejską. 

Wprowadzenie 

Zagrożenia występujące w ruchu zakładów górniczych powodują, iż wykorzystywane w n_ich 
maszyny, urządzenia, materiały oraz środki strzałowe i sprzęt strzałowy muszą spełniać specy
ficzne wymagania gwarantujące bezpieczną ich eksploatację. W Polsce od dawna obowiązy
wały przepisy regulujące dopuszczanie do stosowania w zakładach górniczych tych wyrobów 
(por. np. zarządzenie nr 8 Prezesa Wyższego urzędu Górniczego z 3 lipca 1974 roku w sprawie 
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dopuszczania urządzeń elektrycznych i napędów budowy przeciwwybuchowej do użytku w za
kładach górniczych w pomieszczeniach niebezpiecznych po względem wybuchu metanu, ropy 
naftowej lub gazu ziemnego - nie publikowane). Wejście w życie w dniu l lutego 1994 roku 
Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczypospolitą Polską a Wspól
notami Europejskimi i ich państwami członkowskimi spowodowało konieczność dogłębnego 
przeanalizowania polskich regulacji określających wymagania dla wyrobów na tle przepisów 
wspólnotowych. Z artykułów 69 i 74 Układu wynikały, bowiem obowiązki: 
- zbliżenia obecnego i przyszłego ustawodawstwa do obowiązującego we Wspólnocie Euro

pejskiej szczególnie w zakresie przepisów ochrony zdrowia i życia człowieka, ochrony 
konsumenta, przepisów technicznych oraz norm, 

- współpracy w zakresie normalizacji oraz certyfikacji. 
Dokonanic w 1998 roku przeglądu prawa polskiego pod kątem zgodności z prawem wspól

notowym w obszarze swobodny przepływ towarów, poprzedzającego rozpoczęcie "właściwych 
negocjacji" o członkostwo w Unii Europejskiej uzmysłowiło stronie polskiej, iż w dziedzinie 
przepisów technicznych musi nastąpić nie tyle "zbliżenie" polskich regulacji do przepisów sta
nowionych na podstawie Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), ile pełna 
i dokładna transpozycja tych ostatnich do polskiego systemu prawnego. 

Analiza systemu dopuszczeniowego na tle regulacji wspólnotowych przeprowadzona przez 
Wyższy U rząd Górniczy w 1998 roku wykazała, iż dalsze funkcjonowanie systemu opartego 
na art. 111 ustawy z dnia 27 lulego 1994 roku Prawo geologiczne i gómicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96) 
- dalej pr.g.g. w niezmienionej formie w perspektywie uzyskania przez Polskę członkostwa 
w Unii Europejskiej będzie niemożliwe, bowiem: 
- zasadnicze wymagania i procedury oceny zgodności dla większości wyrobów dopuszcza

nych do stosowania na podstawie art. 111 pr.g.g. a określonych w rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1994 roku w sprawie dopuszczania do stosowania w za
kładach górniczych maszyn, urządzeń i materiałów oraz środków strzałowych i sprzętu 
strzałowego (Dz .U. Nr 92, poz. 434) regulują dyrektywy nowego podejścia, 

- przyjęto, iż Polska nie wystąpi o okresy przejściowe we wdrażaniu dyrektyw nowego po
dejścia dotyczących harmonizacji technicznej. 
Począwszy od 1998 roku do października 2001 roku podstawowym instrumentem, z którego 

korzystał polski rząd przy programowaniu procesu dostosowania Polski do wymagań stawianych 
członkom Unii Europejskiej był Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa (NPPC). 

Z inicjatywy WUG do pierwszej wersji Narodowego Programu Przygotowania do Człon
kostwa (NPPC) z 1998 roku wprowadzono priorytet 12.5 "Dostosowanie prawa w zakresie nor
malizacji oraz certyfikacji maszyn i urządzeń dopuszczanych do stosowania w zakładach gór
niczych" będący częścią rozdziału 12 NPPC "Normalizacja i ocena zgodności". 

Głównym celem priorytetu było dostosowanie zasad oceny zgodności maszyn, urządzeń i ma
teriałów oraz środków strzałowych i sprzętu strzałowego stosowanych w zakładach górniczych 
do wymagm'l prawa wspólnotowego, bez obniżenia poziomu bezpieczeństwa. W priorytecie 
tym przewidziano również konieczność powołania jednostek upoważnionych do sprawowania 
nadzoru rynku w obszarze wyrobów stosowanych w zakładach górniczych. 

l. Nadzór rynku w świetle zaleceń i opinii Komisji Europejskiej 

Powołując się w szczególności na art. 10 TWE- zgodnie, z którym państwa członkowskie 
podejmują wszelkie właściwe środki w celu zapewnienia wykonania zobowiązm'l wynikają
cych z Traktatu lub z działań instytucji Wspólnoty i przepisy dyrektyw nowego podejścia na-
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kładające obowiązek ograniczenia lub zakazania umieszczania na rynku wyrobów niebezpie
cznych lub w inny sposób niezgodnych z postanowieniami dyrektyw, Komisja Europejska uz
nała, że prawidłowe funkcjonowanie systemu oceny zgodności opartego na tych dyrektywach 
wymaga stworzenia mechanizmu pozwalającego kompetentnym władzom na kontrolę prze
strzegania zawartych w nich wymagań i procedur oraz usunięcie nieprawidłowości (nadzór 
rynku) . Państwa członkowskie muszą zagwarantować , że wyroby wprowadzane do obrotu nie 
będą zagrażały bczpieczei'lstwu lub zdrowiu ludzi, środowisku lub innym wartościom chronio
nym przez odpowiednie dyrektywy. Niezbędne jest prowadzenie przez pm'lstwo działań poz
walających wykryć wprowadzone do obrotu wyroby niespełniające wymagań w zakresie oceny 
zgodności i usunąć stwierdzone nieprawidłowości . Obowiązek powołania organów nadzoru ryn
ku spoczywa na władzach publicznych pm'lstw członkowskich. 

W związku z brakiem szczegółowych uregulowa!'l dotyczących organizacji nadzoru rynku 
pm'lstwa członkowskie UE posiadają swobodę w kształtowaniu systemu nadzoru rynku. Każde 
państwo członkowskie może wybrać odpowiadający mu model organizacji tego systemu. Ko
misja podkreśla jednak, że wprowadzony system musi być skuteczny i musi obejmować pełny 
zakres produktów podlegających dyrektywom nowego podejścia. Władze celne powinny współ
pracować z organami nadzoru rynku . Jednostki notyfikowane nie powinny natomiast zasad
niczo wykonywać zada!'l z zakresu nadzoru rynku. 

Kompetencje organów nadzoru rynku , co do zasady nie obejmują fazy projektowania i pro
dukcji wyrobu. Celem kontroli prowadzonych przez organy nadzoru rynku jest sprawdzenie 
czy wyrób w momencie wprowadzania do obrotu był zgodny z odpowiednimi przepisami pra
wa krajowego, implementującymi dyrektywy nowego podejścia. 

Nie każdy jednak kontrolowany wyrób musi podlegać szczegółowym badaniom. Pierw
szym etapem działania organów nadzoru rynku powinna być kontrola formalna dotycząca mię
dzy innymi znakowani a "CE", dostępności deklaracji zgodności i prawidłowego wyboru pro
cedur oceny zgodności. 

I na tym etapie, jeże li nie zachodzi podejrzenie naruszen ia przepisów w zakresie oceny 
zgodności. kontrola organu nadzoru rynku może s ię zako!'lczyć. 

W razie stwierdzenia nieprawidłowości organy nadzoru rynku powinny podjąć działania 
zmierzające do ich usunięcia (działania naprawcze). 

Komisja podkreśla, że działania naprawcze powinny być proporcjonalne do wagi stwierdzo
nych uchybie1'l (zasada proporcjonalności). Podjęcie decyzji o zakazie lub ograniczeniu umieszcza
nia wyrobu na rynku lub wycofaniu wyroby z rynku może następować jedynie w przypadku, gdy 
inne środki oddziaływania byłyby niewystarczające albo po zastosowaniu okazały się nieskuteczne. 

O przypadkach zastosowania sankcji polegających na zakazie użytkowania wyrobu lub na
kazie wycofania wyrobu z rynku powiadamiana jest Komisja Europejska. 

Aby umożliwić monitorowanie wyrobów wprowadzonych do obrotu organy nadzoru rynku 
zdaniem Komisji Europejskiej musząposiadać uprawnienia, kompetencje i środki pozwalające na: 

regularne wizytowanie obiektów handlowych, przemysłowych oraz magazynów, 
organizowanie wyrywkowych kontroli na miejscu, 
pobieranie próbek wyrobów oraz poddawanie ich badaniom i testom, 

- żądanie udostępnieni a wszystkich niezbędnych informacji. 
Organy nadzoru rynku powinny: 
posiadać personel o odpowiednich kompetencjach, 

- gwarantować odpowiedniąjakość badań oraz bezstronność w prowadzeniu operacji nadzo
rowania rynku, 

- posiadać zaplecze umożliwiające prowadzenie nadzoru. 
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Podsumowując przedstawione wyżej informacje można sformułować następujące standar
dowe wymagania, które powinien spełniać system nadzoru rynku w krajach członkowskich UE: 
- nadzór rynku sprawują organy administracji publicznej, 

organy nadzoru rynku muszą współpracować z administracją celną, 
korzystanie na potrzeby nadzoru rynku z usług jednostek notyfikowanych może mieć miejs
ce jedynie w przypadku zagwarantowania pełnej bezstronności i obiektywizmu i po spraw
dzeniu, że nie dochodzi do konfliktu interesów, 
system nadzoru rynku w danym kraj u musi obejmować pełny zakres produktów podlega
jących dyrektywom, działać na całym obszarze kraju i być zdolny do monitorowania zgod
ności wyrobów umieszczonych na rynku z odpowiednimi przepisami prawa krajowego prze
noszącymi dyrektywy nowego podejścia, 

- system musi gwarantować możliwość wycofania z obrotu i użytkowania wyrobów nie 
spełniających zasadniczych wymagań a zwłaszcza wyrobów niebezpiecznych, 
działania organów nadzoru rynku muszą być proporcjonalne do skali naruszenia przepisów 
i skali zagrożenia dla użytkowników wyrobu, środowiska i bezpieczeństwa powszechnego, 
jeżeli nie zachodzi konieczność natychmiastowego przeciwdziałania zagrożen iu poprzez wy
cofanie wyrobu z obrotu i użytkowania wskazane jest umożliwienie producentowi dobro
wolnego przeprowadzenia działań naprawczych. 
Analizując funkcjonowanie systemu nadzoru rynku w UE Komisja Europejska w komu

nikacie dla Rady i Parlamentu Europejskiego "Upowszechnienie stosowania dyrektyw nowego 
podejścia" z 7 maja 2003 roku (COM(2003)240) stwierdziła, że konieczne jest zapewnienie 
jednolitego poziomu sprawowania nadzoru rynku we wszystkich krajach członkowskich. Okreś
lenie podstawowych zasad dotyczących funkcjonowania nadzoru rynku uwzględniających 

kwestie współpracy i wymiany informacj i pomiędzy krajami członkowskim wymaga zdaniem 
Komisji przygotowania dyrektywy horyzontalnej lub wprowadzenia stosownych zmian w już 
obowiązujących lub nowo tworzonych dyrektywach. 

W wersji roboczej dokumentu dotyczącego prawnych aspektów funkcjonowania rynku we
wnętrznego z października 2004 roku Komisja Europejska przyjęła, iż wspólnotowa podstawa 
nadzoru rynku może opierać się na jednym z trzech wymienionych niżej modeli: 
l) prawo wspólnotowe określa podstawowe wymagania dla krajowych systemów nadzoru ry

nku, kwestie organizacji systemu określane są przez państwa członkowskie zgodnie z zasa
dą subsydiarności, 

2) ustanowiony zostaje wspólnotowy mechanizm kontrol i gwarantujący, że państwa członko
wskie przestrzegają podstawowych wymagań odnoszących się do funkcjonowania systemu 
nadzoru rynku i wypełniają zobowiązania w tym zakresie przynajmniej na poziomie mini
malnym, 

3) zagwarantowane. zostają mechanizmy pozwalające zoptymalizować współpracę pomiędzy 

państwami członkowskimi i Komisją Europejską w taki sposób, aby zagwarantować skute
czne funkcjonowanie nadzoru rynku w UE. 

2. Koncepcja systemu nadzoru rynku w Polsce 

Potrzeba stworzenia systemu nadzoru rynku była podnoszona już w początkowej fazie prac 
nad ustawą (pierwszą) o systemie oceny zgodności w roku 1997. Biorąc jednak pod uwagę 
brak szczegółowych regulacj i dotyczących systemu nadzoru rynku w prawie wspólnotowym 
i potrzebę skupienia się nad wdrażaniem do prawa krajowego poszczególnych dyrektyw nowe
go podejścia, sprawa została odłożona do późniejszego rozstrzygnięc ia . 
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Prace nad opracowaniem koncepcji systemu nadzoru rynku w Polsce nabrały tempa w roku 200 l. 
Uchwałą Nr 5/200 l z dnia 13 czerwca 2001 roku. Komitet Integracji Europejskiej powołał 

międzyresortowy zespół do spraw realizacji koncepcji systemu nadzoru rynku w odniesieniu 
do dyrektyw nowego podejścia. 

Podstawowym założeniem przyjętym przez ww. ciało było maksymalne wykorzystanie ist
niejących już instytucji i jednostek inspekcyjnych oraz powierzenie koordynacji nadzoru rynku 
Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). 

Przedstawione wyżej skrótowo założenia systemu nadzoru rynku stały się podstawą do op
racowania przepisów dotyczących nadzoru nad wyrobami zamieszczonych rozdziale 6 "Nad
zór nad wyrobami wprowadzonymi do obrotu" ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o ocenie 
zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 160). 

Przepisy te weszły w życie l stycznia 2003 roku nie mogąc być jednak stosowane w prak
tyce głównie z powodu nie wdrożenia systemu oceny zgodności opartego na dyrektywach no
wego podejścia. Przepisy rozdziału 6 ww. ustawy podane zostały krytyce między innymi z po
wodu braku jednolitej procedury sprawowania nadzoru nad wyrobami wprowadzonymi do ob.
rotu. Podnoszono ponadto również zarzut, że nie gwarantują przestrzegania zasady propor
cjonalności. 

3. System kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu 

Potrzeba usunięcia zasygnalizowanych wyżej wad przepisów określających zasady sprawo
wania nadzoru nad wprowadzonymi do obrotu wyrobami , jak również innych przepisów usta
wy o systemie oceny zgodności spowodowała konieczność jej nowelizacji. 

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmianie n"iektórych ustaw z dnia 
29 sierpnia 2003 roku (Dz. U. Nr 170, poz. 1652), wprowadziła między innymi gruntowne 
zmiany w rozdziale 6 ustawy o systemie oceny zgodności (dalej u.s.o.z.). Rozdziałowi nadano 
nowy tytuł - "System kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu" (wydaje się jednak, iż ter
min "nadzór nad wyrobami" lepiej odpowiada charakterowi zadań realizowanych, w ramach 
systemu). Do najistotniejszych zmian wprowadzonych przez przedmiotową ustawę w odniesie
niu do problematyki funkcjonowania systemu kontroli wyrobów zaliczyć należy: 
- ustanowienie jednolitego trybu i zasad prowadzenia przez organy wyspecjalizowane kon

troli i postępowań w odniesieniu do wyrobów wprowadzonych do obrotu, 
- ustanowienie normy zgodnie, z którą organ kontrolujący w pierwszej kolejności będzie ba

dał dokumenty związane z oceną zgodności a dopiero w przypadku braku dokumentów lub 
sytuacji, gdy nie wynika z nich, że wyrób spełnia zasadnicze wymagania będzie przepro
wadzał badania, 

- zagwarantowanie zasady proporcjonalności działań organów kontroli w stosunku do stwier
dzonych nieprawidłowości i zagrożeń. 
Dwoma podstawowymi pojęciami, którymi posługuje się ustawodawca w rozdziale 6 u.s .o.z. 

jest "wyrób" i "wprowadzenia do obrotu". 
Wyrobem w rozumieniu ustawy o ocenie zgodności jest rzecz ruchoma, bez względu na 

stopień jej przetworzenia przeznaczona do wprowadzania do obrotu, z wyjątkiem artykułów 
rolno-spożywczych oraz środków żywienia zwierząt (art. 5, pkt l) . Wprowadzenie do obrotu to 
przekazanie wyrobu po raz pierwszy użytkownikowi konsumentowi, bądź sprzedawcy przez 
producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera (art. 5, pkt 2). 
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System kontroli wyrobów obejmuje: 
I) kontrolę spełniania przez wyroby zasadniczych wymagań, 
2) postępowanie w sprawie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi 

wymaganiami, 
3) monitorowanie systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu. 

System kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu tworzą Prezes Urzędu Ochrony Kon
kurencji i Konsumentów (UOKIK) i organy wyspecjalizowane. Prezes UOKiK jest organem 
monitorującym system. Do zadań organów wyspecjalizowanych należy: 
- kontrola spełniania przez wyroby zasadniczych wymagań, 

prowadzenie postępowań w zakresie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych z za
sadniczymi wymaganiami . 
Zadania organów wyspecjalizowanych powierzono istniejącym organom nadzoru i kontroli. 
Przedmiotem kontroli może być wyrób, prawidłowość znakowania wyrobu oraz dokumen-

tacja techniczna wyrobu. Sprzedawcy, producenci, ich upoważnieni przedstawiciele, importe
rzy, jednostki certyfikujące, jednostki kontrolujące oraz laboratoria obowiązane są do współ
działania z należytą starannością z organami wyspecjalizowanymi w zakresie ustalenia czy wy
rób spełnia zasadnicze wymagania. 

Organy wyspecjalizowane prowadzą kontrolę spełniania przez wyroby zasadniczych wy
magań z urzędu lub na wniosek prezesa UOKiK. 

Podkreślenia wymaga, że system kontroli wyrobów nie obejmuje swoim zasięgiem wszyst
kich wyrobów. Biorąc pod uwagę art. 39 i 40 ustawy o systemie oceny zgodności U.t. Dz. U. 
z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, stwierdzić należy, że system działa w odniesieniu do wyrobów, 
dla których stosowne przepisy określają wymagania zasadnicze, z wyłączeniem wyrobów me
dycznych (por. art. I ust. 2). W przypadku wyrobów budowlanych wyłączono stosowanie więk
szości przepisów rozdziału 6 a z kolei do wyposażenia morskiego odpowiednio stosuje prze
pisy rozdziału 6 ustawy o systemie oceny zgodności . 

4. System kontroli wyrobów w odniesieniu do wprowadzonych do obrotu wyrobów 
przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych 

Analizy związane z potrzebą określenia zasad funkcjonowania systemu nadzoru rynku 
w odniesieniu do wyrobów stosowanych w zakładach górniczych prowadzone były w Wyż
szym Urzędzie Górniczym od 1997 roku. W ich świetle mając na uwadze wpływ, jaki wyroby 
stosowane w zakładach górniczych mają na bezpieczeństwo pracujących tam osób a nawet na 
bezpieczeństwo powszechne, uznano, iż system - nadzoru rynku musi być w pełni sprawny już 
od pierwszego dnia funkcjonowania nowego systemu oceny zgodności. Istniały, bowiem oba
wy, iż radykalna zmiana polegająca na rezygnacji z dopuszczania do stosowania w zakładach 
górniczych wielu rodzajów wyrobów przez prezesa WUG spowodować może obniżenie pozio
mu bezpieczeństwa wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych. 

Kompetencje do realizacji zadań, o których wyżej mowa przyznała Prezesowi WUG ustawa 
o systemie oceny zgodności. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, w zakresie wyrobów prze
znaczonych do stosowania w zakładach górniczych jest organem właściwym zarówno do pro
wadzenia kontroli spełniania przez wyroby zasadniczych wymagań, jak również postępowań 
w zakresie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami 
(por. art. 38 u.s.o.z;.). 

Przyznanie Prezesowi WUG nowych kompetencji spowodowało konieczność wprowadze
nia zmian w ustawie z dnia 4 lutego I 994. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 
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z późn. zm. dalej pr.g.g.). Celem ich wprowadzenia było w szczególności określenie zakresu 
przedmiotowego kompetencji Prezesa WUG (art. 117a pr.g.g.) oraz zagwaranto\>.anie możli
wości sprawnego wykonywania zadań przez upoważnionych przez Prezesa WUG pracowni
ków dzięki zapewnieniu: 
- wstępu do siedzib, obiektów i urządzeń przedsiębiorców produkujących, importujących lub 

wprowadzających do obrotu wyroby, zakładów górniczych, podmiotów zawodowo trud
niących się wykonywaniem czynności ratownictwa górniczego, 

- dostępu do niezbędnych dokumentów, 
- żądania informacji i wyjaśnień (w tym również od jednostek notyfikowanych) (art. 117b). 

Zmiany te wprowadzone ustawą o systemie oceny zgodności weszły w życie z dniem l sty
cznia 2003. Nowe brzmienie tym przepisom nadał art. !l, pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 roku o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem prawa Rzeczy
pospolitej Polskiej członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959). 
Kompetencje prezesa WUG jako organu wyspecjalizowanego obejmują wyroby przezna

czone do stosowania w zakładach górniczych . W przedmiotowym przepisie chodzi oczywiście 
o zakład górniczy w rozumieniu art. 6 pkt. 7 pr.g.g. tj. "wyodrębniony technicznie i organi
zacyjnie zespół środków służących do wydobywania kopaliny ze złoża, w tym wyrobiska gór
nicze, obiekty budowlane oraz technologicznie związane z nimi obiekty i urządzenia przerób
cze". Kryterium. które przyjęto określając kompetencje Prezesa WUG jest, więc przeznaczenie 
wyrobów do stosowania w górnictwie a nie jedynie "podleganie" wyrobu jednej lub większej 
ilości dyrektyw nowego podejścia . 

W ramach prac nad przygotowaniem systemu nadzoru rynku w Polsce dokonano "przy
pisania" dyrektyw poszczególnym organom wyspecjalizowanym. Ustalenia te zostały zapisane 
między innymi w przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 13 maja 2003 roku "Programie wy
konawczym wdrażania systemu nadzoru rynku". W świetle powyższych ustaleń kontrola spra
wowana przez Prezesa WUG będzie obejmowała wyroby, dla których wymagania zasadnicze 
określają akty prawa krajowego wdrażające następujące dyrektywy nowego podejścia: 
- 98/37/WE w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących 

maszyn. 
- 93/15/WE w sprawie zharmonizowania postanowiei'l o wprowadzaniu do obrotu i kontroli 

materiałów wybuchowych dla celów cywilnych, 
- 94/9/WE w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących 

urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem (ATEX), 

- 89/336/EWG dot. zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich w zakresie kompaty
bilności elektromagnetycznej, 

- 73/32/EWG dat. harmonizacji przepisów prawnych państw członkowskich w zakresie sprzętu 
elektrycznego stosowanego w pewnych zakresach napięcia, 

- 87/404/EWG w sprawie harmonizacji praw Państw Członkowskich dotyczących prostych 
zbiorników ciśnieniowych (wraz ze zmianami), 

- 89/686/EWG w sprawie dostosowania praw Państw Członkowskich dotyczących środków 
ochrony indywidualnej (wraz ze zmianami), 

- 97/23/WE w sprawie dostosowania praw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciś
nieniowych. 
Jednakże należy podkreślić, iż kontrole i postępowania prowadzone przez Prezesa WUG 

dotyczyć mogąjedynie tych wyrobów, dla których akty prawa polskiego wdrażające dyrekty
wy nowego podejścia określają wymagania zasadnicze i które w chwili wprowadzania do obro-
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tu wymagania te musiały spełniać. Nie będzie więc, dotyczyć wyrobów "wprowadzonych do 
obrotu" na podstawie "obowiązujących" decyzji o dopuszczeniu wyrobów do stosowania w za
kładach górniczych. 

Nowe zadania Prezesa WUG realizowane są w ramach istniejącej struktury organizacyjnej 
WUG. Koordynację zadań z zakresu kontroli wyrobów powierzono Departamentowi Energo
mechanicznemu WUG, w ramach, którego powołano Zespół ds. kontroli wyrobów. 

· Wnioski 

Podsumowując przedstawione wyżej informacje dotyczące systemu kontroli wyrobów wpro
wadzonych do obrotu stwierdzić należy, że przepisy określające zasady jego funkcjonowania 
odpowiadają standardom określonym przez Komisję Europejską. Przepisy te zapewniają dosta
teczne podstawy prawne do działania organów wyspecjalizowanych, w tym Prezesa WUG. Nie 
znaczy to jednak, że przedmiotowe przepisy nie wymagają dalszego doskonalenia (np. z powo
du braku spójności terminologicznej i nie doregulowania niektórych zagadnień. 

Z punktu widzenia skuteczności systemu nadzoru rynku w skali całej Unii Europejskiej nie
zbędne wydaje się być przyjęcie nowych przepisów określających podstawowe wymagania dla 
systemów krajowych oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy nimi i Komisją Europejską. Sys
tem nadzoru rynku nie powinien opierać się na opiniach i zaleceniach Komisji Europejskiej, 
ale na jasnych i precyzyjnych podstawach prawnych zawartych w aktach (akcie) prawa wspól
notowego. 
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Surveillance over Products Intended for Use in the Mining Plants 
and European Union Standards on the Market Surveillance 

Abstra et 

Efficient eonformity assessment system based on the New Approach Directives requires the 
creation of a mechanism that enables the competent authorities to eontroi the application of 
prescribed in them procedures and requirements and to redress infringements (market surveil
lance) . 

Thus creation of the market surveillance system is a crucial element of the implementation 
of the New Approach Directives, which provide basie requirements, eonformity assessment pro
cedures and methods of marking among others of many products used in mining plants. Fun
dations of the market surveillance system were established in Poland in 200 l. They were the 
base for elaborarion of the provisions concerning market surveillance over products enclosed 
in the Act of 30 August 2002 on eonformity assessment. 

The above-mentioned surveillance concerns also products used in mining plants and it will 
be performed by the President of the State Mining Authority as the specialized organ in the 
meaning of the above mentioned Act. 

The provisions describing the rules on the surveillance over products are in compliance 
with the standards established by the Buropean Commission. lt seems to be necessary to enact 
new regulations determining basie requirements for national systems and to establish rules on 
cooperarion between us and the Buropean Commission. 
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Certyfikacja i ocena zgodności wyrobów w Unii Europejskiej 

Słowa kluczowe 

ocena zgodności- certyfikacja wyrobów- maki zgodno~:ci- oznakowanie CE- dyrektywy 
nowego podej.\:cia 

Streszczenie 

Autor wyjaśnia pojęcie "oceny zgodności", zgodnie z definicjami zawartymi w normach 
EN i ISO, oraz podział ocen zgodności w zależności od rodzaju podmiotów dokonujących tej 
oceny. Szczególną uwagę autor skupił na wykorzystaniu ocen zgodności do dowodzenie zgod
ności wyrobu z wymaganiami dyrektyw przewidujących znakowanie wyrobów znakiem CE. 
Praca zawiera szczegółowy opis zasad oznakowania wyrobów CE oraz stosowania dobrowol
nych znaków certyfikacji wyrobów. 

Do najważniejszych elementów opartego na dyrektywach Nowego Podejścia systemu za
pewnienia bezpieczCI'Istwa wyrobów umieszczanych na rynku należy stosowna do typu wyrobu 
i związanego z nim ryzyka ocena zgodności prowadzona w ramach procedur przewidzianych 
w odpowiednich dyrektywach. Za pośrednictwem procedur oceny zgodności producenci wyka
zują zgodność wyrobu z postanowieniami dyrektyw. 

Norma I SOllEC DIS 17000 definiuje ocenę zgodności jako "działalność, która dostarcza 
dowodów, że spełnione są określone wymagania odnoszące się do wyrobu, procesu, osoby lub 
jednostki". 

Ocena zgodności może obejmować takie działania, jak badania, inspekcje, certyfikacje, jak 
również akredytacje jednostek oceniających zgodność . 

Ocena zgodności może być charakteryzowana jako ocena "strony pierwszej" , "strony dru
giej" lub "strony trzeciej", przy czym: 
- stroną pierwszą jest osoba lub organizacja, która dostarcza produkt (produktem może być 

w szczególności materiał, wyrób, usługa, instalacja, proces system, osoba), w szczególności 
może to być wytwórca, dostawca wyrobu lub użytkownik systemu zarządzania; 

- stroną drugąjest osoba lub organizacja jest zainteresowana użytkowaniem ocenianego pro
duktu lub potencjalny klient organizacji, który chciałby polegać na systemie zarządzania 
dostawcy; 

- stroną trzecią jest osoba lub organizacja niezależna od dostawcy i użytkownika produktu; 
kryteria dotyczące niezależności jednostek oceniających zgodność zawarte są w normach 
serii EN 45000 (ISO/lEC). 
Decyzja dotycząca oceny zgodności powinna być podjęta po sprawdzeniu, że określony 

wyrób spełnia określone wymagania. 
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Porwierdzenie pozytywnego wyniku oceny zgodności może mieć formę sprawozdania, pro
tokołu, deklaracji, certyfikatu, znaku zgodności. 

W zależności od tego czy zgodność jest potwierdzona przez stronę pierwszą czy przez stro
nę trzecią mamy do czynienia z deklaracją lub z certyfikatem. Dla oceny zgodności prowa
dzonej przez drugą stronę nie używa się specjalnej nazwy, mówimy po prostu o ocenie zgod
ności prowadzonej przez drugą stronę. 

Podstawy prawne dotyczące znakowania CE 

Oznakowanie CE zostało opisane w Decyzji Rady 93/465/EWG (w tzw. "decyzji modu
łowej") . Oznakowanie CE umieszczone na wyrobie symbolizuje pisemną deklarację wytwórcy, 
że wyrób spełnia wszystkie wymagania odnoszące się do niego i zawarte w dyrektywach 
przewidujących znakowanie CE, w tzw. Dyrektywach Nowego Podejścia. 

· Aneks I B Decyzji 93/465/EWG ustala: 
l. Znakowanie CE symbolizuje zgodność z wszystkimi wymaganiami nałożonymi na wy

twórcę wyrobu wynikającymi z postanowień dyrektyw przewidujących znakowanie CE. 
2. Oznakowanie CE umiesz.::zone na wyrobie przemysłowym symbolizuje fakt, że osoba fizy

czna lub prawna, która naniosła lub była odpowiedzialna za naniesienic tego oznakowania 
sprawdziła, że wyrób spełnia wszystkie odnoszące się do wyrobu zharmonizowane wyma
gania obowiązujące we Wspólnocie Europejskiej, oraz że został on poddany odpowiedniej 
procedurze oceny zgodności. 
Poza nielicznymi wyjątkami przewidzianymi w poszczególnych dyrektywach, w "modu

łach" stosowanych w dyrektywach Nowego Podejścia do harmonizacji technicznej i normali
zacji zawarte jest obowiązkowe wymaganie dotyczące oznakowania CE: "wytwórca lub jego 
upoważniony przedstawiciel ustanowiony na terenie UE powinien nanieść na każdym wyrobie 
oznakowanie CE i wystawić pisemną deklarację zgodności". Oznakowanie CE jest obowiązko
we i musi być naniesione przed umieszczeniem wyrobu na rynku lub oddaniem go do użytku. 
Oznakowanie CE jest, więc zawsze obrazową formą deklaracji producenta. 

Oznakowanie musi być naniesione na wyrobach: 
- nowych wyrobach, wyprodukowanych w UE lub poza nią, 
- używanych importowanych na teren UE, 
- zmodyfikowanych w stopniu istotnym, a przez to traktowanych tak jak wyroby nowe. 

Decyzja Parlamentu 

Podstawy prawne dotyczące stosowania oznakowania CE wskazują, że nie jest on znakiem 
pochodzenia wyrobu, nie jest również znakiem handlowym wykorzystywanym np. w celu zwięk
szenia zaufania konsumentów do jakości wyrobu. Oznakowanie CE jest jedynie "europejskim 
paszportem", który dla wyrobów spełniających zharmonizowane europejskie wymagania sfor
mułow·::me w dyrektywach, powinien zapewniać swobodny przepływ towaru na terenie wszyst
kich państw UE. Dla uwypuklenia znaczenia symbolu CE i dla odróżnienia go od innych zna
ków umieszczanych na wyrobach, na wniosek Parlamentu Europejskiego, dokonano zmiany 
w pierwotnie proponowanym projekcie Decyzji 93/465/EWG (Poprawka 9), termin "znak CE" 
zastąpiono terminem "znakowanie CE". Bardzo znamienne jest uzasadnienie propozycji doko
nania tej zmiany, możemy o nim przeczytać w raporcie z dnia 8 marca 1993 roku Parlamentu 
Europejskiego (PE 203.784). Najistotniejszym punktem wyjścia do opracowania propozycji 
zmian przez sprawozdawcę był fakt, że znak CE mógłby być postrzegany przez konsumentów 
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bardziej jako znak jakości niż jako "europejski paszport" dla wyrobów zgodnych z wspólnoto
wymi zasadniczymi wymaganiami, zapewniający im swobodę przepływu na terenie Wspólno
ty. Zalecane byłoby raczej używanie innego terminu niż "znak". Trudno było znaleźć idealny 
termin , który zastąpiłby termin "znak"(mark), posiadający już odpowiednie konotacje w świa
domości podmiotów zainteresowanych prawidłowym funkcjonowaniem Wspólnego Rynku. Ja
ko najbardziej neutralny i adekwatny do przeznaczenia uznano termin "znakowanie" (marking). 

Zasady znakowania wyrobów znakiem CE 

Główne zasady znakowania wyrobów CE, wynikające z decyzji Rady Wspólnot Europejs
kich 93/465/EWG z dnia 22 lipca 1993 roku, są następujące. 

l. Znak zgodności CEskładasię z literCE o następującym kroju: 

Rys. l. Znak CE 
Fig. l. CE Mark 

Istotne są przy tym powyższe proporcje, znak może być powiększany lub zmniejszany. 
Wysokość liter, o ile dyrektywa nie narzuca określonych wymiarów, nie powinna być 
mniejsza niż S mm. Znak powinien być czytelny i widoczny oraz umieszczony w sposób 
trwały. 

2. Znak CE musi być umieszczany przez wytwórcę lub jego przedstawiciela działającego na 
terenie Unii. W pewnych przypadkach, określonych w poszczególnych dyrektywach, 
znak CE może być nanoszony przez osobę odpowiedzialną za umieszczenie towaru ną 
rynku Unii Europejskiej. 

3. Znak CE umieszczony na wyrobie symbolizuje fakt, że wytwórca lub jego przedstawiciel, 
umieszczający lub będący odpowiedzialny za umieszczenie znaku CE. 

4. Sprawdził, że wyrób odpowiada wymaganiom dyrektyw przewidujących l.łmieszczenie 
oznakowania CE i mających zastosowanie dla tego rodzaju wyrobów, oraz 

S. Wypełnił wszystkie obowiązki nałożone na niego w tych dyrektywach. 
6. Jeże li wyrób podlega ze względu na różnorodne aspekty bezpieczeóstwa wymaganiom 

kilku dyrektyw wymagających umieszczania znaku CE, znak ten powinien wskazywać, 
że wyrób spełnia wymagania wszystkich tych dyrektyw. 

7. Znak CE jest jedynym znakiem potwierdzającym, że wyrób jest zgodny ze wszystkimi 
dyrektywami Nowego Globalnego Podejścia. 

8. Paóstwa Członkowskie powinny powstrzymać się przed wprowadzaniem do swoich prze
pisów krajowych jakichkolwiek odniesień do znaków zgodności innych niż znak CE w związ-
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ku z potwierdzaniem zgodności ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w dyrektywach 
przewidujących umieszczanie znaku CE. 

9. Znak CE powinien być umieszczany po zakończeniu fazy kontroli produkcji. 
l O. Za znakiem CE powinien być umieszczony numer jednostki notyfikowanej, która wyko

nywała przewidziane w dyrektywie czynności kontrolne w fazie produkcji. Numer taki 
jest przydzielany przez Komisję UE w trakcie procedury notyfikacyjnej. 

11. Znak CE powinien zasadniczo być umieszczany bezpośrednio na wyrobie lub na jego ta
bliczce znamionowej, jednakże jeśli jest to n i emożliwe lub niedopuszczalne z uwagi na 
rodzaj wyrobu, powinien być umieszczony na opakowaniu lub na dokumentach dołą
czanych zgodnie z wymaganiami dyrektywy do wyrobu. 

12 . Na wyrobie mogą być umieszczane różne oznaczenia, na przykład oznaczające zgodność 
z krajowymi i europejskimi normami lub dyrektywami , których stosowanie nie jest 
obowiązkowe pod warunkiem, że oznaczenia te nie będą mylone ze znakiem CE. 

Znaczenie certyfikacyjnych znaków zgodności 

W sytuacjach, gdy chcemy mieć rzetelną wiedzę na temat zgodności wyrobu lub usługi 
z określonymi wymaganiami zachodzi często konieczność odwołania się do opinii trzecich 
stron, tj. jednostek działających w sposób bezstronny, niezależny i kompetentny. W systemie 
zapewnienia bezpicczei'lstwa wyrobów umieszczanych na rynku UE, opartym na dyrektywach 
Nowego Podejścia, certyfikacyjne znaki zgodności połączone są z certyfikacją prowadzoną na 
podstawie dobrowolnej umowy pomiędzy klientem i jednostką certyfikującą działającą zgod
nie z wymaganiami normy EN 450 II w ramach krajowego systemu akredytacji. 

Aby działanic trzecich stron w rzeczywisty sposób zwiększało zaufanie do deklarowanej 
zgodności, muszą one pozostać niezależnymi od swoich klientów i innych zainteresowanych 
stron. Status prawny jednostek działających jako trzecie strony (tj. czy są one prywatne czy 
państwowe) jest nieistotny tak długo , jak zagwarantowana jest ich niezależność i bezstronność 
i można je z identyfikować jako osobne podmioty prawne posiadające prawa i obowiązki. Aby 
zagwarantować bezstronność, jednostka i jej personel nie mogą znajdować się pod żadną ko
mercyjną, finansową lub inna presją, która mogłaby mieć wpływ na ich osąd a jednostka musi 
wdrożyć odpowiednie procedury gwarantujące, że czynniki zewnętrzne nie będą miały wpływu 
na jej działalność. 

Definicja dobrowolnych znaków towarowych została zdefiniowana w pkt. 15.6 normy EN 
45020 następująco: 

"Znak zgodności (certyfikacyjny) - zastrzeżony znak, przyznawany lub stosowany zgodnie 
z zasadami certyfikacji, wskazujący na to, że istnieje zaufanie, iż dany wyrób, proces lub usłu
ga wykazują zgodność z określonym dokumentem normatywnym". 

System certyfikacji wyrobów zarządzany jest przez niezależną jednostkę certyfikującą wy
roby i może zawierać różne elementy służące zwiększeniu zaufania do deklarowanej przez wy
twórcę zgodności. W szczególności proces certyfikacji wyrobu może obejmować: badanie i oce
nę zgodności (badanie typu), przyznanie certyfikatu, udzielenie producentowi prawa do umiesz
czenia na wyrobie znaku certyfikacji, nadzór nad certyfikatem prowadzony w formie kontroli 
okresowych i niezapowiedzianych. 

O il e, więc oznakowanie CE bazuje w ogólności na deklarowaniu przez producenta zgod
ności wyrobu z wymaganiami prawa, o tyle dobrowolne znaki towarowe związane są z poś
wiadczaniem zgodności przez niezależną, bezstronną i kompetentną jednostkę certyfikującą. 
Jednostka certyfikująca udziela producentom prawa (licencji) do znakowania wyrobów za-
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strzeżonym znakiem certyfikacji. Dobrowolne znaki towarowe z definicji różnią się więc od 
znakowania CE nawet wówczas, jeśli podstawą do certyfikacji są identyczne dokumenty od
niesienia. Dobrowolna certyfikacja wyrobów stanowi dla konsumentów, a co za tym idzie i dla 
producentów, wartość dodaną w stosunku do oceny zgodności wymaganej w dyrektywach No
wego Podejścia . Stąd , oznakowanie CE często łączone jest w Państwach Członkowskich z do
browolnymi znakami certyfikacji wyrobów. W Niemczech praktyka ta jest wręcz zalecana 
przez organy nadzoru rynku, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom, które poprzez 
włączenie do oceny zgodności kompetentnych jednostek certyfikujących uzyskują rodzaj do
datkowego zabezpieczenia się przed często bardzo dotkliwymi konsekwencjami związanymi 
z umieszczeniem na rynku wyrobów nie spełniających wymagań odpowiednich dyrektyw. By
wa, że ważniejsze dla producentów jest zwiększenie konkurencyjności wyrobów, poprzez wy
korzystanie zwiększonego zaufania konsumentów do wyrobów ocenionych przez kompetentne 
i bezstronne jednostki certyfikujące. 

Wyjaśnienia dotyczące znakowania CE 

Wobec częstego pojawiania się błędnych interpretacji i brak dostatecznej wiedzy na temat 
znaczenia znakowania CE przypomnijmy jeszcze raz podstawowe założeń, które legły u pod
staw jego ustanowienia, a które różnią oznakowanie CE od znaków zgodności stosowanych 
w dobrowolnych systemach certyfikacji wyrobów: 

l. Za naniesienie oznakowania CE odpowiada wyłącznie wytwórca. 
2. Przed umieszczeniem oznakowaniaCEwytwórca powinien zadeklarować (w formie pise

mnej) , że wyrób spełnia wszystkie odnoszące się do niego wymagania prawne (w szcze
gólności zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywach) oraz, że zostały przeprowadzo
ne wszystkie niezbędne procedury oceny zgodności. 

3. Oznakowanie CEznajdujące się na wyrobie nie wskazuje, które moduły zostały zastoso
wane do oceny zgodności, nawet wówczas, gdy oznakowanie CE jest połączone z nume
rem jednostki notyfikowanej. 

4. Oznakowanie CE nie zawiera informacji o tym, czy ocena zgodności była oparta na nor
mach zharmonizowanych, innych specyfikacjach technicznych, czy bezpośrednio na za
sadniczych wymaganiach dyrektywy. 

5. Ocena zgodności zdecydowanej większości wyrobów konsumenckich ogólnego przezna
czenia, takich jak: urządzenia gospodarstwa domowego, urządzenia do majsterkowania, 
narzędzia , zabawki, urządzenia elektryczne, maszyny oparta jest na deklaracji producenta 
i nie wymaga interwencji jednostek notyfikowanych. 

6. Umieszczanie przez wytwórcę oznakowania CE na wyrobie nie jest warunkowane żadną 
zgodą udzielaną przez jednostkę notyfikowaną lub jakikolwiek organ pat1stwowy. 

7. Deklarowanie zgodności i nanoszenie oznakowania CE może mieć miejsce poza granicami 
UE, a w konsekwencji może nie podlegać jurysdykcji żadnego państwa członkowskiego. 

8. Funkcjonowanie europejskiego systemu zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów umiesz
czanych na rynku opartego na znakowaniu CE, w szczególności w przypadkach, gdy nie 
jest wymagana interwencja jednostek notyfikowanych, zależeć będzie od skuteczności 
działania systemu nadzoru rynku, finansowanego z budżetu państw członkowskich. Kosz
towne kontrole wyrobów wprowadzonych do obrotu nie mogą oczywiście zapobiec umie
szczaniu na rynku wyrobów niebezpiecznych. 

9. Oznakowanie CEnie jest znakiem jakości, ukierunkowanym na konsumentów, ale "euro
pejskim paszportem" dla produktów zgodnych wymaganiami europejskich dyrektyw, umoż
liwiającym swobodny przepływ na obszarze UE. 
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Aby uniknąć błędnych interpretacji oznakowania CE i dobrowolnych znaków towarowych, 
te ostatnie, zgodnie z prawem UE, powinny: 
- Posiadać inne znaczenie niż oznakowanie CE. 

Różnić się, co do formy graficznej od oznakowania CE tak, aby nie były one wzajemnie 
mylone. 

- Nie umniejszać czytelności i widzialności oznakowania CE. 
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Produet Certification and eonformity Assessment in the European Union 

Abstra et 

The Author explained the eoncept of "conformity assessment" according to the definitions 
included in EN and ISO standards as well as the differences between eonformity assessment 
eaiTied out by first, second and third parties. Speeial attention is brought to the usage of eon
formity assessment to demonstrate the compliance of a produet with the requirements of diree
tives, whieh provided for CE marking. The paper includes also the detailed description of the 
rules of affixing the CE marking to produets and the usage of voluntary produet eertifieation 
marks . 

Recenzent: mgr Grzegorz Pażdziorek 
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Słowa kluczowe 

metan -silniki gazowe - trójkogeneracja -lokalny rynek energii 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono zasoby metanu pokładów węgla w obszarze górniczym JSW 
S.A. tak kopalń czynnych jak zlikwidowanych. Przedstawiono wykorzystanie metanu w insta
lacjach energetycznych Elektrociepłowni zgrupowanych w Spółce Energetycznej "Jastrzębie" 
S.A. a także instalacjach nowo-zrealizowanych na bazie silników gazowych do skojarzonego 
wytwarzania ciepła, chłodu i energii elektrycznej w EC "Suszec" i EC "Krupiński". Dokonano 
prezentacji skojarzonego układu energetycznego pracującego w kopalni "Krupiński" i trójko
generacyjnego układu pracującego w układzie centralnej klimatyzacji kopalni ,,Pniówek" opi
sując rozwiązania techniczne tych instalacji i podając parametry techniczne. Przedstawiono spo
sób wkomponowania jednostek produkujących w dwu i trójkogeneracji ciepło, zimno i energię 
elektryczną, w układy elektroenergetyczne i cieplne kopalń oraz stopień pokrycia potrzeb ko
palń, energią z tych źródeł. Dokonano oceny wpływu zakupu energii z dwu i trójkogeneracji na 
obniżenie ogólnego kosztu zakupu energii elektrycznej przez kopalnie, oraz przedstawiono da
ne liczbowe za lata 2001-2004. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia w zakresie reali
zacji skojarzonych układów energetycznych na bazie silników gazowych przedstawiono plany 
na lata 2005-2006. W podsumowaniu omówiono rolę produkcji z dwu- i trójkogeneracyjnych 
układów energetycznych w zaopatrzeniu kopalń w energię, a także dalsze możliwości rozwoju 
energetyki na bazie silników gazowych w oparciu o metan z odmetanowania kopalń JSW S.A. 

l. Wstęp 

1.1 . Ogólne informacje o JSW S.A. i SEJ S.A. 

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. grupuje 5 czynnych kopalń (zał . nr l) o obszarze nada
nia górniczego wynoszącym 122 km2 i produkcji węgla koksowego typu 35.1 i 35.2 na pozio
mie około 14 mln Mg rocznie. Warunki geologiczne zalegania złoża powodują, że w trakcie 
prowadzonych robót górniczych uwalniane są znaczne ilości metanu, którego część w ilości 
około 124 min m3 CH4 rocznie jest ujmowana odmetanowaniem i wykorzystywana gospo
darczo w skojarzonych układach energetycznych i energetyczno-chłodniczych Spółki Energe
tycznej "Jastrzębie" S.A. [2, 4, 5, 8] . 
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Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A. została utworzona dnia O 1.11.1995 roku w ra
mach realizacji programu restrukturyzacji górnictwa przez połączenie dwu dotychczasowych 
zakładów JSW S.A. Elektrociepłowni "Moszczenica" i ,2ofiówka" a w powołanym podmio
cie gospodarczym 100% akcji objęła JSW S.A. W chwili obecnej w skład SEJ S.A. wchodzi 
również EEG "Pniówek", który w EC "Suszce" i EC ,,Pniówek" eksploatuje silniki gazowe na 
terenie kopalni "Krupiński" i "Pniówek" oraz Ciepłownię Węglowo-Gazową "Pniówek". Dzia
łalność SEJ S.A. obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła (również w skojarzeniu) 
na potrzeby tak zakładów JSW S.A. jak odbiorców zewnętrznych (PEC Jastrzębie, GZE S.A.) 
oraz sprężonego powietrza i "chłodu" na potrzeby JSW S.A. Moc zainstalowana ogółem wy
nosi 602,8 MW,, 109,1 MW01 i 5,8 MW ch a wielkość produkcji w roku 2004 wynosiła: 
- energii! elektryczna: 680.277 MWh, 
- ciepło: 1.845.207 GJ, 
- sprężone powietrze: 338.745x103 m3

, 

- energia "chłodu": 108.240 GJ. 
Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A. jest największą spółką utworzoną przez JSW S.A. 

l .2. Informacja ogólna dotycząca metanu 

W kopalniach JSW S.A. ze względu na zaleganie w nadkładzie ilastych osadów miocenu 
słabo przepuszczalnych, w stropie karbonu występuje licząca 150-200 m strefa wysokiej meta
nowości pokładów węgla przekraczająca 10 m3 CHJMgcsw i dochodząca w kopalni ,,Pniówek" 
do 35 m3 CHJMgcsw [8]. 

Stosowana metoda odmetanowania tak wyprzedzającego jak związanego z właściwą eks
ploatacją węgla powoduje, że odmetanowaniem ujmowana jest nieosuszona mieszanka gazo
wo-powietrzna o koncentracji CH4 na poziomie 50-60% nadająca się do wykorzystania wyłą
cznie w instalacjach przemysłowych [12] . 

Zasoby metanu na dzieil31.12.2004 roku oraz ujęcie w roku 2004 przedstawia tabela l. 

Tabela l. Zasoby i ujęcie metanu 
Table l. Extraction and amount o f methane resources available 

Zasoby metanu 
Metanowość Efektywność Ujęcie Wydobycie do głębokości 1000 m 

Kopalnia [tys . Mg] [mln m3 CH4] 
relatywna odmetanowania ~dmetanowaniem 

Bilansowe Przemysłowe 
[m3/Mg] [%] [tys. m3 CH4] 

"Borvnia" 2.334.300 500 65 5,9 12 2.429,4 
,Jas-Mos" 2.867.300 37 23 6,5 38 10.042,6 
"Krupiński" 2.124.800 1.477 99 27,6 55 32.425,6 
"Pniówck" 3.664.600 1.790 282 37,3 43 58.721,7 
,Zotiówka" 2.747.700 949 185 19,9 38 20.408,2 
JSW S.A. 13.738.700 4.753 604 15,0 42 124.027,5 

Oprócz zasobów metanu w eksploatowanych partiach obszarów górniczych, występuje rów
nież metan w partiach obszarów górniczych kopah1 zlikwidowanych [4, 9]: 
- kopalni "Marcinek" około 434 mln m3

, w tym 83 mln m3 w warstwach dębowieckich, 
- kopalni "Moszczenica" obszar Jastrzębie I około 160 mln m3

, 

obszarze wydzielonym z kopalnią "Krupiński" około 45 mln m3
. 
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Zasoby ogółem w tych partiach szacowane są na około 640 mln m3 i eksploatowane na 
dzień dzisiejszy jedynie częściowo : 

- w rejonie byłej kopalni "Marcinek" działania dla pozyskania metanu prowadzi firma "Kar
bonia PL" Sp. z o.o. (kapitał czeski) , 

- w rejonie byłej kopalni "Moszczenica" metan ujmowany przez stację odmetanowania ,.Mo
szczenica" spalany jest w kotłach cyklonowych OCG-64 Elektrociepłowni "Moszczenica", 

- w obszarze wydzielonym z kopalni "Krupiński" na dzień dzisiejszy nie są prowadzone żad
ne roboty związane z pozyskaniem metanu. 

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

W roku 1993 z chwilą powstania Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. został opracowany 
długofalowy program wykorzystania mieszanek metanowo-powietrznych o koncentracji CI-14 

na poziomie 50-60% - ujmowanych odmetanowaniem- do celów gospodarczych w skojarzo
nych układach energetycznych tak istniejących jak nowobudowanych [11, 13]. 

W załączniku nr 2 przedstawiono ujęcie i wykorzystanie metanu za rok 2004 [14] . 
Realizacja programu zakłada docelowe pełne wykorzystanie ujmowanego metanu w wyni

ku realizacji następujących przedsięwzięć [13]: 
- rozbudowa układów kotłowych o nowe jednostki, modernizacja istniejących kotłów w kie

runku jednostek dwupaliwowych, 
- przebudowa układów przesyłowych dla zwiększenia możliwości przesyłu metanu, 
- rozbudowa układów energetycznych o jednostki produkcyjne na bazie silników gazowych 

do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, 
- wykorzystanie skojarzonego układu energetycznego jako jednostki napędowej w instalacji 

centralnej klimatyzacji kopalni "Pniówek" oraz planowanych instalacjach w kolejnych ko
palniach. 
W ramach tego programu zostaly zrealizowane układy: 

- kogeneracyjny na terenie kopalni "Krupiński", 
- trójkogeneracyjny na terenie kopalni ,,Pniówek". 
które zostaną przedstawione w niniejszym referacie. 

2. Skojarzony układ energetyczny EC "Krupiński" [3] 

2.1. Historia budowy 

Inwestycja została zrealizowana przez EEG "Suszce" Sp. z o.o. (aktualnie w strukturze 
SEJ S.A.) w roku 1997 w rekordowo krótkim terminie bo od podpisania kontraktu z Sam·berg 
Fernwarme GmbH w lutym 1997 roku do uruchomienia w grudniu roku 1997 w ciągu 10 mie
sięcy. Agregat prądotwórczy na bazie silnika gazowego TBG 632 V16 produkuje energię elek
tryczną i ciepło na potrzeby kopalni "Krupiński" wykorzystując gaz z odmetanowania tej kopalni. 

2.2. Opis instalacji 

Kompletny zestaw prądotwórczy obejmuje silnik TBG 632 Vl6 firmy MWM Deutz i gene
rator firmy Van Kaick umieszczone na wspólnej ramie stalowej. Układy odbioru ciepła z chło
dzenia silnika i spalin wraz z chłodnicami awaryjnymi do zrzutu ciepła na zewnątrz, tłumik 
wraz z katalizatorem oraz układy regulacji i sterowania automatyki stanowią podstawowe ele-
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menty instalacji. Moc znamionowa agregatu początkowo wynosiła 2,7 MWe1 + 3,1 MWdednak 
w roku 2003 po uzgodnieniach z producentem została podniesiona do 3,0 MWe1 + 3,4 MWt. 
Silnik TBG 632 Vl6 jest silnikiem czterosuwowym pracującym w układzie Otto na mieszance 
zubożonej, 16. cylindrowym wyposażonym w turboładowanie z dwustopniowym chłodzeniem 
mieszanki, z zapłonem iskrowym o pojemności skokowej silnika 271,7 dm3

. Generator jest ge
neratorem trójfazowym o mocy znamionowej 3405 KV A i czynnej 2713 kW obrotach 1000 
min-1 i sprawności przy maksymalnym obciążeniu na poziomie 96,4 do 97%. 

Sterowanie i kontrola pracy agregatu prądotwórczego odbywa się za pomocą w pełni zauto
matyzowanego i zintegrowanego systemu zarządzania TEM firmy MWM Deutz. W przypadku 
zakłóceń i przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy system ten powoduje automaty
czne wyłączenie silnika. W przypadku: 

ograniczenia dostawy gazu, 
- spadku koncentracji metanu, 
- wzrostu temperatur wody w obiegu chłodzenia, 
- wzrostu temperatury zasysanego powietrza 
następuje automatyczna redukcja mocy proporcjonalna do poziomu zmian powyższych czyn
ników do wysokości 75% mocy znamionowej, po przekroczeniu której następuje wyłączenie 
agregatu. 

2.3. Wyniki uzyskanenakogeneracyjnym układzie z silnikami gazowymi TBG 632 Vl6 

W tabeli 2 przedstawiono raport z pracy silnika TBG 632 Vl6 pracującego w układzie ener
getycznym kopalni "Krupiński", natomiast w tabeli nr 3 stopień pokrycia potrzeb kopalni pro
dukcją z układu kogeneracyjnego. 

Lp. 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

8. 

Tabela 2. Raport z pracy silnika TBG 632 V 16 w kopalni "Krupiński" na dzień 31.05.2005 
Table 2. Report on engine TBG 632 V16 performance in "Krupiz'lski" mine as on 31.05.2005 

Wyszczególnienie Jednostki miary Maj 2005 
Od uruchomienia 

w XII 1997 r. 

Godziny pracy h 727 56.510 
Zużycie paliwa (CH4) tys. mj 577 40.966 
Srednia koncentracja (CH4) % 68 60 
Srednie obciążenie dobowe kW 2.987 2.704 
Produkcja energii elektrycznej MW h 2.254 152.802 
Produkcja ciepła ogółem GJ 7.239 342.646 
Wartość produkcji (ogółem) zł 651.995 31.419.537 
-energia elektryczna zł 530.272 21.597.928 
-ciepło zł 121.723 9.821.609 
Koszty eksploatacji zł 18 1.188 14.826.356 

Pozytywne doświadczenia uzyskane w trakcie eksploatacji silnika TBG 632 Vl6 w kopalni 
"Krupiński" oraz występujące nadmiary metanu i konieczność realizacji układu klimatyzacji 
w kopalni ,,Pniówek" były przesłanką do podjęcia decyzji o budowie układu trójkogeneracyj
nego do produkcji ciepła, zimna i energii elektrycznej w tej kopalni. 
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Tabela 3. Pokrycie potrzeb kopalni produkcją z układu skojarzonego 
Table 3. Fulfilling mine's needs with cogeneration's produet 

2001 2002 2003 
Stopień Stopień Stopieli 

Lp. Wyszczególnienie 
Ilość 

pokrycia 
Ilość 

pokrycia 
Ilość 

pokrycia 
potrzeb potrzeb potrzeb 

(%) (%) (%) 
Energia elektryczna 

[MWh] 
l. - zużycie kopalni 138.253 129.663 128.991 

- w tym z ukladu 18.055 
13,1 

22.586 
17,4 

22.647 
17,5 

skojarzonego 
Ciepło [GJ] 

2. 
- zużycie kopalni 148.902 113.782 112.984 

- w tym z ukladu 31.877 
21,4 

41.510 
36,5 

32.121 
28,4 

skojarzonego 

3. Trójkogeneracyjny układ energetyczny EC "Pniówek" 

3.1. Charakterystyka kopalni ,,Pniówek" 

Krótka charakterystyka kopalni ,,Pniówek": 
- obszar górniczy i zasoby - 28,5 km2

, 125 mln Mg, 
- wydobycie netto- 14,500 Mg/dobę, 
- poziomy wydobywcze- 705, 830 i w budowie 1000 m, 
- miąższość pokładów- 1,2-3 m, nachylenie 5-10°, 

stopień geotermiczny- 28,3 rni0 C. 

2004 
Stopieli 

Ilość 
pokrycia 
potrzeb 

(o/o) 

129.9Q6 

21.782 
16,8 

105.974 

31.737 
30,0 

Ze względu na konieczność zapewnienia wymaganych przepisami parametrów pracy w wy
robiskach dołowych, w których pracują ludzie, kopalnia przed realizacją klimatyzacji central
nej stosowała na dole urządzenia chłodnicze typu GUC-250 i DV 290, jednak perspektywa od-· 
dania do użytku poziomu 1000 i problemy ze "zrzutem" ciepła z chłodnic były podstawą pod
jęcia decyzji o realizacji centralnej klimatyzacji o mocy znamionowej 5 MW ch w oparciuosko 
jarzony układ energetyczno-chłodniczy. Duże ilości nadmiarowego metanu dotychczas emito
wanego do atmosfery zadecydowały o wyborze silnika gazowego jako jednostki napędowej [7, 10]. 

Przed realizacją skojarzonego układu energetyczno-chłodniczego wykorzystanie metanu w ko
palni ,,Pniówek" w roku 1999 przedstawia tabela 4 [6] . 

Kopalnia 

"Pniówek" 

Tabela 4. Wykorzystanie metanu ujętego w kopalni "Pniówek" w roku I 999 
Table 4. Usage of coal bed metahne from "Pniówek" mine in 1999 

Całkowita 
Zagospodarowanie metanu [tys. m3 CH4] 

Łączna ilość Wykorzystanie metanu Stopień 
ilość ujętego 

metanu zagospodarowanegc 
Ilość Miejsce 

wykorzystania 

[tys. m3 CH4] 
metanu 

[tys. m3 CH4] wykorzystania 
[%] 

[tys. m3 CH4] 

2.325,6 
Suszarka kopalni 

,,Jas-Mos" 
52.720,1 33.961,8 8.216,0 EC ,,Zofiówka" 64 

14.181,8 EC "Moszczenica" 
9.238,4 Ciepłownia "Pniówek" 
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3.2. Historia budowy 

Decyzja o realizacji inwestycji "Centralna klimatyzacja kopalni ,,Pniówek" na bazie skoja
rzonego układu energetyczno-chłodniczego" została podjęta przez JSW S.A. w roku 1998 przy 
następującym podziale rzeczowym i finansowym: 

Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A. -część powierzchniowa tj . silniki gazowe, instala
cje energetyczne, chłodziarki, rurociągi powierzchniowe, 
JSW S.A. kopalni ,,Pniówek" - część dołowa tj. rurociągi w szybie, podajnik trójkomoro
wy SIEMAG na poziomie 858m, sieć dołowych rurociągów rozprowadzających chłodnice. 
Całość instalacji była realizowana przez szereg wykonawców, przy czym instalację silników 

gazowych i chłodziarek, po wygranym przetargu, wykonywała (podobnie jak w kopalni "Kru
piński") niemiecka firma Saarberg Fernwarme GmbH. Harmonogram terminowy przewidywał 
realizację w dwu etapach: 

I etap z terminem realizacji czerwiec 2000 roku. 
Pierwszy silnik gazowy TBG 632 Vl6 o mocy 3,2 MWe1 i 3,7 MWt oraz układ chłodniczy 
o mocy znamionowej 5,0 WMch· 

- II etap z terminem realizacji październik 2000 roku. 
Drugi silnik gazowy TBG 632 Vl6 o mocy analogicznej jak pierwszy. 

3.3. Opis instalacji [7] 

Skojarzony układ energetyczno-chłodniczy (trójkogeneracyjny) w kopalni ,,Pniówek" skła
da się z dwu identycznych członów: silnik gazowy, chłodziarka absorpcyjna i chłodziarka sprę
żarkowa o mocy chłodniczej znamionowej 2,5 MW ch każdy. 

Załącznik nr 3 przedstawia schemat układu energetyczno-chłodniczego a załącznik nr 4 
wykres Sankey'a tego układu. 

3.3.1. Silniki 

Paliwem dla silników gazowych- analogicznych jak w kogeneracyjnym układzie w kopal
ni Krupiński", tylko wyższej mocy znamionowej -jest mieszanka powietrzno-metanowa z od
metanowania kopalni ,,Pniówek" o zawartości CH4 50-60%. 

W celu zapewnienia niskiej emisji tlenków azotu i tlenków węgla, spalanie w cylindrach 
silnika odbywa się przy znacznym nadmiarze powietrza sięgającym wartości Ą 1,8-2,0 przy 
czym regulacja nadmiaru odbywa się osobno dla każdego cylindra przez utrzymywanie tem
peratury spalania w stosunkowo wąskim przedziale. 

3.3.2. Chłodziarki 

Siłnik posiada dwa poziomy odzysku ciepła: 
l. obieg ciepłowodny o nominalnym gradiencie 86°C/72°C dla odzysku ciepła z chłodzenia 

korpusu silnika, oleju i powietrza po turbodoładowaniu, 
2. obieg gorącowodny o nominalnym gradiencie l25°C/100°C dla odzysku ciepła ze spalin. 

Taki układ odzysku ciepła daje wskaźnik przetwarzania na energię cieplną na poziomie 
około 41% i sprawność ogólną na poziomie 80%. Ciepło odzyskane z silnika w pierwszej ko
lejności służy do napędu chłodziarek absorpcyjnych a przy zmniejszonym zapotrzebowaniu 
(praca ze zmniejszoną mocą chłodniczą) jest kierowane do sieci ciepłowniczej kopalni. 
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Chłodziarki pracują połączone w szereg po stronie wody zimnej stanowiącej medium chło
dnicze (300m3/h). 

Z każdym silnikiem współpracuje układ chłodniczy : 

~ chłodziarka absorpcyjna na obiegu ciepłowodnym o mocy chłodniczej 600 kW, wyko
rzystująca ciepło z chłodzenia silnika (800 kW) schładzająca wodę z l8°C do 14,5°C, 

- chłodziarka absorpcyjna na obiegu gorącowodnym o mocy chłodniczej 1730 kW, wy
korzystująca ciepło ze spalin (2449 kW) schładzająca wodę z 14,5°C do 4,5°C, 

- chłodziarka sprężarkowa amoniakalna wykorzystująca część mocy generatora (570 kW), 
schładzająca wodę z 4,SOC do l,SOC (2,0°C). 
Zainstalowane moce chłodnicze dla jednego ciągu wynoszą 2,92 MW ch zapewniając odpo

wiednią nadwyżkę nad moc gwarantowaną 2,5 MW ch · 

Chłodziarki absorpcyjne to chłodziarki bromalitowe (LiBr + H 20) gdzie absarbenem jest 
roztwór bromku litu a czynnikiem chłodniczym woda, która będąc pod niskim ciśnieniem osią
ga w chłodziarce gorącowodnej temperaturę wrzenia na poziomie +3,5°C. Producentem chło
dziarek typu YIA HW 3B3 i YIA HW 6c4 jest firma YORK. 

Chłodziarki sprężarkowe to chłodziarki amoniakalne w rozwiązaniu śrubowym, gdzie czyn
nikiem roboczym jest amoniak NH3, dlatego pracują w układzie zamkniętym w oddzielnych ko
morach z systemem wykrywania obecności amoniaku i wentylacji awaryjnej. Takie rozwiąza
nie zapewnia bezpieczeństwo obsłudze i pozwala wcześnie wykrywać i usuwać ewentualne 
nieszczelności. 

3.3 .3. Dołowa instalacja chłodnicza 

Woda chłodnicza o temperaturze 1,5-2°C i przepływie 300 m3/h rurociągami o średnicy 
<)!300 jest kierowana szybem na poziom 853 m do podajnika trójkomorowego SIEMAG DRK 
200 gdzie następuje redukcja ciśnienia z 9,5 MPa do ciśnienia 2,0 MPa na obiegu dołowym 
a woda zimna wypycha wodę ogrzaną o temperaturze około l8°C na powierzchnię w kierunku 
chłodziarek. Dla zapewnienia ciągłości przepływu wody chłodniczej w obiegu pierwotnym 
i wtórnym podajnik tworzą trzy komory rurowe, których cykle pracy są przesunięte w fazie 
o 120°. Strata ciepła na podajniku wynosi około 0,5°C a jego praca jest nadzorowana przez 
system kontrolny, który alarmuje w przypadku wystąpienia nieprawidłowości. Z podajnika 
SIEMAG woda chłodząca płynie rurami preizolowanymi do chłodnic woda-powietrze w wy
robiskach eksploatacyjnych. Chłodnice te są na bieżąco przebudowywane w miarę postępu ro
bót górniczych. 

3.4. Wyniki uzyskane na trójkogeneracyjnym układzie z silnikami gazowymi [14] 

W tabeli 5 przedstawiono raport z pracy silników TBG 632 V16 nr l i 2 pracujących w ukła
dzie energetycznym kopalni ,,Pniówek", natomiast w tabeli 6 stopień pokrycia potrzeb kopalni 
produkcją z układu trójkogeneracyjnego. 
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Lp. 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

8. 

Lp. 

l. 

2. 

3. 

Tabela 5. Raport z pracy silników TBG 632 V 16 w kopalni "Pniówek" na dzień 3 1.05.2005 r. 
Table 5. Report on engine TBG 632 V 16 performance in "Pniówek" mine as on 31.05.2005 

Jednostka Maj 2005 
Od uruchomienia 

Wyszczególnienie w roku 2000 
miary 

Nr l l Nr2 Nr! l Nr2 
Godziny pracy h 719 l 563 35.986 l 32.861 
Zużycie paliwa (CH4) tys.m- 985 57.336 
Srednia koncentracja % 53 55 
Srednie obciążenie dobowe kW 2.530 l 2.914 2.915 l 2.958 
Produkcja energii elektrycznej MWh 2.079 l 1.903 104.909 l 97.198 
Produkcja ciepła GJ 11.255 615.624 
Wartość produkcji og_ółem zł 578.367 38.166.387 

- energia elektryczna zł 389.954 26.088.160 

-ciepło zł 188.413 12.018.227 
Koszt)' produkcji zł 612.491 37.664.824 

Tabela 6. Pokrycie potrzeb kopalni produkcją z układu skojarzonego 
Table 6. Fulfiliing mine's needs with cogeneration's produet 

2001 2002 2003 2004 

Wyszczególnienie 
Stopieli Stopieli Stopień Stopieli 

Ilość 
pokrycia 

Ilość 
pokrycia 

Ilość 
pokrycia 

Ilość 
pokrycia 

potrzeb potrzeb potrzeb potrzeb 
[%] [%] [%] [%] 

Energia elektryczna 
[MWh] 

zużycie kopalni 196.397 199.120 207.287 214.168 
w tym z układu 40.374 

20,6 
35.160 

17,7 
30.970 

14,9 
37.573 

17,5 
skojarzonego 

Ciepło [GJ) 
zużycie kopalni 178,475 166.441 173.643 144.192 
w tym z układu 42.957 

24,1 
23.434 

14,1 
18.540 

10,7 
30.726 

21 ,3 
skojarzonego 
Energia chłodu 

138.305 100 105.408 100 106.860 100 108.240 100 
[MWh) 

4. Efekty ekonomiczne układów dwu- i trójkogeneracyjnych 

Wykorzystanie w układach energetycznych taniego miejscowego paliwa a także skojarze
nie ciepło-energia elektryczna i podwójne skojarzenie ciepło-chłód-energia elektryczna, po
wodują, że układy te są wysokosprawne z punktu widzenia technicznego a także bardzo efe
ktywne ekonomicznie (załącznik nr 5). Znaczący udział w pokryciu potrzeb kopalń "Krupiń
ski" i ,,Pniówek" na energię elektryczną i ciepło oraz pełne pokrycie potrzeb kopalni "Pnió
wek" na chłód powodują, że następuje istotne obniżenie kosztów zakupu tak energii elektry
cznej jak ciepła przez te kopalnie. Obniżenie kosztu zakupu l MWh energii elektrycznej ogó
łem przed-stawia tabela 7 [l , 11 , 14]. 
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Rok Miesiąc 

2004 Marzec 

Kwiecień 

Maj 

Czerwiec 

Lipiec 

Sierpień 

Wrzesień 

Tabela 7. Obniżenie kosztu zakupu l MWh • 
Table 7. Cutting down energy costs 

Kopalnia ,.Krupiński" 
[zł/MWh] 

o 
8 

9 

8 
8 
9 

9 

Październik 9 

Listopad 9 

Grudzień 9 

2005 Styczeń 8 
Luty 9 

.. 
obmzeme ceny o golem w stosunku do ceny zakupu z GZE S.A . 

5. Wnioski końcowe 

Kopalnia ,.Pniówek" 
[zł/MWh] 

16 
16 
15 
12 
14 
17 

14 
18 
15 
14 
14 
16 

l. Zastosowanie silników gazowych dla wykorzystania metanu z odmetanowania kopalń jako 
jednostek napędowych w układach dwu- i trójkogeneracyjnych jest bardzo efektywne tech
nicznie i ekonomicznie. 

2. Wykorzystanie taniego lokalnego paliwa (metanu) przynosi znaczący efekt ekologiczny 
obniżenia emisji gazu cieplarnianego do atmosfery oraz zasadniczo obniża koszt wytwa
rzania. 

3. Warunkiem uzyskania maxymalnego efektu ekonomicznego z układów dwu- i trójkogene
racyjnych jest taki dobór wielkości instalacji, jej lokalizacji i wkomponowanie w istniejące 
układy elektra energetyczne i cieplne odbiorców (kopalń), aby wykorzystane zostały atuty 
rynku lokalnego- koszty uniknięte zakupu z dotychczasowego źródła (GZE S.A.). 

4. Układ trójkogenracyjny pracujący w kopalni ,,Pniówek" cechuje wyjątkowa jak na układy 
energetyczne sprawność całoroczna (maksymalne obciążenie układu w okresie letnim przez 
produkcję chłodu) a przez zastosowanie chłodziarek dwustopniowych (absorbcyjnych i sprę
żarkowych), możliwość pracy klimatyzacji przy postoju silników gazowych. 

5. Dotychczasowa eksploatacja silników gazowych TBG 632 Vl6 firmy MWM Deutz (Nie
mcy) wykazała poprawę ich pracę na nietypowym paliwie, jakim jest gaz z odmetanowania 
kopalni, który cechuje się zmianami parametrów. 

6. Obserwowane w ostatnich latach zwiększenie ujęcia metanu wraz ze schodzeniem z eks
ploatacją na głębsze poziomy spowodowało uruchomienie programu zabudowy kolejnych 
silników gazowych w ramach, którego : 
- maj 2005: oddanie do ruchu silnika TBG 632 Vl6 o mocy 4,0 MWe1 w kopalni "Kru

piński", 

- rok 2006: planowany kolejny silnik w układzie trójkogeneracyjnym kopalni ,,Pniówek", 
- rok 2006: planowany silnik o mocy 1,5 MW01 w kopalni ,,Borynia". 
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Załącznik l 
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Ujęcie i wykorzystanie metanu (100% CH4). Rok 2004 
Amount ofMethane Drained and Used (100% CH4) in 2004 

Załącznik 2 

r-------------------- ----------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
: : ! Zagospodarowanie ujętego metanu ! 

1 Kopał11ia ~j,~t:~:i~~e~~;~ ----~~~~~:~~:~r~~~~~::--- -----------------------=~~~:~~~:;~-i~~-i-~------------------------1 
i (tys. m-'lrok) metanu i 
: : ! ---------------------- --------------- ------------------------ -----------------------------------------------: 
: Iloś'ć metanu : i (tys. m

3
/rok) (%] (tys. ml/rok) Sposób wykorzystania i 

:-------------------- ----------------------- ----------------------- --------------- ------------------------ -----------------------------------------------: 

~---::~-~-~~-~~:: ___ -------~~~~~:~------ -------~~!-~-~:~------ ______ :_~------ --------~-~~-~=:~------- --~~-~~~-~-~~-~~-~-~~~:~--~_::'~-----------i 
i ,,Jas-Mos" 10.042,6 9.600,0 96 9.600,0 EC "Moszczenica" i 

~-------------------- ----------------------- ----------------------- --------------- ~~~~~~~~~9Q~~9~~~~~~~ ~~~}Ef~~ji~~~~~lf~~g~~~~~YI~~~~~j 

i "Krupiński " 32.425,6 13.414,0 41 --------~:?_~;?,'~------- --JS~_t}_x_~~-----------------------------i 
i 4.!Sl, 7 Suszarma floto~on:.entratu i 

L_ ___________________ ----------------------- ---------------------- ------------- ------------------------ --~~.P~l~J2_!!JS::l.P_I_~!'-~!------------------_! 
i "Pniówek" 58.721,7 44.280,4 75 13.409,0 EC "Moszczenica" i 

[=~~~:-~~ _:=-=-::~~ ~~~~~ ~~ ~l~t~l= ł~i{~~~i~~J 
! "Zofiówka" 20.408,2 19.985,9 98 19.985,9 EC "Zofiówka" ! 
1.------------------~-- ----------------------- --------------------~-- --------------- ------------------------ -----------------------------------------------: 
i 5.314,5 Zakłady JSW S.A. i 

l ~~~~~~~~~~:i~~~;~~~~~~~ ~~~~~f~~~~~~~~~~~~~i~[~.~i~~~~;~~] 
! 4.!Sl, 7 Suszar~ia floto~on::ntratu ! 
i ----------------------- --~?..P_~[1]2_!!JS~:!.P_1!.1!'_~!------------------__i 
i _______ ą;u~~-·-~----- --~-Ę.!_-~:6_. _________________________________ J 
i JSW S.A. 124 027,56 88.443, l 71 ----------------------- __ ':":_~l!!!.: ___________________________________ j 
i 23.009,0 EC "Moszczenica" i 

l ~=~~]Hn~E~~~ ::~f~·@~~~~~~~:ii:~:~~~2:~~::::::1 
! _______ !l.:1.QQ,? _________ lS~-~_x_g_~~-~~-~-~-~~-------------------! 
l 88.443,1 ()gólem l 
l ____________________ ----------------------- ----------------------- --------------- ------------------------ ______________________________________________ _! 
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gaz koP,alniany 
sorrrtmin 

Schemat skojarzonego układu 
energetyczno-chłodniczego KWK "Pniówek" 

ciepło 

ze spalin Kii--+---=""""'•-.., 

~ 
silnik gazowy 1---...,j 

generator 

ciepło z 70oc 
chłodzenia ~~~~---••-'"1_ __ -r-_j 

silnikia t.: ,..,-".'------' 

powierzchnia 

dół 

schłodzone 

powietrze Instalaqa chłodmcza 
podziemna z 

chłodnicami DV 290 l l 2oc 

l l 
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Wykres Sankey'a 

Sprzedaż do 
"" kopalni 5,6 MWd 

.<' ' 
Potrzeby wlasnel .; L 

---\ s:r:: :?J· : ~ ---2~. - , 
mechaniczne l n ! .... , . . -. "' \ 

~~ ·=\\ -~} __ ) ~)i ,.--CI\-łod_z_r~-rka--. L 
~ + S't'ln't"' 6 MW absorpcy)na r' 
c 0' " '38% <l ..1 l z l t; ~ \ gA~~ ~- 'z dkfadu J---

~·~ .lj 0 6UTZ u/ilii.du r bĆI?Y.S\.;U l 
9ł~u ~ l TBG 7,4 MW, ch!Q:dz <i!~Pła 
]: ~ 632V16 42% sr~1~ l SP~Jn. 
Ng, ){w 1460 . 
r;j •n- 15%-.;--~ ' !IW, 
(!) l \ l 

Strat; 

Chłodziarka 
spręzarkowa 

(amónTakalna) 

' 

ll_j· 0 
ciepła / 

Chłodnice układ ( 
klimatyzacji 
centralnej \ , 

Załącznik 4 

S MW 
ch 

. 

Podalmk 
5 MW 1 tró 1<9morowyl 

' ' 5IEMA~ · 
po • '853 · j r--·LJ 

straty 
G odajnika 
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Załącznik 5 

Wykres Sankey'a silnika gazowego 
(dla porownama przedstawiOno analogiczny wykres dla wytworzenia 

równoważnej 1losm energii elektrycznej i c1epła w elektrowm zawodowej i kotłowni) 

Wykres Sankey'a 
w przypadku skojarzonego wytwarzania 

energii eleklryc_zn€1 i cieplnej 

.. 

dla silnika gazowego 

Moc w gazie metanowym 

100% 

.,. 38 ~lo • 

570 

Wykres Sankey'a 
dla oddzielnego wy1warzanla energii elektrycznej i c1eplnej 
(równoważny efektom uzyskan~m z silnika gazowego) 

dla elektrowni zawodowej ! kotłowni 

Moc w paliwie pierwotnym (w węglu) 
1712% 

113.4% 

• Elektrownia zawo(lowa (parowa) 
11 netto=32% 

57.8% 

...,. Kollownid wodna.,_ 
•1. =76% 
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Trigeneration - Combined Production of Heat, Cold and Electricity 
with Using Coal Bed Metbane from Mines Grouped in JSW S.A. 

Abstract 

There are resources of coal bed methane in the region of Jastrzębie Coal Company S.A. 
(JSW S.A.) from both active and abandoned coal mines presented in the paper. It is also pre
sented how the gas is being used in heat and power plants grouped in Energy Company "Jas
trzębie" S.A. and in neW"cogeneration and trigeneration installations with gas engines at "Su
szec" and "Krupiński" plants. The cogeneration and trigeneration plants at "Suszec" and "Kru-
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pil'lski" coal mines are described in details with technical parameters and solutions that have 
been applied. It is also presented how the cogeneration and trigeneration plants have been 
integrated with energy systems of the coal mines and what is the share of the combined pro
cesses in total energy needs of the mines. The analysis of energy costs reduction for coal mines 
is given together with 2001-2004 data. Basing o f present experiences the p l ans for 2005-2006 
are presented. In the summary the role of combined production plants for energy clelivery to 
coal mines is discussed as well as further possibilities of coal bed methane utilization in plants 
based on gas engines are presented. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Nikodem Szlązak 

Referat był wygłaszany na XIX Konferencji pt. ,,Zagadnienia Surowców Energetycznych i Ener
gii w Gospodarce Krajowej", Zakopane 9-12.10.2005 r. i został opublikowany w ,,Polityce 
Energetycznej", Tom 8, Zeszyt Specjalny, IGSMiE PAN, Kraków 2005. 

572 



Mat. Km~l S::.koły Eksploatacji 
Podz.iemnei 2006 

Adam KURBIEL, Andrzej TARGAŃSKI, Lesław ŚWIECH 
KWK ,,Szczygłowice ... Knurów 

Ekonomiczne i ekologiczne aspekty wyeliminowania produkcji 
mułu surowego oraz jego zagospodarowania w mieszankach energetycznych 
w warunkach kopalni "Szczygłowice" 

Słowa kluczowe 

przeróbka mechaniczna węgla- wzbogacanie -flota(-Ja- obieg wodno-mułowy -
-odwadnianie- ekonomia i ekologia procesów 

Streszczenie 

Referat prezentuje ekonomiczne i ekologiczne aspekty wyeliminowania produkcji mułu 
surowego w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla kopalni "Szczygłowice" oraz jego za
gospodarowania w produkowanych przez tenże zakład mieszankach energetycznych. Ponadto 
charakteryzuje proces przeróbczy zakładu oraz poszczególne etapy wzbogacania węgla. 

l. Wstęp 

Zakład przeróbczy kopalni "Szczygłowice" oddany do ruchu wraz z rozpoczęciem działal
ności kopalni posiadał zdolność produkcyjną 680 t/h brutto. W roku 1996 oddany został do 
eksploatacji nowy Zakład Wzbogacania Miałów zaprojektowany przez Główne Biuro Studiów 
i Projektów Przeróbki Mechanicznej Węgla "Separator"-Wałbrzych. Uruchomienie tego za
kładu umożliwiło prowadzenie procesu wzbogacania metodą flotacji najdrobniejszych klas 
ziarnowych, w zamkniętym obiegu wodno-mułowym. Inwestycja ta ustaliła obecny kształt tech
nologii wzbogacania węgla, a zakład przer<?bczy dostosowany został do wzbogacania mułów 
oraz przestał kierować zawiesiny wód popłuczkowych na osadniki zewnętrzne (z wyjątkiem 
stanów awaryjnych), co z powodu ich lokalizacji wzdłuż brzegów rzeki Bierawki i koniecz
ności remontu skarp stanowiło zagrożenie funkcjonowania zakładu. Jednakże, brak wystarcza
jącej ilości środków finansowych spowodował ograniczenie umaszynowienia zakładu wzboga
cania miału, czego skutkiem była niewydolność węzła flotacji - zakład nadal produkował oko
ło 2500 t/d mułów (mieszaniny mułów surowych i flotokoncentratu) kierowanych głównie do 
przesuszenia na zwałach węgla i następnie po przesuszeniu do zagospodarowania w mieszan
kach energetycznych. 

W miarę wzrostu wydobycia i możliwości zbytu zakład przechodził kolejne etapy moder
nizacji, dostosowujących go do produkcji odpowiednich sortymentów węgla zgodnych z wy-
maganiami odbiorców. · 

Rosnący popyt na węgiel koksowy typu 34.2 i 35 .1, a także wspomniany wzrost wymagai'l 
jakościowych odbiorców oraz konieczność ograniczenia sprzedaży mułu, spowodowały w roku 
2003 podjęcie przez kierownictwo kopalni prac nad kolejną modernizacją zakładu przeróbczego 
zmierzającą do poprawy jakości i zwiększenia możliwości produkcji węgla koksowego. 
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2. Charakterystyka procesu przeróbczego 

2.1. Główne operacje technologiczne zakładu przeróbki mechanicznej węgla 

Główne operacje technologiczne zakładu przeróbki mechanicznej węgla obejmują: 
- przygotowanie węgla surowego klasy ziarnowej 200-0 mm z szybów II i III, 
- magazynowanie i uśrednianie węgla surowego klasy ziarnowej 200-0 mm, 
- trójproduktowe wzbogacanie klasy ziarnowej 200-20 mm we wzbogacalnikach DISA 

z cieczą ciężką, 
- transport i magazynowanie miału surowego, 
- trójproduktowe wzbogacanie klasy ziarnowej 20-0 mm w osadzarkach OM-30 i OM-12, 
- dwustopniowe odwadnianie koncentratu klasy ziarnowej 20-0,5 mm na sitach OSO oraz 

w wirówkach sitowych WOW, Nael, 
- odwadnianie odpadów klasy ziarnowej 20-0,5 mm w przenośniku kubełkowym, 
- kruszenie przerostu grubego - uzyskanego w procesie wzbogacania w cieczy ciężkiej oraz 

z osadzarek miałowych - poniżej 20 mm, 
- wtórne wzbogacanie przerostu klasy ziarnowej 20-0 mm w osadzarce OM- l 5, 
- odwadnianie produktów wzbogacania, 
- flotację sklarowanej wody popłuczkowej we flotownikach typu IZ-12, 
- zagęszczanie i odwadnianie koncentratu flotacyjnego z ziarnami powyżej 0,5 mm wydzie-

lonymi na przesiewaczu PWN (z odsączy powstałych z odwadniania koncentratu z osadza
rek miałowych), na filtrach próżniowych FTB-6 i FTC-150 i w wirówkach sedymentacyj
no-sitowych, 

- zagęszczanie zawiesin odpadów flotacyjnych w trzech promieniowych zagęszczaczach DORRA 
z zastosowaniem procesu flokulacji , 

- odwadnianie odpadów flotacyjnych w ciśnieniowych prasach filtracyjnych. 

2.2. Wzbogacanie węgła 

Wzbogacanie w cieczy ciężkiej 

Wzbogacaniu w cieczy ciężkiej poddawany jest węgiel surowy w klasie 200-20. Proces 
wzbogacania jest prowadzony dwoma systemami w czterech wzbogacalnikach cieczy ciężkiej 
typu DISA. Wzbogacalniki zabudowane są w układzie posobnym na każdym systemie po dwa. 
W efekcie końcowym uzyskuje się trzy produkty w postaci : koncentratu, przerostu i kamienia, 
z czego przerost jest kierowany do kruszenia i do płuczki osadzarkowej. 

Zastosowane rozwiązanie zwiększa wydajność i podnosi efektywność procesu. 

Wzbogacanie w osadzarkach 

W ZPMW zabudowane są trzy trójproduktowe osadzarki miałowe OM-30, OM-15 i OM-12. 
Po procesie klasyfikacji wstępnej wzbogacany jest miał surowy w klasie 20-0. 

Osadzarka OM-30 jest przystosowana do selektywnego wzbogacania węgla typu 34.2 i 35.1. 
Zastosowane rozwiązania umożliwiają również wzbogacanie węgla pozostałych typów. 
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Wzbogacanie w flotownikach 

Proces flotacji odbywał się w trzech maszynach flotacyjnych typu IZ-12 o wydajności -450 
m3/h. Zastosowane rozwiązanie umożliwiło wydzielenie z wysoko zapopielonej nadawy floto
koncentratu, który po odwodnieniu stał się sortymentem handlowym o niskiej zawartości po
piołu, a przede wszystkim siarki (Str- 0,6-0,8%). Wtórne korzyści to otrzymanie zamkniętego 
obiegu wodno-mułowego (ochrona środowiska) oraz niskich zagęszczeń wód obiegowych. 
W celu realizacji procesu pełnego wzbogacania mułów, który zwiększył produkcję flotokon
centratu zabudowano czwartą maszynę flotacyjną. 

3. Kierunki modernizacji zakładu przeróbki mechanicznej węgla 

Ilość mułów surowych składowanych na zwałach węgla i zdeponowanych w osadnikach, jak 
również stan techniczny niektórych urządzeń przeróbczych, w tym osadzarek przemawiały za ko
niecznością modernizacji technicznej szeregu węzłów technologicznych w zakładzie przerób
czym, a w szczególności węzłów wzbogacania węgla drobnego, unowocześnieniem i uproszcze
niem układu technologiczno-maszynowego zakładu, eliminacją produkcji niezbywalnych produk
tów mułowych ograniczających powierzchnię zwałowania i podnoszących koszty obsługi zwałów. 

Wyniki bada!l właściwości technologicznych urobku surowego pochodzącego ze złoża ko
palni [2] oraz wyniki bada!l wybranych produktów międzyoperacyjnych zakładu przeróbczego 
pozwoliły sprecyzować kierunki modernizacji technologii przeróbki węgla. 

Rozwiązania dotyczące zarówno maszyn i urządzeń, jak i technologii, podporządkowane 
zostały kilku istotnym celom, takim jak: 
- przystosowanie ZPMW do selektywnego wzbogacania węgla typu 34.2 i 35.1, 
- zwiększenie zdolności produkcyjnej węgla koksowego, 
- wyeliminowanie produkcji mułu surowego na rzecz flotokoncentratu, 
- obniżenie wilgoci flotokoncentratu w celu jego efektywnego zagospodarowania w mieszan-

kach energetycznych i koncentratowych, 
- poprawa kontroli jakości procesu produkcji. 

W ramach przedsięwzięcia, jakim jest rozbudowa i modernizacja zakładu przeróbki mecha
nicznej węgla, zrealizowano następujące zadania: 
- zmodernizowano węzły technologiczne w zakresie selektywnego wzbogacania węgla typu 

34.2 i 35.1, 
- zabudowano czwarty flotownik IZ-12, 
- zabudowano urządzenia do ciągłego pomiaru parametrów jakościowych miałów węglowych . 

Wśród zadań niezbędnych do zamknięcia realizacji przedsięwzięcia najważniejsze to: 
- wymiana osadzarki OM-12 na OM-30, 
- zakup i zabudowa wirówki sedymentacyjno-sitowej do odwadniania produktu flotacji, 
- modernizacja urządze!l do transportu urobku z szybu III związana ze wzrostem zdolności 

wydobywczej szybu. 
Aktualnie realizowane jest zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy transportu piono

wego w szybie III polegające na: 
- przebudowie przedziału wschodniego szybu i zabudowie w nim skipckJatki o udźwigu 20 Mg 

z możliwościąjazdy ludzi, 
- modernizacji maszyny wyciągowej, 
- rozbudowie urządzeń wyładowczych na zrębie i na poziomie 850 m, 
- wymianie lin nośnych, wyrównawczych i naczyń wyciągo'ł:'ych. 
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Efektem zadania będzie wzrost od roku 2006 zdolności wyciągowej szybu z 6500 t/d do 
!0800 t/d, co pozwoli na zwiększenie wydobycia z poziomu 850m. 

4. Charakterystyka zmodernizowanego obiegu wodno-mułowego oraz węzła flotacji 

W wyniku wzbogacania węgla w ośrodku wodnym tworzą się zawiesiny wodno-mułowe. 
Ich ilość i jakość jest uzależniona od rodzaju węgla i zakresu jego wzbogacania. Również roz
wiązanie obiegu wodno-mułowego ma istotny wpływ na sprawność wydzielania z niego mu
łów węglowych. 

Schemat blokowy Zaklqdu Przróbki Mechanicznej 

i Ztfo ~ ; ZbiOrT!Ilu J 
·- ---~~~~ - -.,--

~- l __ _L; ______ J_--~--~~--~~-~1~~ 
_ ___ .:.__j 

Rys. 4.1. Schemat blokowy Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla 
Fig. 4.1. The block diagram o f the Coal Preparation Plant 
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Obieg wodno-mułowy ZPMW kopalni "Szczygłowice" jest obiegiem zamkniętym z roz
działem na sedymentację i odwadnianie zawiesin nisko i wysokopopiołowych. 

Do obiegu wodno-mułowego kierowane są zawiesiny pochodzące głównie z płuczki cieczy 
ciężkiej i płuczki miałowej . Największym źródłem zawiesin wodno-mułowych jest węzeł wzbo
gacania węgla drobnego (miału klasy ziarnowej 20-0 mm) w osadzarkach. 

Zawiesiny wodno-mułowe uzyskiwane w wyniku wzbogacania miału węglowego i dwu
stopniowego odwadniania koncentratu miałowego - wpierw na sitach stałych OSO, a później 
w wirówkach wibracyjnych WOW-1 i NAEL-3A- kierowane są grawitacyjnie do zagęszcza
cza promieniowego DORRA o średnicy 25 m, pełniącego obecnie rolę urządzenia klasyfiku
jącego i zagęszczającego. 

Skutecznym sposobem odzyskania z zawiesiny wodno-mułowej węgla i czystej wody prze
mysłowej jest proces flotacji. 

Do kwietnia 2005 roku zakład przeróbczy produkował około 1500 t/d mułu surowego i około 
1000 t/d flotokoncentratu. Produkty te zmieszane w procesie odwadniania tworzyły muł wzbogacony. 

Obecnie bardziej wydajny węzeł flotacji pozwala odzyskać około 2000 t/d flotokoncentratu 
oraz wodę przemysłową konieczną do prowadzenia procesów wzbogacania. 

Nadawę dla czterech flotowników IŻ-12 stanowi: 
- przelew z zagęszczacza DORRA, 
- przesącz z przesiewacza PWN, klasyfikującego wylew z zagęszczacza DORRA, z dodat-

kiem kompleksowego odczynnika flotacyjnego. 
Produkt wzbogacania flotacyjnego w postaci flotokoncentratu kierowany jest łącznie z grub

szymi ziarnami węglowymi odsianymi na przesiewaczu PWN do wydzielonego zagęszczacza 
promieniowego, przystosowanego specjalnie do tego celu. Duża pojemność użyteczna zagęsz
czacza pozwala na buforowanie i odwadnianie flotokoncentratu w dłuższym okresie czasu, na
wet wtedy, gdy węzeł flotacji jest zatrzvtmany. 

Zagęszczony wylew z odmulnika DORRA poda~any jest do odwadniania na wirówkach 
sedymentacyjno-sitowych.SB-6400 oraz na filtrach próżniowych tarczowych. 

Zgodnie ze stanem projektowym z roku 1996 zakładano eksploatację czterech tego typu wi
rówek. Ostatecznie zastosowane zostały dwie jednostki, z czego aktualnie jedna jest eksploato
wana, a druga przeznaczona została do remontu . Stąd po zabudowaniu czwartego flotownika 
wystąpiła pilna potrzeba zakupu i zabudowy kolejnej wirówki wraz z rezerwą remontową w po
staci dodatkowego organu wirującego . 

4.1. Odwadnianie i zagospodarowanie flotokoncentratu 

Niezwykle ważnym kryterium oceny jakości węgla jest jego całkowite zawilgocenie po 
wzbogaceniu. Na wilgoć całkowitą składa się wilgotność wewnętrzna. której nie można usunąć 
mechanicznie oraz wilgotność powierzchniowa. 

Dążenie do większego stopnia wykorzystania urobku i intensywniejszego wykorzystania 
frakcji drobnych ziaren oraz mułów węglowych wymaga jednak redukcji ich zawilgocenia cał
kowitego przed zmieszaniem z innymi klasami ziarnowymi. Usunięcia niezwiązanej wody do
konuje się mechanicznie na wirówkach sedymentacyjno-sitowych SB-6400, osiągając możli
wie najniższe zawilgocenie powierzchniowe. 

Tak odwodniony najdrobniejszy węgiel mieszany jest z mniej zawilgoconym węglem grubszym. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na odwodnienie flotokoncentratu, który ze względu na 

bardzo rozwiniętą powierzchnię wiąże dużą ilość wody. Najdrobniejsze węgle niezależnie od 
ich typu odwadniane są metodą filtracji próżniowej lub w wirówkach sedymentacyjno-sito-
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wych. Ze względu na ilość flotokoncentratu (około 2000 t/d) odwadnianie w znacznej części 
prowadzone jest metodą filtracji próżniowej . 

Stosowanie procesu filtracji próżniowej do odwadniania mułów węglowych, w tym i za
wiesin koncentratów flotacyjnych nie zapewnia uzyskania niskiego poziomu zawartości wil
goci w odwodnionych produktach, co utrudnia zagospodarowanie ich w całości w bieżącej pro
dukcji netto zakładu przeróbczego, ponadto generuje koszty transportu i zwałowania. 

W chwili obecnej liczba wirówek sedymentacyjno-filtracyjnych do głębokiego odwadnia
nia najdrobniejszych węgli jest niewystarczająca dla zabezpieczenia bieżących potrzeb produ
kcyjnych . Jest to też powodem kierowania określonej ilości flotokoncentratu po filtrach próż
niowych na zwały, celem osuszenia i zbytu. 

Zabudowa trzeciej wirówki sedymentacyjno-sitowej umożliwi odwadnianie flotokoncentra
tu w przeważającej ilości wspomnianymi wirówkami i jego bezpośredniego zagospodarowania 
w mieszankach energetycznych bez konieczności przesuszania na zwałach. W celu wyelimi
nowania filtracji próżniowej należałoby zabudować czwartą wirówkę . 

Zagospodarowanie flotokoncentratu w zależności od sposobu odwadniania przedstawia ry
sunek 4.2. 

W,'=IS-18% 

Mieszanki: 
koncentratowe 
i energetyczne 

W/=25-30% 

Osuszanie na zwałach węgla 
w sprzyjających warunkach, 

atmosferycznych, głównie 
w porze letniej 

konsyslencja 
zbrylona, trudne 

zagospodarowanie 

W,'= 16-18% 

Mieszanki: 
koncentrntowe 
i energetyczne 

Rys. 4.2. Zagospodarowanie flotokoncentratu w zależności od sposobu odwadniania 
Fig. 4.2. Usage o f flotation concentrate depending on the vay o f dehydration 
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Rys. 4.3 . Schemat wirówki sedymentacyjno-sitowej BIRD [l] 
Fig. 4.3. BIRD Screen Bowl Centrifuge diagram [l] 

Przykładem postępu w metodach separacji ciał stałych i cieczy jest wirówka sedymenta
cyjno-sitowa firmy Bird. Dobre wyniki odwadniania uzyskuje się na miałach węglowych: 5 do 
7 punktów procentowych lepsze niż przy użyciu systemów filtrów próżniowych. 

Wirówka pracuje w oparciu o dwustopniową separację. Początkowo nadawa znajduje się 
w części bezsitowej, po czym przesuwana jest do części sitowej za pomocą ślimaka. 

W rezultacie otrzymujemy odwodniony produkt o niskiej wilgotności i bardzo dobrej trans
portowalności eliminując konieczność stosowania drogiego i energochłonnego procesu susze
nia termicznego. 

W wirówkach serii 6400 wraz z rozwojem technologii zastosowano wykładziny ceramiczne 
oraz z węglików wolframu, podnosząc trwałość i prostotę obsługi. Obecnie żywotność sita wy
nosi około 15 000- 20 000 godzin, żywotność ślimaka wynosi około 15 000 godzin [l]. 

Wydajność wirówki SB-6400 wynosi około 700 t/d, co jest równoważne wydajności osią
ganej z dwóch filtrów próżniowych. 

Dla efektywnej pracy wirówek sedymentacyjno-sitowych bardzo istotny jest sposób przy
gotowania nadawy. Uzyskanie żądanego poziomu odwodnienia flotokoncentratu uwarunko
wane jest jego zagęszczeniem do poziomu powyżej 300 g/1 oraz zagwarantowaniem odpowied
niego udziału ziaren o wielkości mniejszej niż 0,045 mm. Efekt ten uzyskano poprzez wydzie
lenie i wykorzystanie zagęszczacza promieniowego DORRA. 

Zależność wilgoci produktu odwodnionego od składu ziarnowego przedstawia rysunek 4.4. 

30 f. 
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Rys. 4.4. Zależność wilgoci produktu odwodnionego od składu ziarnowego [l] 
Fig. 4.4. Dependence between dehydrated produet moistu re and size analysis [l j 
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Jak wynika z wykresu przedstawionego na rysunku 4.4, optymalny efekt odwadniania uzys
kuje się przy zawartości ziaren poniżej 0,045 mm - około 25%. Stąd podstawowym kierun
kiem technologii odwadniania drobnych koncentratów węglowych jest podjęcie działaó nad 
ukształtowaniem najkorzystniejszej charakterystyki granulometrycznej w odniesieniu do typu 
stosowanej odwadniarki, celem zmniejszenia udziału w odwadnianym węglu najdrobniejszych 
ziaren mułowych. Udział ten można zmniejszyć poprzez dodatek ziaren grubszych i stoso
wanie w osadzarkach czystej wody odzyskanej w węźle klarowania odpadów poflotacyjnych. 

Przedstawione rozwiązania są wdrażane do technologii zakładu przeróbki mechanicznej 
węgla w wyniku działalności inwestycyjnej kopalni. 

4.2. Odwadnianie i zagospodarowanie odpadów poflotacyjnych 

Odpady poflotacyjne poddawane są klarowaniu i zagęszczaniu w trzech zagęszczaczach 
promieniowych DORRA, po czym odwadniane mechanicznie na dwóch ciśnieniowych prasach 
filtracyjnych komorowych typu PF-750 i sześciu prasach filtracyjnych typu PF-570, cztery 
z nich zostały zmodernizowane z zastosowaniem nowej generacji przegród filtracyjnych charak
teryzujących się: 

- większą drożnością. pozwalającąskrócić czas filtracji, 
- korzystniejszym odspajaniem placka, pozwalającym skrócić czas rozładunku prasy, zwięk-

szając tym sposobem wydajność węzła, konieczną ze względu na zabudowę czwartego flo
townika. 
Przelewy z odpadowych zagęszczaczy promieniowych DORRA, stanowiące odzyskaną wo

dę przemysłową zasilają zbiorniki zakładu przeróbczego. Nadmiar wody przemysłowej groma
dzony jest w stawie ziemnym, skąd przy pomocy pomp podawany jest ponownie do obiegu. 

Dla zwiększenia efektywności sedymentacji odpadów poflotacyjnych i filtracji próżniowej 
zawiesin stosowane są środki flokulujące. Dozowanie flokulantów do procesu sedymentacji w od
mulnikach promieniowych prowadzone jest przy pomocy automatycznych stacji dozowania poz
walających na optymalizację procesu, w zależności od rodzaju stosowanego środka i właści
wości zawiesiny. 

Niezbędnym ogniwem warunkującym zamknięcie obiegu wodno-mułowego jest staw sek
cyjny, dzięki któremu część materiału zrzutowego zawracana jest do procesu wzbogacania za 
pomocą pompy. Natomiast pozostały materiał po częściowym osączeniu wybierany jest przy 
pomocy koparki i transportowany na zwał celem osuszenia. 

Odwodnione odpady poflotacyjne transportowane są przenośnikami do zbiornika lub łado
wane bezpośrednio do wagonów samowyładowczych i wywożone łącznie z odpadami z pozo
stałych procesów wzbogacania na tereny rekultywowane. Część odpadów poflotacyjnych wyko
rzystywana jest wraz z popiołami lotnymi do podsadzania dołowych wyrobisk górniczych i do
szczelniania zrobów w ramach profilaktyki przeciwpożarowej . 

4.3. Ekonomiczne aspekty procesu odwadniania na filtrach próżniowych i wirówkach SB-6400 

Zgodnie z tym, co zostało napisane w punkcie 4.1 odwadnianie flotokoncentratu - ze wzglę
du na jego dużą ilość - w większej części prowadzone jest metodą filtracji próżniowej, a w mniej
szej w wirówkach sedymentacyjno-sitowych. Stąd zabudowa trzeciej wirówki umożliwi od
wadnianie flotokoncentratu w przeważającej ilości w wirówkach i jego zagospodarowanie w mie
szankach energetycznych bez konieczności przesuszania na zwałach węgla. Tabela 4.1 przed-
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stawia porównanic kosztów odwadniania z zastosowaniem wirówki sedymentacyjno-sitowej 
SB-6400 w stosunku do filtracji próżniowej. 

Tabela 4.1. Porównanie kosztów odwadniania z zastosowaniem wirówki sedymentacyjno-sitowej 
SB-6400 w stosunku do filtracji próżniowej 

Table 4.1. Usage o f Bird screen Bo w! Centrifuge SB-6400 compared with vacuum filtration 
and the influence on dehydration costs 

Wirówka SB-6400 Filtracja próżniowa 

Obsługa 3 osoby obsługi w ciągu doby 6 osób obsługi w ciągu doby 

Energia elektryczna 400 kW 440 kW 
Energia sprężonego powietrza o 16m3/min 

Materiały: 

FiokuJant o 12 kg/dobę 
Siatki tiltracyjne o 180 szt. na rok 

Usługi transportowe o w warunkach kopalni około 2,77 zł/t 

Klasa zbytu odwodnionego 

l 
19-29 MJ/kg 19-25 MJ/kg 

flotokoncentratu 

Wydajność l wirówki= wydaJnOŚCI uzyskaneJ z dwóch f!ltrów próżmowych. 

Proces odwadniania najdrobniejszych zawiesin jest kosztowny. Filtracja próżniowa wyma
ga stosowania szeregu pomp próżniowych i energochłonnych dmuchaw. Wirówki natomiast są 
drogimi urządzeniami importowanymi, lecz bardziej wydajnymi. Jedna osoba obsługuje na 
zmianie dowolną ilość urządzeń, stąd są tańszymi w eksploatacji. Remonty wykonywane przez 
specjali styczne firmy rekompensowane są przez wynagrodzenia dwóch pracowników na każ
dej zmianie, konserwujących i uzupełni ających uszkodzone przegrody filtracyjne na filtrach 
próżniowych. Dodatkowo w przypadku flotokoncentratu odwadnianego na filtrach powstaje 
konieczność jego transportu i dosuszania na zwałach, co generuje dodatkowe koszty. 

Parametry wilgoci i sypka konsystencja odwirowanego flotokoncentratu pozwalają na zagospo
darowanie go bezpośrednio z produkcji w mieszankach koncentratowych o wyższej cenie zbytu. 

Analiza wskaźników ekonomicznych kopalni wykazuje, że najkorzystniejszą ekonomicznie 
dla kopalni strukturą produkcji, pozwalającą na efektywne zagospodarowanie w mieszankach 
flotokoncentratu jest produkcja: około l/3 węgla koksowego i 2/3 węgla energetycznego. 

S. Ekologiczne aspekty wyeliminowania produkcji mułu surowego 
i zagospodarowania odpadów poflotacyjnych 

Budowa zakładu wzbogacania miałów pozwoliła prowadzić proces wzbogacania najdrob
niejszych klas ziarnowych metodą flotacji w zamkniętym obiegu wodno-mułowym . Proces ten 
jest skutecznym sposobem odzysku z zawiesiny wodno-mułowej węgla i czystej wody, która 
jest powtórnie wykorzystywana w procesie. Stąd proces flotacji pełni rolę "oczyszczalni ście
ków" przez co zakład przestał kierować zawiesiny wód popłuczkowych do osadników zew
nętrznych. 

Odpady przeróbcze (odpady gruboziarniste z Dissa, odpady osadzarkowe i poflotacyjne) KWK 
"Szczygłowice", przeznaczone do składowania na zwałowisku powierzchniowym odpadów nie 
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stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego, jeśli chodzi o zawartość w nich pierwiastków 
śladowych oraz innych toksycznych związków. Podwyższona zawartość baru w odpadach drob
niejszych i manganu w odpadach grubych występuje w formie trwale związanej nie wymywają
cej się do wody, a zatem nie zanieczyszczającej wód gruntowych i podziemnych. 

Odpady poflotacyjne jak i inne odpady przeróbcze w zdecydowanej większości wykorzy
stywane są do robót rekultywacyjnych i inżynieryjnych. Część odpadów poflotacyjnych wyko
rzystywana jest wraz z popiołami lotnymi do podsadzania dołowych wyrobisk górniczych i do
szczelniania zrobów w ramach profilaktyki przeciwpożarowej. Kopalnia posiada odpowiednie 
badania odpadów potwierdzające ich przydatność do rekultywacji terenów zdegradowanych 
eksploatacją górniczą, jak i składowania w podziemnych wyrobiskach kopalni. Mogą także 
pełnić funkcję materiału uszczelniającego zwałowisko odpadów grubych i osadzarkowych. 

W celu oceny przydatności odpadów pogórniczych do budowy autostrad i innych obiektów 
inżynieryjno-budowlanych wykonane muszą zostać odpowiednie badania fizyko-chemiczne 
kwalifikujące odpad do konkretnych rozwiązań technologicznych, p~zewidzianych przy reali
zacji danego obiektu (np. autostrady). 

6. Podsumowanie 

l) Wzbogacaniu węgla towarzyszy produkcja znacznej ilości najdrobniejszych ziaren węgla 
charakteryzujących się wysoką zawartością popiołu. Ponieważ stanowią one około 20% 
urobku, a koszt wydobycia jest taki sam jak węgli grubych. sposób zagospodarowania za
sadniczo wpływa na wyniki finansowe kopalni. 

2) W krajach rozwiniętych z uwagi na wymogi ochrony środowiska, normy prawne wymusza
ją na energetyce spalanie węgli dobrej jakości, stąd taki produkt oczekiwany jest przez od
biorców. 

3) Rosnące wymagania jakościowe wymuszają zastosowanie nowych technologii i urządzeń, 
które zapewnią optymalizację kosztów całego procesu przeróbczego oraz umożliwią ob
niżenie kosztów wzbogacania i uzyskanie lepszych cen. 

4) Koniecznością st.aje się wzbogacanie najdrobniejszych klas ziarnowych zarówno węgli ko
ksowych jak i energetycznych. 

5) Najskuteczniejszą metodą wzbogacania najdrobniejszych ziaren jest flotacja, bazująca na 
automatycznym sterowaniu procesem wyposażonym w: 
- energooszczędne i efektywne flotowniki, 
- przepływomierze i gęstościomierze nadawy, 
- dozowniki odczynników flotacyjnych, w których stosowane są skuteczne i tanie odczyn-

niki flotacyjne dostosowane do typu węgla . 

6) Niezwykle ważnym kryterium oceny jakości węgla jest jego całkowite zawilgocenie po 
wzbogacaniu. 
Odbiorcy węgla koksującego w wyniku obniżenia zawartości wilgoci uzyskają efekty z tytułu: 
- skrócenia czasu koksowania i wzrostu zdolności produkcyjnych baterii koksowniczych, 
- obniżenia zużycia energii cieplnej potrzebnej do ogrzania baterii koksowniczych i odpa-

rowania· nadmiernej ilości wody, 
wydłużenia żywotności ogniotrwałej obudowy komór, 

- poprawy jakości produktów węglopochodnych. 
Odbiorcy węgla energetycznego w wyniku obniżenia zawartości wilgoci uzyskują efekty z tytułu: 
- poprawy pracy urządzeń nawęglania dzięki wzrostowi sypkości węgla, 
- polepszenia się jakości przemiału, 
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- stabilizacji spalania, 
- obniżeniajednostkowego zużycia paliwa na wyprodukowanie l kWh. 

7) Obniżenie kosztów odwadniania najdrobniejszych węgli i ich efektywne zagospodarowanie 
jest możliwe dzięki zastąpieniu filtrów próżniowych wirówkami sedymentacyjno-sitowymi, 
zasilanymi nadawą o optymalnej charakterystyce ziarnowo-popiołowej. Takie rozwiązanie 
przyjęto w KWK "Szczygłowice", gdzie w budowanym (1996 r.) zakładzie wzbogacania 
miału zastosowano dwie wirówki sedymentacyjno-sitowe typu SB-6400. W 2006 roku za
planowano zakup trzeciej wirówki . 

8) Elementem mającym niebagatelny wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji obiegu wod
no-mułowego jest zwiększenie zakresu stosowania aparatury kontrolno-pomiarowej. Za
pewnia ona poprawną oraz efektywną eksploatację procesu wzbogacania i całości obiegu 
wodno-mułowego. Pozwala na uzyskanie informacji o ilości przepływającego medium i je
go jakości oraz o stanie podstawowych maszyn i urządzeń, co umożliwia podejmowanie de
cyzji technologicznych zapewniających trwałąpoprawę efektywności procesu wzbogacania. 

9) Zapewnienie wysokich parametrów jakościowych węgla handlowego i bezawaryjnej pracy 
zakładu przeróbczego, obniżenie jednostkowych kosztów wzbogacanego materiału oraz po
prawa warunków BHP w ZPMW pociąga za sobą konieczność ponoszenia kosztów na no
we inwestycje, remonty kapitalne oraz zakup nowych maszyn i urządzeń. 

Literatura 

[l] Informacja techniczna. Wirówki firmy Bird w przeróbce mechanicznej węgla. 
[2] GIG Katowice, 2004: Określenie kierunków modernizacji zakładu przeróbczego KWK "Szczyglo

wice" w celu intensyfikacji i zwiększenia przepustowości wybranych procesów przeróbczych oraz 
poprawy jakości produktu. 

Economic and Ecological Aspects of Eliminating Raw Slurry Production 
and its Usage in Energy Mixtures (Blends) iJ? "Szczygłowice" Coal Mine 

Abstra et 

The aim of this paper is to present economic and ecological aspects of eliminating raw 
slurry production in the Coal Preparation Plant of the "Szczygłowice" Coal Mine. We would 
also like to present ways of slurry usage in energy mixtures (blends) produced there . Moreover, 
in this paper we would like describe the coal preparation process and separate stages in coal 
enrichment. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz 
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likwidacja kopal/1 - zagrożenie metanowe- monitoring geochemiczny i hydrochemiczny 

Streszczenie 

Likwidacja kopalń węgla kamiennego prowadzi do ilościowych i jakościowych zmian wielu 
elementów środowiska naturalnego. Jednym z najbardziej zagrożonych negatywnym oddziały
waniem prowadzonych prac likwidacyjnych jest środowisko gruntowo-wodne. Do najistotniej
szych jego zagrożeń należy zaliczyć emisje metanu i ditlenku węgla z pokładów węgla oraz 

. zmiany jakościowe wód podziemnych. 
W artykule przedstawiono wyniki zrealizowanych badań geochemicznych w rejonie wybra

nych, likwidowanych kopalń węgla kamiennego oraz zasady prowadzenia monitoringu hydro
chemicznego wód podziemnych. 

l. Wstęp 

Wstrzymanie prac eksploatacyjnych w kopalniach przeznaczonych do likwidacji prowadzi 
do stabilizacji gazodynamicznej i ustalonego wydzielania gazów kopalnianych z pokładów wę
gla [9]. Proces ten jednak z czasem zanika a prędkość jego przebiegu uzależniona jest zarówno 
od metanośności węgla jak i tempa prowadzonych prac likwidacyjnych. Wydzielające się gazy 
gromadzą się w starych zrobach a następnie migatją ku powierzchni terenu. 

Proces ten zależy od wielu czynników, takichjak [10, 11]: 
- budowa geologiczna obszaru, 
- występowanie zaburzeń tektonicznych sięgających do stropu karbonu, 
- miąższość skał nadkładu oraz ich własności filtracyjne, 
- połączenie wyrobisk z powierzchnią terenu szybami i otworami wiertniczymi, 
- zatapianie zrobów i wyrobisk. 

Wymienione czynniki decydują o przepuszczalności górotworu i możliwych drogach prze
pływu gazów kopalnianych ku powierzchni. Proces ten w likwidowanych kopalniach ulega 
znacznej intensyfikacji w przypadku zatrzymania pracy układów wentylacyjnych [11]. Brak 
przepływu powietrza w wyrobiskach górniczych powoduje laminarne przemieszczanie się ga
zów kopalnianych pod wpływem gradientu ciśnienia, temperatury i depresji naturalnej . Proces 
ten przebiega dwufazowo. W pierwszej fazie następuje clesorpcyjne wydzielanie się gazu z wę
gla, a w drugiej fazie następuje przepływ gaw wolnego do wyrobisk i zrobów. Dalsza migracja 
ku powierzchni terenu zależy od miąższości i przepuszczalnośc i skał. Proces wypływu gazów 
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kopalnianych może także zostać zintensyfikowany zatapianiem kopalni, kiedy woda będzie po
wodować ich wypieranie do góry. Jednak zatapianie poszczególnych poziomów będzie powo
dować odcinanie pokładów i likwidację dalszej desorpcji metanu. 

Zagrożenie gazowe terenów pogórniczych dotyczy szczególnie tych kopalń gdzie w nad
kładzie występują utwory przepuszczalne. Ponadto może ono występować w rejonie uskoków 
oraz szybów i otworów wiertniczych. Zjawisko to będzie prawdopodobnie ograniczone czaso
wo do okresu związanego z likwidacją kopalni [11]. 

W celu identyfikacji zagrożenia metanowego w rejonie likwidowanych kopalń i wykonania 
prognozy powstania sytuacji awaryjnych niezbędne jest stworzenie efektywnego monitoringu 
środowiska gruntowo-wodnego. Otrzymywane wyniki badań pozwolą na podjęcie szybkich 
działań eliminujących źródło zagrożenia, a tym samym umożliwią bezpieczne prowadzenie 
wszystkich niezbędnych prac związanych z likwidacją kopalń oraz bezpieczną eksploatację za
budowy mieszkalnej i przemysłowej oraz podziemnej infrastruktury technicznej [5]. 

2. Monitoring geochemiczny w rejonie likwidowanych kopalń 

Monitoring geochemiczny w rejonie likwidowanych kopalń powinien być prowadzony na 
całym obszarze górniczym. Istotne znaczenie ma przy tym precyzyjne wyznaczenie "tła gazo
wego" przed rozpoczęciem prac likwidacyjnych. 

Monitoring geochemiczny realizowany w fazie prowadzenia prac likwidacyjnych powinien 
[l, 4]: 
- umożliwić stwierdzenie migracji gazów kopalnianych przez utwory nadkładu i instalacje 

techniczne likwidowanej kopalni; 
- pozwolić na ocenę zagrożeń związanych z ich migracją; 
- dostarczać informacje niezbędne do podjęcia prawidłowych decyzji w przypadku wystąpie-

nia stanów awaryj nych związanych z przekroczeniem dolnej granicy wybuchowości CH4 . 

Aby osiągnąć te cele należy: 
- prowadzić monitoring geochemiczny z odpowiednią częstotliwością; 
- zlokalizować punkty pomiarowe w odpowiednich miejscach; 
- opracować program monitoringu w taki sposób aby uwzględniał zmiany w zasięgu inten-

sywnej migracji gazów kopalnianych; 
- dobrać właściwą metodykę pomiarów. 

Z podstawowej funkcji monitoringu jaką jest ocena zagrożeń spowodowanych migracją 
metanu wynika konieczność zlokalizowania specjalnej sieci punktów pomiarowych, przede 
wszystkim w obszarach zabudowanych. 

Zdjęcie gazowe mające na celu ustalenie tła geochemicznego powinno być wykonane przy
najmniej dwukrotnie, w okresach sezonowych zmian warunków klimatycznych. W fazie pro
wadzenia prac likwidacyjnych częstotliwość pomiarów powinna być zróżnicowana: większa 
w wytypowanych obszarach gdzie zagrożenia migracją metanu są duże (strefy przyuskokowe, 
przyodwiertowe i w rejonie szybów kopalnianych) lub potencjalne skutki migracji są groźne 
(w terenach zabudowanych) oraz w miejscach wybranych w oparciu o analizę wyników po
przedniej serii pomiarowej [31 . 

Podstawową formą monitoringu geochemicznego powinny być badania ·powietrza grunto
wego. Ze względu na konieczność stałego monitorowania całego obszaru górniczego w okresie 
prowadzenia prac likwidacyjnych należy wykonać możliwie dużą ilość stałych otworów po
miarowych. Tylko tam, gdzie ze względu na ograniczenia terenowe nie ma możliwości ich 
lokalizacji, należy korzystać z sond jednorazowych. Dla spełnienia celów monitoringu geoche-
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micznego w rejonach likwidowanych kopalń konieczne jest badanie w powietrzu gruntowym 
tylko stężenia CH4 oraz C02. Zawartość wyższych od metanu alifatycznych węglowodorów 
nasyconych jest śladowa. Ponadto metan charakteryzuje się najwyższym współczynnikiem dy
fuzji, znikomą rozpuszczalnością w wodzie i jest bardzo słabo adsorbowany przez materiały 
skalne [4, 7]. 

3. Zasady prowadzenia monitoringu geochemicznego 

Próbki powietrza gruntowego do celów monitoringowych pobiera się ze specjalnie do tego 
celu wykonanych otworów pomiarowych, ze szczelnie zainstalowanymi kolumnami filtro wymi 
z rur PCV (rys. l). Kolumny te w dolnej części są perforowane, a w górnej posiadają zawór 
umożliwiający pobierania reprezentatywnych próbek powietrza glebowego. Po wykonaniu ta
kiego otworu odpompowuje się powietrze z kolumny filtrowej i zamyka zawór, a następnie po 
odczekaniu 24 godzin pobiera się do szklanych pipet próbkę powietrza glebowego do badań 
chromatograficznych. 

Rys. l . Schemat stacjonarnego otworu badawczego do poboru prób powietrza gruntowego 
Fig. l. Scheme of an exploration well for ground air sampling 
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Rys. 2. Rozmi eszczenie sond przy badaniach geochemicznych podstawowych 
Fig. 2. Distribution o f probes in basie geoche:nical tests 
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Przy prowadzeniu powierzchniowych badań geochemicznych najczęści ej lokali zuje s ię ot
wory pomiarowe w obręb i e siatki podstawowej i zagęszczonej . Siatkę podstawową, o kroku 
pomiarowym 50x50 m, tworzą otwory rozmieszczone na całej powierzchni likwidowanej ko
palni (rys . 2). Si atkę szczegółową, realizowaną najczęściej w bezpośrednim otoczeniu szybów 
oraz i stniejących i zlikwidowanych odwiertów, tworzą otwory badawcze rozmieszczone we
dług zasady przedstawionej na rysunku 3. Badania te mają na celu okreś l enie ich roli degazacyjnej . 
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Rys. 3. Mapa koncentracji metanu w powietrzu glebowym w otoczeniu otworu wiertniczego 
(zdjęci e gazowe wykonane w systemie profilowym) 

Fig. 3. Map of metbane concentration in soi l ai r near the borehole 
(surface geochemical survey in a profile sysll:l m) 
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4. Realizacja badań geochemicznych 

Dla ukazania wpływu miąższości nadkładu i istniejących dyslokacji tektonicznych na inten
syfikację przepływu gazów kopalnianych ku powierzchni wykonano rekonensunsowe badan ia 
geochemiczne w wytypowanych rejonach obszarów górniczych KWK .,Niwka-Modrzejów" 
oraz KWK ,.l-Maja" [l, 10, 11] . Przy wyznaczaniu przebiegu profili do badań geochemicz
nych wykorzystano dostępne materiały geologiczne i hydrogeologiczne, dotyczące zawartości 
metanu i ditlenku węgla w pokładach węgla oraz informacje topograficzne i urbanistyczne. 

Profile geochemiczne zostały zaprojektowane wzdłuż linii prostopadłych do wychodni du
żych dyslokacji tektonicznych, a ponadto zostały usytuowane w rejonach dużej zmienności miąż
szości skał nadkładu. W badaniach geochemicznych wykorzystana została metoda gazu wolne
go. Zastosowany krok pomiarowy wynosił 25 m. Głębokość posadowienia sond wynosiła oko
ło 2 m od powierzchni terenu. We wszystkich pobranych próbkach gazów glebowych oznacza
no zawartość następujących gazów: CH4, C2H6, C3H8, ~CnH2n+2, 0 2, N2, H2, He, Ar, CO, C02, H2S. 

5. Interpretacja wyników badań geochemicznych 

Uzyskane wyniki badań geochemicznych, wykonanych wzdłuż wybranego profilu geoche
micznego W-E na obszarze górniczym zlikwidowanej kopalni węgla kamiennego "Niwka-Mo
drzejów" (rys. 4) oraz wzdłuż profilu geochemicznego SW-NE na obszarze górniczym zlik
widowanej KWK "l-Maja" (rys. 5), i ich relacje w stosunku do istniejących modeli geologi
czno-złożowych potwierdzają, że intensyfikacja przepływu gazów złożowych ku powierzchni 
odbywa s ię przez strefy nieciągłości tektonicznych oraz spękań i rozluźnie!l w górnokarboil
skich skałach osadowych. Zasięg i natężenie powierzchniowych ekshalacji gazowych zależne 
są od struktury, spoistości i miąższości warstw przypowierzchniowych. 

6. Monitoring hydrochemiczny w rejonie likwidowanych kopalń 

Zadaniem lokalnego monitoringu hydrochemicznego w rejonie likwidowanych kopalil jest 
rozpoznanie oraz stała kontrola wpływu likwidowanych obiektów na środowisko wodne. Pra
widłowo zorgan izowany monitoring powinien obejmować system pomiarów i poboru prób 
w stałej sieci obserwacyjnej oraz badat'l laborato;yjnych wykonywanych zgodnie z metodyką 
zalecaną przez Paóstwową I nspekcję Ochrony Srodowiska i ewentualnie wytyczne zawarte 
w programie działań unii Europejskiej w zakresie polityki wodnej [8]. 

Funkcjonowanie monitoringu wód podziemnych powinno zmierzać do uzyskania danych 
umożliwiających [2]: 
- określenie stanu i trendów zmian jakości wód podziemnych w otoczeniu kopalni, 
- prognozowanie zjawisk hydrochemicznych spowodowanych oddziaływaniem likwidowa-

nych kopalni, 
ewentualne modyfikacje zakresu badań, 

- formułowanie wniosków dla potrzeb podejmowania działań zmierzających do likwidacji 
lub ograniczenia negatywnego wpływu likwidowanej kopalni na środowisko wodne. 
Właściwe zaprojektowany i eksploatowany monitoring lokalny musi opierać się na bardzo 

dobrej znajomości lokalnych warunków geologicznych i hydrogeologicznych. Podstawowe zna
czenie ma w tym przypadku uwzględnienie podatności monitorowanej warstwy wodonośnej na 
zanieczyszczenia. Warunki te decydują także o głębokości zafiltrowania otworów obserwacyj
nych , zagęszczeniu punktów badawczych i częstotliwości przeprowadzanych badań. 
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Rys. 4. Zmiany pomierzonych stężeń CH4 i C02 wzdłuż profilu W-E 
na tle przekroju geologicznego wg [l O] 

Fig. 4. Changes of measured CH4 and C02 concentrations along profile W-E 
· on the background o f a geological transverse-section after [l O] 
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Prawidłowa konstrukcja otworów obserwacyjnych powinna umożliwi ać pobór reprezenta
tywnych prób wody dla określen ia zawartości w nich wolnego metanu oraz innych dobrze roz
puszczalnych węglowodorów . Rozpoznanie zasięgu migracji metanu będzie zależało w istot
nym stopniu od właściwego rozmieszczenia otworów obserwacyjnych, przy uwzględnianiu kie
runku przepływu wód i ich gradientu hydraulicznego. Dla dokładnej oceny wielkości migracji 
CH4 z wyrobi sk li kwidowanych kopalń niezbędne jest również określenie tła hydrochemicz
nego. W tym celu koniecznie jest wykonanie otworów obserwacyjnych także na kierunku do
pływu wód podziemnych w rejon likwidowanej kopalni. 
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Rys. 5 . Zmiany pomierzonych stężeń CH4 i C02 wzdłuż profilu SW-NE 
na tle przekroju geologicznego wg [!O] 

Fig. 5. Changes of measured CH4 and C02 concentrations along profile SW-NE 
on t he background o f a geological transverse-section aft er [l OJ 

7. Zakres i częstotliwość wykonywanych badań wód 

W ramach lokalnego monitoringu hydrochemicznego, prowadzonego w rejonie likwidowa
nych kopalń węgla kamiennego, powinno się wykonywać rozszerzone i skrócone analizy wód 
powierzchniowych i podziemnych. Analizy rozszerzone, wykonywane jeden raz w roku, po
winny obejmować oznaczenia podstawowych wskaźników zawartych w załączniku nr 3 do 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 Jutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla 
prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monito
ringu oraz sposobu interpretacj i wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284). 
Analizy skrócone powinny natomiast być wykonywane 4 razy w roku i powinny obejmować 
oznaczania takich wskaźników jak: pH, zawiesina ogólna, przewodność elektrolityczna, chlor
ki, siarczany i suma węglowodorów . 

Wody powierzchniowe do badań laboratoryjnych powinny być pobierane powyżej i poniżej 
miejsc zrzutów wody z kopalni . 

8. Podsumowanie i wnioski 

l. Jednym z głównych zagrożeń występujących w trakcie likwidacji kopalń jest migracja me
tanu z pokładów węgla i likwidowanych wyrobisk ku powierzchni. Proces ten ulega znacz-
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nej intensyfikacji w trakcie odbudowy karbońskiego piętra wodonośnego po zaprzestaniu 
pompowania wód kopalnianych oraz po wyłączeniu instalacji przewietrzania wyrobisk. 

2. Po wstrzymaniu prac eksploatacyjnych szczególną u ·agę należy zwrócić zarówno na za
pewnienie bezpieczeństwa prowadzonych prac likwidacyjnych jak i na bezpieczne użytko
wanie zabudowy mieszkaniowej oraz występującej pod powierzchnią terenu infrastruktury 
technicznej. 

3. Monitoring geochemiczny prowadzony w rejonie likwidowanych kopalń pozwala na iden
tyfikację zagroże1'1 związanych z migracją metanu i ditlenku węgla oraz na prognozowanie 
stref zagrożonych wybuchem. 

4. Monitoring geochemiczny powinien być prowadzony przy zainstalowaniu możliwie dużej 
liczby stałych otworów obserwacyjnych, z których możliwe jest łatwe pobieranie prób gazu 
dla określenia zawartości w nich CH4 i C02. 

S. Wyniki badai'l geochemicznych zrealizowanych w rejonie likwidowanych KWK ,.Niwka
Modrzejów" i "l-Maja" oraz ich relacje w stosunku do istniejących modeli geologiczno
złożowych potwierdzają, że intensyfikacja przepływu gazów złożowych ku powierzchni 
odbywa się przez strefy nieciągłości tektonicznych oraz spękań i rozluźnień w górno-kar
bońskich skałach osadowych. 
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Soil-Water Environment Monitoring in the Area of Closed Mines 

Abstract 

Ciosing of hard coal mines results in numerous quantitative and qualitative environmental 
changes, soil-water environment belonging to the most hazarded elements of the environment. 
Coal-bed methane emission and qualitative changes of groundwaters are the most important 
hazards. 

The results of investigations of rock mass tightness in the area of the closed hard coal mines 
as well as the principles of geochemical monitoring of groundwaters are presented in the paper. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Jacek Motyka 
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Lokalizacja składowiska odpadów na odkrywce bazaltu 
w kraterze nieczynnego wulkanu 

Słowa kluczowe 

ochrona środowiska -była ok1ywka jako składowisko odpadów 

Streszczenie 

Utylizacja odpadów komunalnych stanowi ważki element ochrony środowiska. Jedna z me
tod utylizacji odpadów jest ich lokowanie na składowiskach powierzchniowych. Niniejszy 
artykuł będzie poświęcony projektowaniu, budowie i eksploatacji składowiska odpadów na by
łej odkrywce bazaltu zlokalizowanej w kraterze nieczynnego wulkanu. 

l. Wprowadzenie 

Utylizacja odpadów komunalnych stanowi ważki element ochrony środowiska . Kraje wy
soko rozwinięte produkują znaczne ilości odpadów komunalnych. Republika Federalna Nie
miec rocznie produkuje około 44 mln ton odpadów komunalnych. Pewna część tych odpadów 
w wyniku realizacji odpowiednich regulacji prawnych jest ponownie zagospodarowywana. Oko
ło 14 mln ton jest deponowanych na powierzchniowych składowiskach odpadów komunalnych 
[4, 8]. Niniejszy artykuł będzie poświęcony budowie i eksploatacji jednego z najnowocześniej 

szych składowisk w RFN. 

2. Podstawowe dane dotyczące składowania odpadów w "Eiterkopfe" koło Koblencji 

2.1. Wprowadzenie 

Problem składowania między innymi odpadów komunalnych jest bardzo złożony i trudny 
do rozwiązania. Całe społeczeństwa odpady produkują- niktjednak nie chce wyrazić zgody na 
budowę składowiska w pobliżu swojego miejsca bytowania. 

Analogiczna sytuacja ma miejsce w RFN. Z uwagi na brak miejsca pod budowę składowi
ska w rejonie Koblencji podjęto starania dotyczące wyboru lokalizacji akceptowalnej przez lo
kalną społeczność. 

2.2. Sytuacja wyjściowa składowiska ,,Eiterkćipfe" 

Do przeanalizowania wszystkich aspektów dotyczących lokalizacji nowego składowiska 
odp11dów komunalnych dla około 400 000 mieszkańców miasta Koblencji i dwóch przyległych 
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powiatów wybrano (początek lat 80. XX wieku) nietypowe miejsce - krater byłego wulkanu. 
Przy wyborze miejsca pod budowę składowiska istotną rolę odegrała korzystna lokalizacja ko
munikacyjna tuż przy autostradzie A6l nieopodal Koblencji (rys. I). 

Koronnym argumentem był jednak teren wytypowany pod lokalizację składowiska. Za zgo
dą Wyższego Urzędu Górniczego w Stuttgarcie oraz odpowiednich władz kraju związkowego 
(Landu) instytucji komunalnych i samorządowych składowisko zlokalizowano na terenie byłej 
kopalni odkrywkowej bazaltu zlokalizowanej w kraterze wygasłego wulkanu, w którym na 
przełomie XIX i XX wieku rozpoczęto eksploatację bazaltu. Omawiany wulkan leży na wschod
nim obrzeżu krainy Eifel i należy do najmłodszych rejonów wulkanicznych w Europie Środ
kowej. Z punktu widzenia utworów geologicznych mamy tu doi czynienia z utworami starego 
łupku reńskiego oraz przykrywającymi go utworami sedymentacyjnymi i wulkanicznymi trze
cia- i czwartorzędu [7]. Rekonstrukcja wulkanu w którego kraterze zlokalizowano odkrywko
wą kopalnię bazaltu przedstawiono na rysunku 2. 

Z uwagi na naturalne uwarunkowania geologiczno-gómicze podstawowe parametry odkryw
kowej kopalni przedstawiały się następująco: 
- pedstawowym wydobywanym surowcem był bazalt oraz lokalnie tufy, 
- jakość występującego bazaltu była bardzo zróżnicowana, co było powodem prowadzenia 

eksploatacji selektywnej, 
- z uwagi na charakter złoża bazaltu (vide rys. 2), ociosy odkrywki były bardzo strome, 
- po osiągnięciu głębokości eksploatacji około 60 m w latach 70. zaniechano dalszej eksploa-

tacji bazaltu. 
Po podjęciu z początkiem lat 80. XX wieku decyzji o budowie składowiska odpadów na te

f·enie byłej kopalni odkrywkowej bazaltu w kraterze wulkanu rozpoczęto prace adaptacyjne. 

' ' (~ l ~ ~---
. ~ . 
. lY. 

. . '• '"'!'. 
( 
'" 

. Rys. l. Lokalizacja składowiska odpadów "Eiterkopfe" (l , 6) 
Fig. l. Location of "Eiterki:ipfe" waste storage facility (l , 6] 
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Podstawowe prace adaptacyjne 

Projektując składowisko ,,Eiterkopfe" przyjęto następujące warunki brzegowe [l, 6, 9]: 
- docelowa pojemność składowiska: ok. 11,5 mln m3

, 

ilość roczna składowanych odpadów komunalnych: 270-300 tys. ton, 
- użytkowanie składowiska: minimum 30 lat, 
- koszt budowy składowiska: około 400 mln DM (obecnie około 200 mln euro), 
- średni koszt składowanych odpadów: około 40 DM/tonę (obecnie 20 euro). 

Pod teren składowiska przeznaczono około 35 ha, w tym 24 ha "netto" na deponowanie od
padów, około 2,4 ha na zaplecze techniczne (oczyszczalnia skażonych wód, stacja utylizacji C~, 

centrum monitoringu), około 9 ha na tereny zapasowe (drogi dojazdowe, tymczasowe składo
wiska nadkładu itp.)- rysunek 3. 

Rys. 2. Rekonstrukcja wulkanu typu "Steinberg" wg prof. Meyera [7]. 
l -powierzchnia terenu przed wybuchem wulkanu, 2- obecna powierzchnia terenu, 

3 - stożek wulkanu, 4 - tuf, S - bazalt 
Fig. 2. Prof. Meyer' s reconstruction o f a "S tein ber" type volcano [7]. 

l - ground surface before the eruption, 2- current ground surface, 3 - volcanic cone, 4- tuff, S - basalt 
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12 

Rys. 3. Schemat przestrzenny infrastruktury składowiska odpadów "Eiterkopfe" [6]. 
l - odpady (max. wysokość 80 m), 2 - studnia do odprowadzania CH4, 3 - rodzimy górotwór 

(pozostałości po erupcji wulkanu), 4- uszczelnienie ścian bocznych składowiska (~2m gliny), 5- stacja 
pozyskiwania CH4 (pompy ssące) i generatora do wytwarzania prądu , 6- oczyszczalnia skażonych wód, 

7- stacja transformatorów, 8- wlot do sztolni, 9- brama wjazdowa oraz waga, 10- wylot sztolni, 
11 -sztolnia odwadniająca, 12- żwirowa warstwa odwadniająca, 13 -rury drenażowe do odprowadzania 

skażonych wód, 14- główny rurociąg zbiorczy skażonych wód, 15- warstwa uszczelniająca 
spąg składowiska ("'2,4 m), 16- stacja pomp 

Fig. 3. 3D !ayout ofthe "Eiterkopfe" waste storage facility [6]. 
l - was te (max. height 80 m), 2 - methane drainage well, 3 - virgin rockmass (remains 

o f the volcanic eruption), 4- sidewall Waterproofing Iining (;t2 m of clay), S - CH4 recovery station 
(suction pumps) and power-generation unit, 6- eontarninared water treatment plant, 7- trafo station, 
8- adit entry, 9- entrance gate and weighbridge, 10- adit exit, 11 - water adit, 12- a layer of gravel 
for water drainage, 13- eontarninared water drainage pipes, 14- main eontarninared water pipeline, 

15 - foot Waterproofing Iining (;t2.4 m), 16 - pump station 

Plan zagospodarowania składowiska podzielonego na 8 pól przedstawiono na rysunku 4 . 
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A - urzadzenia zaplecza 
techmicznego 

C- pola (części) 
składowiska 

' 1 

-i . 

Rys. 4. Plan zagospodarowania użytkowej powierzchni składowiska odpadów 
wg kolejności wykorzystania poszczególnych pól [6]. A- Urządzenia zaplecza technicznego: 
l -wlot do sztolni, 2- awaryjne źródło prądu, 3 -oczyszczalnia skażonych wód, 4- stacja 

transformatorów, 5- stacja pozyskiwania CH4 (pompy ssące), 6- elektrociepłownia (CH4 jako paliwo), 
7a77d- punkty pozyskiwanego CH4, 8a i 8b- wyloty sztolni, 9- stacja pomp, lO- szybik odwadniający 
składowisko. B -Rejon wjazdu: l -siedziba kierownictwa, 2- waga i kontrola dokumentów dostawy 
odpadów, 3 -warsztat, 4- punkt przyjmowania "drobnych" ilości odpadów, 5 - punkt przyjmowania 
odpadów "problematycznych". C- Pola (części) składowiska: l -zrekultywowane pole (zapełnione 

odpadami), 2- pole w końcowej fazie wypełniania odpadami, 3 -pole w początkowej fazie wypełniania 
odpadami, 4 -pole w budowie, 5 - pole przyszłościowe, 6 - granice obszaru składowiska odpadów 

Fig. 4. Utilization schedule of the available waste storage area [6]. 
A- Technical support equipment: l - adit entry, 2- emergency power generator, 3 - eontarninared watcr 
treatment plant, 4- trafo station, 5- CH4 recovery station (suct:on pumps), 6- electric and heat power 

generation plant (CH4 as fuel), 7a77d- CH4 draw points, 8a and 8b- adit exits, 9- pump station, 
lO- water drainage shaft. B- Entrance area: l- management offices, 2- weighbridge and waste 

clelivery eontroi point, 3 - workshop, 4- del ivery point for "smali" volumes o f waste, 5- "problem" 
was te clelivery point. C- Sectors (parts) o f the storage facility: l - rehabilitated (filled with waste) sector, 
2- sector in the fina! stage o f filling with was te, 3 - sector in the initial stage o f fi!ling, 4 - sector being 

prepared, 5 - future sector, 6- borders of the was te storage facility 
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Aby uzyskać zaprojektowany wolumen składowiska (ok. 11 ,5 mln m3
) podjęto zakrojone 

na szeroką skalę roboty adaptacyjne. Najwięcej trudności przysporzyło usuwanie z byłej ko
palni odkrywkowej bazaltowych "ostańców" (rys . 5), które były urabiane za pomocą maso
wych strzelań. Jednorazowo odpalano około 260 otworów strzałowych (rys. 6). 

Uzyskany urobek wzbogacano w nowo zainstalowanym węźle kruszarkowym, uzyskując 
różne frakcje kruszywa bazaltowego. Bezużyteczne odpady powstałe w wyniku kruszenia 1 prze
siewania uzyskanego urobku (w tym utwory trzecio- i czwartorzędowe) w ilości około l mln ton 
zmagazynowano na tymczasowym składowisku zlokalizowanym około 1000 m od budowane
go składowiska odpadów komunalnych. Odpady te zostaną po zamknięciu składowiska ,,Eiter
kopfe" wykorzystane do rekultywacji terenów składowiska. Prace adaptacyjne były bardzo 
pracochłonne . Same roboty wiertnicze, strzałowe i transport urobku trwały 6 miesięcy przy za
angażowaniu między innymi 73 koparek hydraulicznych (5 m3 pojemności łyżek) oraz kilka
dziesiąt wywrotek o pojemności 25 m3

. Równolegle z robotami strzałowymi prowadzono mię
dzy innymi prace związane z wykonaniem 2 m warstwy z gliny uszczelniającej ociosy byłej 
odkrywki (rys. 6). 

Rys. 5. Rozpoczęcie robót związanych z usuwaniem bazaltu pozostałego po zlikwidowanej odkryw<;e [5] 
Fig. 5. Commencing work to remove the basalt !emaining after the quarry closed [5] 

2 .3. Budowa systemu odwadniania składowiska 

Z uwagi na bardzo rygorystyczne przepisy obowiązujące w RFN dotyczące ochrony wód 
gruntowych oraz brak naturalnej bariery geologicznej (np. warstw wodoszczelnej gliny) w miej-
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scu lokalizacji składowiska odpadów Zespół Specjalistów podjął decyzje o wdrożeniu kom
pleksowej metody dotyczącej budowy systemu ujmowania skażonych wód (eluatów). W związ
ku z tym pod dnem składowiska wybudowano system wyrobisk odwadniających (sztolni) w kształ

cie litery T o łącznej długości 890 m (rys. 7). Fragment budowy newralgicznego odcinka (skrzy
żowanie jednostronne) przedstawiono na rysunku 8. Wyrobiska odwadniające o średnicy cD== 4 m 
były wykonane w obudowie żelbetowej o grubości 0,80 m (rys . 9). Ewenementem w skali 
światowej jest wyposażenie tego typu wyrobiska w kolejkę podziemną typu ,,Schart" (vide rys. 9) 
do transportu wyposażenia systemu odwadniania oraz przewozu ekip montażystów i personelu 
nadzorującego funkcjonowanie odwodnienia. 

Rys. 6. Przykład równoległego prowadzenia robót na byłej odkrywce [5]. 
l- usuwanie resztek bazaltu za pomocą MW, 

2- wznoszenie bocznej geotechnicznej wodoszczelnej bariery składowiska [5] 
Fig. 6. Exarnple of simultaneous work carried out in the o Id quarry [5] . 

l- clearing basalt remainsby blasting, 
2- constructing sidewall geotechnical waterproofing layer [5] 
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Rys. 7. Budowa systemu sztolni o kształcie T do ujmowania skażonych wód 
pochodzących z korpusu składowiska [5] 

Fig. 7. Constructing o f the system o f T-junction adits to d rai n the contaminated water 
from the body of the storage s i te [5] 

Rys. 8. Fragment robót żelbetowych przy wznoszeniu 
skrzyżowania jednostronnego sztolni odwadniających [5] 

Fig. 8. Reinforced concrete construction o f a water adits' junction [5] 
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Rys. 9. Przekrój przez sztolnię odwadniającą [1] . 
l - podloże (warstwa wyrównawcza), 2- obudowa żelbetowa, 3 -rury drenażowe, 

4- zbiorczy rurociąg do ujmowania skażonych wód, 5 -warstwa poślizgowa (folia HDPE + 
+ geotekstylia), 6- warstwa wyrównawcza, 7- kolejka podziemna typu "Scharf' 

Fig. 9. Cross-section through a water adit [1]. 
l - ballast (cushion layer), 2- reinforced concrete support, 3- drainage pipes, 4- main 
contaminated water drainage collector pipe, 5- slip surface (HDPE foil + geotextile), 

6 - cushion !ayer, 7 - "Scharf' monorai l 

Bardzo istotnym elementem systemu odwadniania jest komora pomp o wymiarach: wyso
kość 7,8 m, długość 21 m (rys. 10). W komorze są umieszczone 3 zbiorniki, do których ruro
ciągami drenażowymi (vide rys. 9), mającymi co 30-50 m wloty do sztolni odwadniających, 
doprowadza się via rurociągi zbiorcze skażoną wodę. Ze zbiorników tłoczy się wodę na po
wierzchnię; do oczyszczalni skażonych wód (vide rys. 4). W oczyszczalm, skażona woda jest 
poddawana w 3 etapach uzdatnianiu [3] : 

uzdatnianie biologiczne, 
- odwróconej osmozie (2 stopnie) . 

Po uzdatnieniu część wody jest wykorzystywana na składowiskach do zwalczania zapyle
nia. Reszta wody jest zrzucana do lokalnych cieków wodnych. 

Po wybudowaniu systemu sztolni odwadniających zrealizowano budowę szczelnej spągo
wej warstwy geotechnicznej składowiska (rys. 11). Warstwa ta w połączeniu z 2 m grubości 
warstwą gliny uszczelniającej ociosy odkrywki stanowi część wodoszczelnej kapsuły otacza
jącej składowane odpady. Całkowite zamknięcie kapsuły od góry nastąpi po likwidacji składo
wiska [2]. Częściowe uszczelnienie składowiska połączone z rekultywacją jest wykonywane 
bezpośrednio po zapełnieniu odpadami każdego z 8 pól (vide rys . 13). 
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2.4. Uruchomienie składowiska 

Po wykonaniu uszczelnienia spągu składowiska rozpoczęto składowanie odpadów. Rodzaje 
składowanych odpadów przedstawiono w tabeli l. 

L. p. 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Tabela l. Składowane odpady w latach 2000.;.2003, [tony] [9) 
Table l . Waste storage in a 2000.;.2003 period, [t] [9] 

Składowane odpady [tony] 2000 2001 

Odpady komunalne 69.880 69.691 

Odpady przemysłowe o parametrach 
53.565 51.107 

zbliżonych do odpadów komunalnych 

Odpady przemysłowe 9.425 8.715 

Gruz budowy 12.096 13.822 

Odpady drewnopodobne 18.794 16.979 

Szlamy 295 190 

Piaski z osadników 2.863 2.409 

Osady z oczyszczania piasków 461 398 

Pływające odpadki w wodzie ściekowej 44 268 

Zaoliwione grunty 82 o 
Żwirki i piaski zebrane 

3.057 3.836 
z dróg po sezonie zimowym 

Wyławiane odpady 337 105 

Odpady z płuczek 14.614 16.344 

Opakowania 6.948 8.427 

Odpady z sortowni 21.924 14.487 

Pozostałości po przesiewaniu kompostu 3.245 3.073 

Zanieczyszczone odpady biologiczne 2.549 5.385 

Pozostalości po sortowaniu odpadów 
4.940 4.391 

komunalnym miasta Koblencja 

2002 

70.273 

41.553 

6.986 

6.785 

14.749 

o 
1.814 

426 

241 

83 

3.112 

178 

27.752 

8.639 

13.685 

1.259 

5.471 

4.734 

Suma 225.054 219.627 207.740 

Aktualny stan zagospodarowania składowiska przedstawiono na rysunku 12. 

2003 

69.488 

14.585 

6.507 

6.731 

14.411 

471 

1:509 

845 

87 

o 

2.900 

o 
23.237 

8.219 

1.189 

1.256 

5.615 

5.279 

162.329 

Z uwagi na charakter odpadów w procesie ich rozkładu biologicznego wydziela się między 
innymi CH4. Gaz ten jest systemem rur drenażowych (ok. 6,5 km) odsysany ze składo.wiska do 
stacji uzdatniania (vide rys. 4) gdzie jest wykorzystany do wytwarzania prądu i ciepła . Ilość 

pozyskiwanego gazu- około400m3 CH4/godz. Moc zainstalowanych generatorów 730 kW. 
Praca całego składowiska (rys. 13) jest nadzorowana przez całodobowy system monitorin

gu telemetrycznego. Personel fachowców (łącznie z kierownictwem) liczył 5 PT pracowników. 
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Rys. l O. Komora pomp instalacji odwadniającej korpus skł adowiska odpadów [l]. 
l - zbiorniki wód skażonych (eluatów), 2- rurociąg połączony z systemem drenażowym wód skażonych 

Fig. l O. The main d rai n water pump station [l]. 
l - contaminated water (eluats) containers, 2- pipe connected with the contaminated water drainage system 

11 

Rys. 11. Lokalizacja szczelnej warstwy geotechnicznej składowiska na spągu byłej odkrywki bazaltu [l] . 
l -bazalt, 2- zagęszczona warstwa montmorylonitu (2m), 3- zagęszczona warstwa kaolinu ((0,75 m), 
4 - zgrzewana folia z tworzywa HDPE (2,5 mm), 5 - warstwa wyrównawcza, 6- warstwa piasku (0,15 m), 

7- tkanina (geotekstylia), 8- sztolnia odwadniająca, 9 - warstwa żwiru (0,50 m), lO- warstwa odpadów 
"drobnoziamistych" (ok. 2m), 11 -warstwa odpadów o grubości do 80m 

Fig. 11. Cross-section through the geotechnical-waterproofing layer 
placedat the bottom ofthe old basalt quany [1]. 

l- basalt, 2- compacted montmorillonite layer (2m), 3- compacted kaolinile layer (0.75 m), 
4- heat sealed HDPE foil (2.5 mm), 5- ballast layer, 5- sand layer (0.15 m), 7- geotextile, 

8 - water adit, 9- gravellayer (0.50 m), 10- layer of "fine-grained" waste (approx. 2 m), 
11 - layer o f waste up to 80 m thick 
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Rys. 12. Aktualny stan zagospodarowania poszczególnych pól składowiska [6] 
Fig. 12. Current state of sector utilization at the waste storage site [6] 

Rys. 13. Widok składowiska z zapleczem technicznym z lotu ptaka [6] . 
l -oczyszczalnia skażonych wód, 2- centrum zarządzania składowiskiem (wlot do sztolni 

odwadniającej), 3 -stacja transformatorów, 4- zrekultywowana część składowiska odpadów, 
5- stacja pozyskiwania CH4 (pompy ssące), 6 -lądowisko helikopterów, 7- studnie do 

odpompowywania CH4 z korpusu składowiska, 8 -szybik odwadniający składowisko 
Fig. 13. Aerial view ofthe site and the technical support equipment [6]. 

l - contaminated water treatment plant, 2 - s i te management center - water adit entrance, 
3 - trato station, 4- rehabilitated sector o f the s i te, 5- CH4 recovery station (suction pumps), 

6- helicapter landing, 7- CH4 dra w wells, 8 - water drainage shaft 
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3. Podsumowanie i wnioski końcowe 

Przedstawiona w niniejszym artykule problematyka budowy składowisk jest bardzo trud
nym do rozwiązania elementem polityki proekologicznej. W przypadku składowiska "Eiter
kopfe" obok rutynowo prowadzonych prac badawczo-projektowych do udziału w podejmowa
niu wiążących decyzji musiano zaprosić również wulkanologów. Wynikiem prowadzonych in
terdyscyplinarnych prac badawczo-projektowych było podjęcie decyzji o lokalizacji pierwsze
go w świecie składowiska odpadów komunalnych w byłej odkrywkowej kopalni bazaltu zloka
lizowanej na terenie wygasłego (nieczynnego) wulkanu. Zrealizowany projekt jest godny na
śladowania między innymi jako przykład wcześniej wykorzystanego terenu (zdegradowanego) 
przez eksploatację bazaltu w odkrywkowej kopalni. 

Na uwagę zasługuje ponadto: 
l. Sposób zaprojektowania i wykonania systemu ujmowania, odprowadzania i utylizacji ska

żonych wód (eluatów) z korpusu składowiska. Zastosowany system sztolni i komora pomp 
jest ewenementem na skalę światową. ' 

2. Sposób zagwarantowania szczelności kapsuły otaczającej odpady komunalne. 
3. Zaprojektowanie i zainstalowanie aparatury do odsysania metanu CH4 oraz urządzeń do je

go gospodarczego wykorzystania (wytwarzanie prądu i ciepła) do potrzeb własnych oraz 
zasilania sieci miej skiej. 

4. Opracowanie i wdrożenie całodobowego systemu telemetrycznego monitoringu wszystkich 
elementów procesu składowania odpadów oraz funkcjonowania składowiska. 

5. Niebagatelne koszty związane z realizacją budowy składowiska. Suma 200 milionów euro 
jest poważną kwotą. 

Literatura 

li] Barchm1ski B.: Materiały i informacje uzysbne w trakcie pobytu studyjnego na składowisku Eiter
kopfe". 2005. 

l2] Barchański B.: Techniczne metody ograniczania skażenia wód w składowiskach odpadów. Odzysk 
odpadów. lGSMiE PAN, Kraków 2005. 

[3] Barchański B.: Wybrane przykłady utylizacji skażonych wód odprowadzonych ze składowisk odpa
dów na przestrzeń ostatnich 20 lat w niektórych krajach Europy Zachodniej . Odzysk odpadów. 
JGSMiE PAN, Kraków 2005. 

[4] Deponien fUr Rest - Siedlungsabfo!le der Bundesrepublik Deutschland- 5 Autlage- 2001- Unwelt-
bundesamt- Berlin . 

[5] Elan im V ulkan-Der bau der Zentraldeponie .. Eiterkopfe"- Koblenz- 2002. 
[6] Krampen H.: Unweltschutz, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit - DZV Koblenz - 2004. 
[7] Meyer W.: V u l kanpark Brahtal /Laacher See- Koblenz- 1994. 
(8] Tatsachen li ber Deutschland - Informacja Rzecznika Prasowego Rządu RFN- Berlin 2004. 
[9) Rmersbach K.: Revalidierung zur Unwelterklarung- DZV Koblenz- 2004. 

Landfili Site Localization on a Basalt-Pit in an Inactive V oleano Crater 

Abstra et 

M unicipal waste utilization is an important element of environmental protection. One of the 
waste utilization methods is Iocating them on surface landfili sites. The present article is dedi-
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cated to designing, constructing and exploiting a disposuł site on a former basalt pit located in 
an inactive volcano crater. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Ryszard Ubernwn 

Artykuł jest wynikiem prac prowadzonych w ramach projektu KBN Grant nr 18.25.100.923. 
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Procedura oceny zgodności przenośników taśmowych 
wprowadzanych do obrotu w krajach UE - praktyka funkcjonowania 

Słowa kluczowe 

UE - system oceny zgodności -przenośniki taśmowe 

Streszczenie 

Dotychczasowy okres obowiązywania systemu oceny zgodności umożliwia dokonanie pod
sumowania przebiegu tego procesu oraz umożliwia przedstawienie trudności, na jakie napoty
kają producenci przenośników taśmowych, producenci podzespołów do przenośników taśmo
wych w trakcie wprowadzania wyrobów do obrotu. 

I. Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 roku (tekst jednolity Dz. Ust. 
Nr 204/2004 r., Poz. 2087) określa wymagania dla producenta przenośników taśmowych 
oraz ich podzespołów i elementów dotyczące sporządzania deklaracji zgodności, poprzez 
którą potwicrdza zgodność z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami przed ich 
wprowadzeniem do obrotu, co oznacza przekazanie po raz pierwszy użytkownikowi lub 
sprzedawcy. 
Przegląd zasadniczych wymagań/dyrektyw określonych w rozporządzeniach wydanych przez 
właściwych ministrów jest pierwszym zadaniem producenta i zobowiązuje go do uwzględ
nienia wszystkich zapisów dotyczących przenośników taśmowych i ich podzespołów, a zwła
szcza zobowiązuje go do stosowania procedur oceny zgodności, które są opisane w tych 
wymaganiach/dyrektywach. 
Doświadczenia Zakładu Badań Atestacyjnych Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 

Jednostki Certyfikującej Wyroby wykazują, że w trakcie realizacji tego pierwszego zadania 
producenci: 
- nie dokonują szczegółowego przeglądu wszystkich wymagań, które mają zastosowanie do 

przenośnika taśmowego wyposażonego dodatkowo w zespoły wymagające uwzględnienia 
większej liczby rozporządzeń/dyrektyw np. wyposażonego w akumulator hydrauliczny, 

- ograniczają ocenę zgodności tylko do Dyrektywy Maszynowej Nr 98/37/WE, 
- nie dokonują analizy wszystkich zapisów rozporządzeń/dyrektyw, które zostały wybrane 

w trakcie ww. przeglądu i opierają się tylko na domniemaniu spełnienia wszystkich zapi
sów kontynuując produkcję jak dotychczas, 

- nie przestrzegają procedur oceny wynikających z Dyrektywy ATEX Nr 94/9/WE w odnie
sieniu do urządzeń nieelektrycznych stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 

609 



Meder A. , Kaczmarczyk J.: Procedura oceny zgodności przenośn ików taśmowych ... 

Podsumowanie dotychczasowych doświadczeń związanych z procesami oceny zgodności 
przenośników taśmowych oraz ich podzespołów zostanie dokonane na przykładzie przenośnika 
taśmowego przewidzianego do zastosowania w przestrzeniach zagrożen i a wybuchem, który nie 
jest wyposażony w urządzenia ciśnieniowe, zbiorniki c i śnieniowe, w aparaturę, o której mowa 
w Artykule 108, UstQp 3 Ustawy z dnia 21 lipca 2000 r.- Prawo telekomunikacyjne (Dz. Ust. 
Nr 73, Poz. 852). 

Producent tak wyposażonego przenośn i ka i przewidzianego do takiego zastosowania po-
winien wziąć pod uwagę następujące wymagania zasadnicze/dyrektywy: 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeJ1stwa (Dz. Ust. Nr 91, 
Poz. 858), 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. 
w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do 
użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. Ust. Nr.l43, Poz. 1393). 

II. Ocena przenośnika taśmowego lub jego podzespołu na zgodność z Dyrektywą Maszynową 
wdrożoną Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 
kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeń
stwa (Dz. Ust. Nr 91, Poz. 858) wykonywana przez producenta wymaga, aby w poszcze
gólnych etapach oceny uwzględnił wszystkie uwarunkowania związane z eliminowaniem 
zagrożc11 stwarzanych przez przenośnik taśmowy lub jego podzespół niezależnie od atrak
cyjności ich parametrów technicznych i eksploatacyjnych. Ocena zgodności potwierdza at
rakcyjność rozwiązaó konstrukcyjnych, zapisów zawartych w instrukcji poprzez przeka
zanie użytkownikowi informacji , że zakupiony przez niego przenośnik taśmowy spełnia 
wymagania bczpieczeóstwa, a jego stosowanie nie stwarza zagrożenia. 
• Realizując zapis §7 producent przenośników taśmowych nie uwzględnia: 

konieczności przeprowadzenia identyfikacji wszystkich zagrożeń w celu zaprojektowa
nia i wykonania przenośnika eliminującego zidentyfikowane zagrożenia, 

- wyszczególnienia wymagań, które są niemożliwe do spełnienia ze względu na istniejący 
stan techniki, 

- konieczności precyzyjnego okreś lenia warunków użytkowania. 
• Zapisy w instrukcjach (dokumentacjach techniczno-ruchowych) uwzględniają montaż, 

obsługę, konserwację, transport przenośników, środków, co jest zgodne z wymaganiami 
§8 jednak nie uwzględniają: 

- demontażu, zagrożeń związanych z regulacją i konserwacją, 
- środków ochronnych przewidywanych dla zrealizowania funkcji przenośnika taśmo-

wego lub jego podzespołu oraz dla realizowania konserwacji, regulacji, montażu i de
montażu, 

- pozostającego ryzyka, którego nie można wyeliminować mimo zastosowania środków 
ochronnych, przeszkoleń, wymagań kwalifikacyjnych obsługi. 

• Brak zapisów dotyczących przewidywanych zastosowań przenośnika taśmowego, które 
można \ · sposób racjonalny oczekiwać. Wymagania §9 zobowiązują producenta do prze
widywania takich zastosowań. W przypadku przenośników taśmowych producent po
winien przewidywać, że jego urządzenie zostanie zastosowane np. do transportu mate
riałów, do transportu osób bez dodatkowego wyposażenia przenośnika, do transportu urobku 
w przeciwnym kierunku ruchu itp. 
Brak działań ze strony producenta, które zapobiegałoby użytkowaniu odbiegającemu od 
normalnego użytkowania. 
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• Producent nie bierze pod uwagę podstawowego wyposażenia specjalnego, osprzętu umoż
liwiającego regulację, konserwację, użytkowanie bez stwarzania zagrożeń. W przypad
ku przenośników taśmowych spełnienie § 10 wymaga, aby producent dostarczył użyt
kownikowi osprzęt umożliwiający zakładanie taśmy na przenośnik po montażu jego 
podstawowych zespołów, osprzętu umożliwiającego zbliżanie końców taśmy po jej zer
waniu itp. 

• Przenośniki taśmowe nie są wyposażone w integralne oświetlenie, lecz jako urządzenia 
stacjonarne powinny być montowane w obrębie oświetlenia ogólnego. Producenci nie 
uwzględniają w zapisach instrukcji informacji o konieczności miejscowego oświetlenia 
mimo, że §2 zawiera takie wymagania. 

• Wymagania dotyczące bezpiecznego przemieszczania zespołów przenośnika taśmowe
go, wymagania dotyczące uchwytów transportowych, środków ciężkości wymuszone 
poprzednio w trakcie realizacji procesu dopuszczania do stosowania w zakładach górni
czych w dalszym ciągu są postrzegane przez producentów przenośników taśmowych ja
ko nie decydujące o bezpieczeństwie. 
Paragraf 13 Dyrektywy Maszynowej szczegółowo odnosi się do tych wymagań. 

• Zapisy od § 14 do §23 dotyczą układu sterowania przenośnika taśmowego uwzględ
niając: 

ogólną zasadę działania, 

elementy sterownicze, 
wskaźniki, 

sygnały ostrzegawcze, 
uruchomienie, 

- zatrzymanie, 
wyłączniki awaryjne, 

- sterowanie wybranym trybem, 
- przerwy w zasilaniu. 
W związku z powyższymi zapisami producent przenośników taśmowych, który nie wypo

saża tego urządzenia w układ zasilania i sterowania nie powinien deklarować zgodności z Dyrek
tywą Maszynową, gdyż dotyczy ona maszyn zdefiniowanych jako zespół sprzężonych części 
lub elementów składowych, z których przynajmniej jeden jest ruchomy, wraz z odpowiednimi 
elementami uruchamiającymi, obwodami sterowania, zasilania połączonych wspólnie w celu okreś
lonego zastosowania. 

Nie oznaczenie przenośnika taśmowego znakiem CE mimo dokonania oceny zgodności 
spowoduje, że w deklaracji zgodności musi znajdować się zapis o przeznaczeniu przenośnika 
taśmowego do wbudowania lub połączenia z innymi maszynami w celu utworzenia maszyn, do 
których będą miały zastosowanie przepisy Dyrektywy Maszynowej. 

Spełnienie wymagań od § 14 do §23 stwarza najwięcej problemów producentom przenoś
ników taśmowych, a także producentom podzespołów i elementów. Użytkownik wymaga oz
naczenia znakiem CE proponując wbudowanie przenośnika taśmowego w istniejący w zakła
dzie górniczym układ zasilania i sterowania, który nie jest znany producentowi, który jest ukła
dem przestarzałym a dodatkowo decyduje on w dużym stopniu o bezpieczeństwie przenośnika 
taśmowego. 

Przenośnik taśmowy bez układu sterowania i zasilania nie jest maszyną, lecz jedynie grupą 
nieruchomych podzespołów i elementów, które nie stwarzają zagrożenia. 

W każdym przypadku konieczna jest rzeczowa analiza wykonana przez producenta, a wy
n ikająca z uwzględnionych potrzeb, sugestii i życzeń użytkownika oraz własnych obaw pro-
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ducenta wynikających z przeprowadzonej wcześniej analizy ryzyka. Producent, który deklaruje 
zgodność przenośnika taśmowego z Dyrektywą Maszynową powinien: 
- wziąć odpowiedzialność za układ sterowania i zasilania, który proponuje użytkownik, lub 

zaproponować własny układ sterowania i zasilania i przekonać użytkownika o jego atrak
cyjności, lub 
zaproponować wymagania dotyczące układu sterowania i zasilania umieszczając odpowie
dnie zapisy, schematy, parametry w instrukcji i w dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej 
precyzując także zagrożenia wynikające z nie przestrzegania tych zapisów. 
• Realizując §25 Dyrektywy Maszynowej producent zapomina całkowicie o uwzględnie

niu trwałości użytych materiałów, w szczególności w odniesieniu do zjawisk zmęcze

nia, starzenia, korozji i ścierania, z czego powinny wynikać zapisy o rodzaju i często
tliwości kontroli, konserwacji, kryteriach wymiany. 
Przykładowo producent przenośników taśmowych nie stosuje zapisów dotyczących kry
teriów wymiany krążników ze względu na trwałość zastosowanych łożysk, uszczelnień, 
ze względu na ścieranie się płaszcza krążnika, zmęczenia materiału osi. Nie stosuje 
także zapisów związanych z trwałością bębnów ze względu na zastosowane w nich ło
żyska i ze względu na okładzinę gumującą bęben. Podobne zapisy powinien przewi
dzieć także ze względu na kryteria wymiany elementów sprzęgieł, hamulców, węży hy
draulicznych itp. 
Brak zapisów wymienionych przykładowo powyżej powoduje, że po pewnym okresie 
eksploatacji przenośnik taśmowy lub jego podzespół staje się wyrobem stwarzającym 
zagrożenie, którego nie przewidział producent, a za które ponosi odpowiedzialność zgod
nie z podpisaną deklaracją zgodności. 

• Paragraf 29 zawierający wymagania dotyczące zapobiegania zablokowaniu się rucho
mych elementów zobowiązuje producenta przenośników taśmowych do przewidzenia 
specjalnych urządzeń ochronnych lub narzędzi, opracowania instrukcji oraz zobowią
zuje ewentualnie do oznakowania maszyny w celu przeprowadzenia bezpiecznego od
blokowania tych elementów. Zapis ten powoduje, że przypadki np . zablokowania bębna 
zwrotni przenośnika przez bryłę urobku pomiędzy taśmą dolną a bębnem powinny być 
przewidziane przez producenta przenośnika, mimo że stosuje zgarniacze taśmy dolnej 
przed jej wejściem na bęben, które są zamocowane obrotowo. Producent powinien po
stępować zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu tzn. wprowadzić instrukcję dla od
blokowania taśmy, opisać specjalne narzędzia, ewentualnie oznakować potencjalne miej
sca blokowania. 

• Dotychczasowe wymagania przepisów oraz norm górniczych zawierały zapisy dotyczą
ce osłon przenośników taśmowych oraz ich podzespołów i dlatego §30 Dyrektywy Ma
szynowej, który omawia rodzaje osłon, warunki ich stosowania, blokowania jest w zasa
dzie spełniony przez producentów. Zachodzi jednak potrzeba dokonania dodatkowej 
analizy zastosowanych osłon, ponieważ wszystkie osłony zapobiegające dostępowi do 
tych fragmentów ruchomych elementów, które nie są wykorzystywane podczas pracy 
powinny być stałe. Osłony stałe powinny być pewnie zamocowane na swoim miejscu 
poprzez zastosowanie rozwiązań, które umożliwiają demontaż wyłącznie przy użyciu 
narzędzi. Tam, gdzie jest to możliwe , usunięcie elementów mocujących powinno unie
możliwić pozostawienie osłon na swoim miejscu. 
Biorąc pod uwagę powyższe zapisy należy stwierdzić, że osłony boczne stacji zwrot
nych, pętlicowych zasobników taśmy, które są zawieszane tylko na konstrukcji nośnej 
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tych podzespołów, nie spełniają wymagań osłon stałych, mimo, że zgodnie z definicją 
są osłonami stałymi. 

• Zapisy §35 zawierają wymagania dotyczące ryzyka związanego z błędami montażo
wymi, a szczególnie z połączeniami hydraulicznymi, pneumatycznymi, elektrycznymi . 
Producenci przenośników taśmowych nie zakładają takiego ryzyka nie podają dodatko
wych informacji, nie oznaczają elementów, nie uniemożliwiają konstrtikcyjnie niewła
ściwych połączeń. 

• Wymagania dotychczasowe dotyczące wyposażania przenośników taśmowych w czuj
niki kontrolujące pracę przenośników, a szczególnie w czujniki temperatury są zgodne 
także z §37 zawierającym zapisy dotyczące unikania ryzyka wywołania pożaru lub prze
grzania spowodowanego przez maszynę lub jej podzespoły. W związku z powyższym 
nie należałoby modyfikować dotychczasowych konstrukcji wysięgników, kadłubów na
pędów, zwrotn i, bębnów nieruchomych pętlicowych zasobników taśmy i wyposażać je 
w czujniki kontrolujące pracę przenośnika. 

• Realizując zapis §48 producent nie uwzględnia w oznaczeniu przenośnika taśmowego 
wymagania dotyczącego odpowiedniego oznaczenia wynikającego z zastosowania w przes
trzeniach zagrożonych wybuchem. Przenośnik taśmowy powinien zawierać takie ozna
czenie, oczywiście po dokonaniu jego oceny na zgodność z Dyrektywą ATEX. 

• Instrukcja, która zgodnie z zapisami §50 zastąpiła dotychczasową dokumentację techni
czno-ruchową powinna być dokumentem nowej generacji zawierającym wszystkie in
formacje niezbędne dla bezpiecznego użytkowania przenośnika taśmowego. 
Dotychczasowy okres obowiązywania systemu oceny zgodności wykazuje, że produ
cenci mają poważne problemy z właściwym zrozumieniem ważności tego dokumentu. 
Ważność ta wynika nie tylko z właściwej realizacji Dyrektywy Maszynowej, ale także 
z zagrożeń dla producenta, które wynikają z odpowiedzialności cywilnej. Podstawowym 
błędem producentów jest pomijanie procesu identyfikacji zagrożeń powodowanych przez 
wyrób oraz z oceny ryzyka. 
Wymaganie to jest nowym zadaniem dla działów konstrukcyjnych producentów, w któ
rym chodzi o ocenę ryzyka zgodnie z normą PN-EN 1050 "Maszyny. Bezpieczeństwo. 
Zasady oceny ryzyka" . Proces oceny ryzyka jest szeregiem logicznych kroków umoż
liwiających, w uporządkowany sposób, badanie zagrożeń związanych z przenośnikiem 
taśmowym. 

Proces oceny ryzyka zawiera: 
- analizę ryzyka (określenie ograniczeń dotyczących układu, identyfikację zagrożeń, osza

cowanie ryzyka), 
- ocenę ryzyka. 
Proces oceny ryzyka polega, więc na podejmowaniu wyważonych decyzj i, które są wsparte 

metodami jakościowymi uzupełnianymi tak dalece jak to jest możliwe metodami ilościowymi. 
Przeprowadzony proces analizy ryzyka przed ostatecznym opracowaniem instrukcji poz

wala na wprowadzenie szeregu zapisów zapewniających bezpieczną eksploatację, a także zmniej
szenie zagrożel'1 dla producenta wynikających z odpowiedzialności cywilnej. 

Do najczęstszych braków zauważonych w przedstawionych instrukcjach należą: 
- zapisy o stosowaniu nie informują o niedozwolonych sposobach użytkowania, 
- brak zapisów uwzględniających przewidywane stosowanie środków ochrony, brak zapisów 

o kwalifikacjach obsługi, o poziomie emitowanego hałasu, wartości drgań itp. 
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• Deklaracja zgodności, przy pomocy której producent przenośnika taśmowego potwier
dza, że jego wyrób spełnia zasadnicze wymagania powinna być dokumentem przygo
towanym w sposób przemyślany. 
Najczęściej spotykane błędy to: 

- brak deklaracji spełnienia Dyrektywy ATEX, gdy przenośnik taśmowy jest przeznaczo
ny do stosowania w przestrzeni zagrożenia wybuchem, 

- przywoływanie dużej liczby norm jako powtarzanie zapisów z wcześniejszych doku
mentacji techniczno-ruchowych oraz z warunków technicznych wykonania i odbioru, 

- brak informacji o wbudowaniu podzespołu lub jego połączenia z innymi maszynami. 

III . Ocena przenośnika taśmowego lub jego podzespołu na zgodność z Dyrektywą ATEX Nr 
94/9/WE wdrożonej Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów och
ronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. Ust. Nr. 
143, Poz. 1393) wykonywana przez producenta wymaga dokonania analizy zakresu odpo
wiedzialności za przenośnik taśmowy wprowadzany do obrotu ze względu na wyposażenie 
elektryczne układu sterowania i zasilania, a także ze względu na grupy i kategorie urządzeń. 
Producent przenośnika taśmowego deklarując zgodność z Dyrektywą A TEX powinien za
pewnić spełnienie Dyrektywy poprzez: 
- wszystkie urządzenia elektryczne układu zasilania i sterowania, 
- podzespoły mechaniczne. 
Dotychczasowe doświadczenia wykazują, że producenci wyposażają przenośniki taśmowe 

w urządzenia elektryczne oznaczone przez ich producentów znakiem CE, którzy deklarują 
zgodność z Dyrektywą ATEX. W związku z powyższym układy zasilania i sterowania, które 
powinny być integralnym podzespołem przenośnika taśmowego jako maszyny spełniają wy
magania ww. Dyrektywy jednak stwierdzenie o zgodności wyposażenia elektrycznego z Dyrek
tywą ATEX nie upoważnia producenta przenośnika do wystawienia deklaracji zgodności z tą 
Dyrektywą. 

Stałym błędem producenta jest ograniczenie oceny zgodności z Dyrektywą ATEX tylko 
do wyposażenia elektrycznego, podczas gdy §52 Dyrektywy zawiera wymagania dotyczące 
procedur oceny urządzeń, które nie są urządzeniami elektrycznymi i nie są silnikami spali
nowymi . 

Zapisy tych wymagań przewidująprocedurę wewnętrznej kontroli produkcji, której etapami są: 
- opracowanie dokumentacji technicznej i jej przechowywanie przez producenta do celów kon

trolnych przez okres lO lat od dnia wyprodukowania ostatniego egzemplarza urządzenia, 
- skład dokumentacji powinien być ściśle określony i zawierać: wyniki, w szczególności ob

liczeń projektowych lub przeprowadzonych badań, protokoły z badań, opis ogólny urządze
nia, projekt koncepcyjny konstrukcji oraz rysunki i schematy, a w szczególności elemen
tów, podzespołów i obwodów, opisy i wyjaśnienia do zrozumienia rysunków i schematów 
oraz działania urządzenia, wykaz norm zharmonizowanych zastosowanych w całości lub 
częściowo oraz w przypadku niezastosowania tych norm, 

- dokumentacja techniczna powinna być przekazana jednostce notyfikowanej , która potwier
dzi jej odbiór i przechowuje ją, 

- zapewnienie i oświadczenie, że przenośnik taśmowy spełnia wymagania określone w Dy
rektywie, które dotyczą tego rządzenia. 
Norma PN-EN 13463-1 "Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybu

chem" zharmonizowana ,z Dyrektywą ATEX może stanowić podstawą oceny i umożliwić za-
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kończenie procesu oceny zgodności z Dyrektywa ATEX poprzez podpisanie odpowiedniej de
klaracji zgodności. 

Wnioski 

l. Ocena zgodności przenośników taśmowych oraz ich podzespołów powinna być poparta: 
- analizą dyrektyw, które mają zastosowanie, 
- znajomością wymagań i procedur zawartych w dyrektywach, 
- analizą ryzyka i zagrożeń wynikających z dobrej znajomości własnego wyrobu, 
- prawidłową dokumentacją techniczno-konstrukcyjną, instrukcją. 

2. Dotychczasowy okres obowiązywania systemu oceny zgodności wykazuje, że producenci 
przenośników taśmowych oraz ich podzespołów popełniają błędy w trakcie procesu oceny 
zgodności i wystawiają deklaracje zgodności bez sprawdzenia spełnienia wszystkich obo
wiązujących wymagań. 

3. Ocena zgodności nie jest poprzedzona analizą ryzyka, identyfikacją zagrożeń, nie są wy
konywane zapisy dotyczące analizy ryzyka. Dokumentacje techniczno-konstrukcyjne są opra
cowywane w sposób identyczny jak dla poprzedniego systemu oceny zgodności . 
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The Practice of the CE Conformity Assessment Procedure 
for Bełt Conveyors Placed on the EU Market 

Abstra et 

The duration of time the CE system has been in force till now allows summarizing the pro
cess and pinpoint the difficulties faced by the manufacturers of belt conveyors and belt con
veyor accessories when introducing their products into the market. 

Recenzent: dr inż. Piotr Kulinowski 
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Górnictwo rud w południowym Peru a ochrona środowiska 
i zrównoważony rozwój regionu 

Słowa kluczowe 

górnictwo rud w Peru- zrównoważony rozwój- ochrona środowiska 

Streszczenie 

Górnictwo Peru, które jest istotnym elementem gospodarki tego kraju i dużym dostawcą 
surowców mineralnych na rynki światowe, adaptuje się szybko do standardów międzynarodo
wych w bezpieczeństwie pracy, ochronie środowiska i współudziale w budowie infrastruktury 
komunikacyjnej kraju. Przedstawiono realizację zasad rozwoju zrównoważonego w południo
wej części Peru, politykę surowcową i koncesyjną oraz wkład górnictwa w rozwój gospodar
czy regionu. Oceniono szansę współistnienia kopalń złota i srebra z projektowanym przez pol
skich geologów nowym parkiem narodowym. Wskazano na problemy, z którymi mogą mieć 
do czynienia polskie przedsiębiorstwa górnicze dążące do inwestowania w Peru. 

Wprowadzenie 

W ostatnich latach Peru przeżywa niezwykły rozwój górnictwa złota i srebra, a także 

wzmocnienie międzynarodowej pozycji górnictwa innych metali. W przeciwieństwie do rabun
kowej gospodarki przez konkwistadorów, a także w okresie międzywojennym i tuż po II woj
nie światowej, współczesny rozwój górnictwa jest dobrze zaplanowany i dostosowany do wy
magań środowiskowych i społecznych. Warto zapoznać się obecnym obrazem górnictwa tego 
kraju, regulacjami prawnymi i obowiązkami nakładanymi na górnictwo przed ewentualnym pod
jęciem inwestowania w poszukiwania geologiczne i eksploatację złóż przez polskie przedsię
biorstwa. 

Przy okazji badań geologicznych w południowym Peru, prowadzonych w latach 2003 i 2004 
[7 , 8, 15] i starań o utworzenie parku narodowego autorzy wizytowali agendy Ministerstwa 
Energetyki i Górnictwa oraz kilka kopalń i spotykali się z władzami lokalnymi różnych szcze
bli. Mieli zatem okazję do zapoznania się z problemami, na które w praktyce napotykająprzed
siębiorstwa już zaangażowane na tym terenie i podejściem do rozwiązywania konfliktu intere
sów. W tym przypadku problem polega na wykorzystaniu walorów terenu trudno dostępnego, 
a zarazem atrakcyjnego przyrodniczo i archeologicznie, na rozsądnym kompromisie między 
apetytem górnictwa i nadzieją mieszkańców na dochody z turystyki lub pracy w kopalniach. 
Artykuł ten może być pomocny przy podejmowaniu decyzji o zaangażowaniu polskich przed
siębiorstw geologicznych i górniczych w poszukiwania i eksplorację złóż na tym obszarze. 
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Stan górnictwa i polityka surowcowa w Peru 

Górnictwo jest istotnym sektorem gospodarki peruwiańskiej, dostarcza 6-11% GNP i 45-56% 
dewiz dla kraju [16. 10, 3, 17] kosztem wyczerpywania nieodnawialnych zasobów. W roku 
2003 złoto miało ponad 19% udział w wartości ogólnej eksportu z tego kraju, miedź ponad 
15% a cynk ponad 5%. Peru wydobywa dziś największe na świecie ilości srebra i zajmuje 6 
miejsce w produkcji złota. Wśród innych metali Peru zajmuje następujące pozycje: miedź- 3, 
cynk- 2. ołów - 4, cyna- 3, ren - 2, tellur- 3 (ta b. l). Jest to, więc niewątpliwie , jedno z naj
ważniejszych źródeł metali na świecie. 

Tabela l. Udział Peru w światowym wydobyciu rud metali w 2004 roku 

Produkcja górnicza Udział w produkcji Udział płd. Peru 
Metal (tnn zawartego światowej w produkcji Główne kopalnie 

metalu) % Miejsce krajowej 

Miedź l 036 000 7,1 3 60 
Cu<~one, Toquepala, 
Cerro Verde, Tintaya 

Cynk l 209 000 13,3 2 <5 
Ołów 306 000 9,7 4 <5 
Cvna 42 000 16,8 3 100 San Rafael 

Srebro 3060 15,7 1-2 27 Arcata, Ares, Selene 

Złoto 173 7,0 6 28 
Ares, Chipmo, Antapite, 
okręcr Madre de Dios 

Molibden 11000 7,9 4 75 kopalnie rud miedzi 
Ren 5 15,2 2 75 kopalnie rud miedzi 

Bizmut 1000 26,3 2-3 o 
tysiące prymitywnych płuczek w złożach okruchowych . 

Główne wskaźniki makroekonomiczne Peru w 2003 roku: powierzchnia l ,3 mln km2
, lud

ność 27 mln (68% ludności Polski), od kilku lat realny wzrost PNB 4-5%, inflacja poniżej 3%, 
dodatni bilans płatniczy. Jest to jeden z niewielu krajów Ameryki Łacińskiej, który wykazuje 
wyraźny wzrost gospodarczy w ostatnim lO-leciu. W 2003 roku nakłady inwestycyjne w gór
nictwie sięgnęły 8,2 mld USD (47% ogółu), a w najbliższych latach deklaruje się wzrost do 13 
mld USD (ponad 56% ogółu) . Sektor ten przynosi jednocześnie poważne dochody dla kraju-
4,6 mld USD . 

Od kilkunastu lat Peru zdecydowanie prywatyzuje górnictwo. W latach 1991-92 wprowa
dzono nowe prawo górnicze, tworzące atrakcyjne warunki dla inwestowania w tym sektorze, 
jednakowe dla kapitału zagranicznego i rodzimego. Są to standardowe lub niskie taryfy celne, 
swobodna wymiana walut, stabilny system prawny, podpisanie gwarancji rządowych i między
narodowych dla inwestrów [l] . W roku 1996 uporządkowano kataster górniczy [16]. Przyspie
szono wykonywanie map geologicznych 1:100 000, które pokrywająjuż ponad 80% powierz
chni kraju. Istotną rolę w koordynacji badań geologicznych kraju oraz tworzeniu bazy danych 
o złożach (wraz z oceną oddziaływania na środowisko i zagrożeń naturalnych ewentualnej eks
ploatacji) odgrywa INGEMMET - Instytut Geologiczno-Górniczo-Metalurgiczny w Limie. W ro
ku 2004 wystąpiono o koncesje na około 5000 działek , blisko 2000 więcej niż przed rokiem [ 17]. 

Po kilku latach funkcjonowania gospodarki w nowych ramach prawnych widać pozytywne 
efekty. W 2002 roku w górnictwie Peru zainwestowano ponad 5 mld USD, co daje 5 miejsce 
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na świecie. Przewiduje się, że w okresie 1998-2008 nakłady kapitału zagranicznego na górnic
two w Peru wyniosą 11 mld USD [S]. Dodamy do tego opinię Fraser Institute, który ogłasza 
ranking atrakcyjności inwestycji geologiczno-górniczych w 47 górniczych państwach lub sta
nach (USA) i prowincjach (Kanada) prowadzących samodzielną politykę w tym zakresie. Od 
kilku lat Peru jest notowane w czołówce. Ostatnio (E&MJ 2003) zajęło w punktacji ogólnej S 
miejsce (po Chile, Quebecu, Australii i Newadzie) otrzymując 84% maksymalnej ilości punk
tów, dzięki 96 punktom za czynniki geologiczne i 70 punktom za warunki legislacyjno-orga
nizacyjne. Cenione jest doświadczenie zawodowe kadry. Koszty jednostkowe produkcji górni
czej złota w Peru, a zwłaszcza w opisanym poniżej regionie Arequipa, są znacznie niższe od 
przeciętnych na świecie, tj . 176 USD/tr.oz. w 2002 roku. Bardzo niskie są koszty wydobycia 
i wzbogacania rud miedzi, co pozwala przetrwać kryzysy cen i dostarczać krociowych docho
dów w okresach hossy . Suchy klimat południowego Peru umożliwia stosowanie tanich techno
logii ługowania rud miedzi i powiększenia zasobów o ubogie rudy strefy utlenienia, nieprzy
datne dla tradycyjnych technologii flotacyjnych. Np. w złożu Toquepala udokumentowano nie
dawno ponad 1900 mln ton rud ługowanych o zawartości około 0,2% Cu. 

Górnictwo peruwiańskie zatrudnia bezpośrednio 67 tysięcy osób, a pośrednio generuje 33S 
tysięcy miejsc pracy, utrzymując l,S miliona ludzi. Zarobki w tym sektorze są 7,5 raza wyższe 
od średniej w rolnictwie Peru [3]. Górnictwo pobudza poszukiwania geologiczne. Obecnie 120 
przedsiębiorstw posiada koncesje na poszukiwania, w tym 80 skupia się na złocie . W ostatnim 
lO-leciu zainwestowały one w poszukiwania odpowiednik 1,8 mld USD. 

Od lat 1990 i 1993 obowiązuje nowe, umiarkowane prawo ochrony środowiska. Wraz ze 
zmianą prawa rząd Peru ogłosił nową strategię w sektorze górniczym. Zadaniem górnictwa ma 
być minimalizowanie negatywnego wpływu na warunki życia lokalnych społeczności i maksy
malizowanie ich korzyści. Od inwestorów w tej branży wymaga się wysokich standardów BHP 
i ochrony środowiska oraz dbania o przyjazne relacje ze społecznościami lokalnymi, o rozwój 
ich kultury i trwały rozwój społeczno gospodarczy. Jest to pokłosie Konferencji ONZ "Szczytu 
Świata" w Rio de Janeiro w 1991 roku. W roku 1997 wszystkie przedsiębiorstwa górnicze mu
siały przedstawić programy zmniejszenia oddziaływania na środowisko i dostosować się do nich 
w ciągu S lat, a zakład metalurgiczne- w ciągu lO lat [2, 14]. Między innymi prolongata kon
cesji górniczej uzależniona jest od procedury przeglądów środowiskowych, deklaracji nakła
dów na rzecz ochrony środowiska oraz zagospodarowania terenów górniczych i poeksploata
cyjnych. Przeglądy środowiskowe prowadzone są przez audytorów zewnętrznych, autoryzowa
nych przez państwo. Z pompą właściwą krajom Ameryki Łacińskiej rząd Peru ogłosił rok 2002 
"rokiem prawdy i pojednania narodowego", co dla Dyrekcji Generalnej Górnictwa oznaczało za
demonstrowanie narodowi troski o środowisko , w którym przebywa ludność terenów górniczych. 

Przy porównaniu ze stanem sprzed 25-30 lat rzuca się w oczy, że stosunek dużych i śred
nich przedsiębiorstw górniczych do środowiska społecznego i naturalnego w Peru poprawił się 
zdecydowanie, a zagadnienia BHP i ilość wypadków stały się miernikiem jakości. Inna sprawa, 
to podzlecanie trudniejszych prac i ryzykownych zadań kontrakturom, nieuchwytnym w do
stępnych powszechnie statystykach. 

Warunki geograficzne i społeczne górnictwa metali szlachetnych 
w okręgach Orcopampa i Caylloma (dep. Arequipa) 

W latach 2003 i 2004 byliśmy gośćmi przedsiębiorstwa górniczego CM Buenaventura, co 
pozwoliło nie tylko na poznanie zagadnień geologiczno-złożowych w odległych kopalniach i obo
zowiskach poszukiwaczy [15], ale również na bliższy wgląd w oddziaływanie górnictwa na 
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środowisko przyrodnicze i społeczne. Do wypowiedzi na temat klimatu społecznego, w którym 
działa górnictwo w krajach andyjskich upoważniają nas także wielokrotne wizyty w Chile, Pe
ru, Boliwii i Ekwadorze. 

Społeczności latynoskie są bardzo wrażliwe na sprawiedliwość społeczną i warunki życia. 
Są podatne na hasła socjalistyczne, narodowe i ideologię rewolucyjną w stylu Fidela Castro 
i Che Guevarry, lub terrorystyczną uosabianą przez kartele narkotykowe i "Świetlisty Szlak". 
Kolonialne kopalnie rud srebra i cyny w Potosi stały się symbolem wyzysku i eksterminacji In
dian, a współczesne zniszczenia dziewiczej Amazonii przez poszukiwaczy złota są kanwą po
pularnych filmów i programów TV. Podręczniki szkolne i dzienniki przedstawiają spustoszenia 
środowiska dokonane przez dawne kopalnie, ale nie zwracają uwagi na minione korzyści, które 
odnieśli przodkowie. Powtarza się chętnie nie sprawdzone wiadomości o bajecznych fortunach 
przedsiębiorców, zwłaszcza amerykańskich gringos, zbudowanych na bogactwie ziemi laty
noskiej. Słusznie wskazuje się na nie wykorzystaną sposobność rozwoju lokalnego. W tej sy
tuacji współczesne projekty górnicze muszą być nie tylko technicznie wykonalne (tu w trud
nych warunkach wysokogórskich), ekonomicznie opłacalne, lecz również akceptowane społecznie. 

Minister Energetyki i Górnictwa zwraca uwagę, że zaostrzenie konfliktów społecznych przy 
próbie zagospodarowania dużych złóż na północy Peru (Tambogrande, La Zanja, Rio Blanco 
i in.) wynikło z braku dobrych stosunków we wspólnotach. Zanim geolodzy i górnicy rozpocz
ną pracę w terenie powinni tam wykonać swoje dzieło antropolodzy, językoznawcy-tłumacze 
i socjolodzy [ 17]. 

Wysłuchaliśmy opinii obu stron, tj . przedsiębiorców górniczych i przedstawicieli samorzą
dów lokalnych o oddziaływaniu na środowisko współczesnych kopalń. Były to opinie o włas
nej firmie, konkurencyjnych przedsiębiorstwach, warunkach stawianych przez społeczności lo
kalne. Przejrzeliśmy też dokumentację audytów środowiskowych w Ministerstwie Energetyki 
i Górnictwa Peru [19]. 

Pośrednim rezultatem naszej wizyty jest korekta tego obrazu górnictwa w krajach rozwija
jących się, który przedstawiają filmy przyrodnicze, społeczne i podróżnicze w TV. Przeważnie 
jest to obraz prymitywnych prac, będących jedynym źródłem utrzymania biedaków, lecz nisz
czących przyrodę. brutalizujących stosunki społeczne i w efekcie podcinających jeszcze bar
dziej byt ludności tubylczej. Wpływ górnictwa zorganizowanego nie budzi jakoś zaintereso
wania mediów, może dlatego, że jest bliskie normalności, nie wymaga gwałtownej interwencji. 

Owszem, widzieliśmy prymitywne i ryzykowne wyrobiska tzw. małych górników, kopią
cych kruszce lub sól kamienną, wykonywane siłami kilku osób. Na ogół prowadzone są niele
galnie, a po ręcznym przebraniu i płukaniu urobku kruszec i koncentrat don! sprzedawany jest 
w Arequipie. W znanej nam części Peru zjawisko to występuje marginesowo, ale w skali ca
łego kraju ocenia s ię [6], że około 15% złota pochodzi z nielegalnych kopalń. Kopalnie takie 
można spotkać w terenach wyjątkowo trudno dostępnych, gdzie duże przedsiębiorstwa górni
cze nie wystąpiły o koncesje, np. w pobliżu dna kaniOiłU Colca koło Canco. Klasycznym tere
nem działalności małych górników jest Amazonia w dorzeczu Madre de Dios, zwłaszcza nad 
rzekami Caychive i Huepetuhe, gdzie wypłukuje się około 10 t złota rocznie powodując dewa
stację środowiska [3]. 

Peru jest krajem kontrastów geograficznych. Wyróżnia się trzy krainy: położoną nad Pacy
fikiem pustynną Costę, chłodną górską Sierrę (Andy) i tropikalną Selvę w dorzeczu Amazonki 
(rys. !). Granice tych krain przebiegają mniej więcej na wysokości 1500 m na zachodzie i 3800 m 
na wschodzie. Na południu Peru Costa ma szerokość 15-60 km, Sierra około 400, a Selva roz
winięta szeroko na północy tego kraju zanika od około 200 km na równoleżniku Cuzco do zera 
nad Jeziorem Titicaca. Costę zamieszkuje ponad 50% ludności kraju , stłoczonej w miastach 
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u ujścia rzek i na niewielkich obszarach przydatnych dla rolnictwa. Sierra jest głównym ob
szarem górniczym, źródłem wody, a więc żywności i energii; zamieszkuje ją 37% ludności. 
Wysokie góry tworzą jednak trudną do pokonania barierę komunikacyjną. Najniższe (!) prze
łęcze w Kordylierze Zachodniej południowego Peru mają wysokość 4600-4800 m n.p.m. W Sel
vie na północ od Cuzco w 200 l roku odkryto duże złoże mokrego gazu ziemnego Camisea, 
którego zasoby stwierdzone wynoszą 246 mld m3 gazu i 600 mln baryłek węglowodorów ciek
łych . Mimo kolosalnych przeszkód, terenów osuwiskowych, wysokogórskich i braku infra
struktury, w roku 2004 rurociąg o długości 714 km przeciął Andy i dostarczał już gaz do pierw
szych odbiorców w Limie. 

W południowym Peru kopalnie złota i srebra skupione są na terenie Andów, na wysokości 
3300-S300 m n.p.m. Jest to jednocześnie obszar ekstensywnego pasterstwa, słabo zaludniony. 
i na dodatek wyludniający się. Powodem wyludniania są trudne warunki egzystencji i rosnąca 
świadomość, że w miastach iudzie mają łatwiejszy dostęp do wody, elektryczności, edukacji 
i ewentualnie opieki lekarskiej. Rządy Peru i innych pm'lstw Ameryki Łacińskiej mają tenden
cje biurokratyczno-centralistyczne; kierują środki publiczne do wielkich miast, zaniedbując po
trzeby rozwoju infrastruktury na prowincji. Na tym tle często dochodzi do konfliktów ze spo
łecznościami lokalnymi. Konflikty te kształtują klimat wszelkiej działalności inwestycyjnej. 

Omawiana część Andów jest pustynnym płaskowyżem o wysokości 4000-SOOO m n.p.m., 
rozciętym kilkoma głębokimi dolinami rzek i przez to trudno dostępnym . Kraina ta określana 
jest jako Puna. Rio Colca, stanowiąca główną rzekę tego regionu, płynie na wysokości około 
3600 m w Chivay i 3300 m w Madrigal, po czym wycina przepaścisty 130-kilometrowy ka
nion. Wypadając z niego powyżej Aplao łączy się z Rio Andamayo tworząc Rio Majes. Tam 
nurtjej mierzy tylko około800m n.p.m. 

Klimatyczna granica upraw sięga 3600 m n.p.m., co pozwoliło na wykorzystanie Doliny 
Colca między Chivay i Mactrigal od niepamiętnych czasów do celów rolniczych. Niestety, do
liny i łagodniejsze stoki pokrywa często lawa wulkaniczna, a w niższej części gór niewiele jest 
miejsc połogich, na które można doprowadzić wodę. Za to w grzbietowej części jest sporo stru
mieni, wysokogórskich jezior i podmokłości, które tworzą dogodne środowisko dla zwierząt i poz
walają na ich hodowlę. Nad płaskowyżem górują pokryte wiecznym śniegiem stratowulkany 
Coropuna (642S), Ampato (6288), Hualca Hualca (602S), Mismi (SSS6) i inne oraz postrzępio
ne gniazdo wulkaniczne Shila (około S700 m n.p.m.). 

Strefa Puna jest bardzo słabo zamieszkana, głównie przez utrzymujących się z górnictwa, 
usług dla tego sektora i pasterstwa. Prowincje Castilla i Caylloma skupiają odpowiednio 41 i S l 
tysięcy ludzi, średnio 4-S mieszkańca na km2

. Większość zamieszkuje strefy borealną (3000-
4000 m n.p.m. o średniej temperaturze rocznej około l2°C i opadach S00-700 mm), a także 
cieplejszą- stepową (dna dolin otwartych ku Pacyfikowi o opadach !SO-SOO mm/rok). Mimo 
to miasteczka górnicze - Orcopampa położona na wysokości 3800 m a Caylloma na 4300 m
liczą ponad S tysięcy mieszkańców i należą do największych osad w tej części południowych 
Andów. Dla porównania największe osady leżące na szlakach komunikacyjnych, Chivay w Do
linie Colca ma ponad 4 tysiące, a Aplao w DolinieMajesponad 9 tysię.cy mieszkańców. Tylko 
nowo utworzone plantacje po gigantycznej irygacji Proyecto Majes koło Pedregal na przedpolu 
gór przyciągnęły aż 13 000 ludzi (www.arequipahoy.com/estadisticasS.htm). Natomiast ogrom
ne połacie misternie budowanych tarasów, uprawianych w czasach Inków a dziś opuszczo
nych, świadczą o zaniku rolnictwa. Tam, gdzie nie ma górnictwa i nie docierają masowo turyś
ci, górskie obszary Peru wyludniają się. 

W tej części Peru podstawowe ilości złota i srebra pochodzą z kopalń należących do naj
większych przedsiębiorstw górniczych Peru - Buenaventura i Hochschild. Hochschild posiada 
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największą kopalnię w starym okręgu srebronośnym Caylloma, który przeżywał okresy kryzy
su i ma ciągle krótką perspektywę wystarczalności zasobów, lecz dostarcza co roku ponad 40 
ton srebra i około 50 kg złota [15]. W ostatnim ćwierćwieczu w okolicy Orcepampy odkryto 
wiele złóż metali szlachetnych: Arcata i Ares należące do grupy Hochschilda oraz nowe żyły 
z bonanzami Chipmo, Shila, Paula i stratoidalne manto Poracota, należące do Buenaventury. 
Ich produkcję przedstawia tabela 2. Powodzenie tych poszukiwań i dobre rezultaty kopalń przy
ciągają nowych inwestorów i pracowników, powodując ożywienie gospodarcze. 

Tabela 2. Produkcja górnicza w okolicy Orcopampa i Caylloma w 2003 roku 

Kopaln ia Au [kg] Ag [kg] Pb [t] Zn [t] 

Chipmo 5 642 l 968 
S hi la 254 18 371 
Paula 122.4 2 086 
Ares 5 763 80 480 
Arcata 222 107 661 154 295 
San Cristobal 48,5 41 665 243 380 

Łącznie 12 052 252 231 397 675 

Wkład górnictwa w rozwój gospodarczy regionu i realizacja polityki środowiskowej 

Na kilku przykładac h zilustrujemy rolę górnictwa w lokalnej gospodarce Peru i problema
tykę środowiskową oraz współczesne postrzeganie górnictwa przez społeczności lokalne. Wy
daje się, że wiedza w tym zakresie może być przydatna w praktyce inwestowania przez KGHM 
"Polska Miedź" S.A. i inne podmioty, które rozpoczęły penetrację Ameryki Południowej. 

Południowa część Peru stała się ważnym regionem produkcji metali szlachetnych i aktyw
ności poszukiwawczej [ 15]. 

W departamencie Arequipa, w którym leżą opisane poniżej kopalnie rud metali szlachet
nych, aż 20% powierzchni ogólnej zajmują koncesje poszukiwawcze i górnicze. Podatek za użyt
kowanie l ha koncesji jest wprawdzie mały, 3 USD/rok, ale pomnożony przez powierzchnię 
daje przychód 3-4 mln USD rocznie . Za koncesje, na których nie uruchomiono wydobycia 
w ciągu 8 lat podatek wzrasta do 4 USD/ha rocznie a prolongata może sięgać kolejnych 6 lat. 
W przypadku uruchomienia produkcji gómiczej przychody i inne korzyści zwielokrotnią się. Po
łowa wpływów z podatków kierowana ma być do regionów na edukację i programy społeczne [lO]. 

Orcopampa 

Duże przedsiębiorstwa górnicze zapewniają pracę dla wielu mieszkańców, do tego lepiej 
płatną niż w innych sektorach gospodarki. Na przykład oddział Orcepampa Buenaventury za
trudnia przy wydobyciu, przeróbce oraz nadzorze geologicznym i mierniczym w kopalni Chip
mo 380 osób, zaś przy poszukiwaniach w okolicy, w kopalni doświadczalnej Poracota i z roz
machem budowanej infrastrukturze - kolejnych 820 osób. 

Przedsiębiorstwo Buenaventura przywiązuje dużą wagę do budowania więzi ze społecznoś
cią lokalną, rozwija infrastrukturę, na każdym kroku podkreśla wspieranie lokalnych obycza
jów oraz troskę o ekosystemy i trwały rozwój regionu. W roku 2004 korzystaliśmy już w Orce
pampa z publicznego, szybkiego łącza internetowego. Na stronie internetowej (www.buena-
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ventura.com) można znaleźć następującą informację: "Nasze przedsiębiorstwo przyczynia się 
do zdecentralizowanego rozwoju Peru". 

Zbudowaliśmy różne rodzaje urządzeń dla 107 wsi, m. in: 
- 4 szkoły dla 1000 uczniów; 
- 4 szpitale, przyjmujące 36 300 pacjentów rocznie; 
- 315 km linii energetycznych i 8 stacji rozdzielczych; 
- 384 km nowych dróg bitych i 140 km odnowionych ; 
- 200 km dróg stałego utrzymania; 
- łącza telewizji satelitarnej od 1980 r.; 
- satelitarna łączność telefoniczna od 1996 r. ; 
- 2 lotniska i l lądowisko helikopterowe. 

W ciągu ostatnich 10 lat Buenaventura zainwestowała l ,3 mln USD w rozwój prowincji 
Castilla (okolice Orcopampa). 

Prowadzi się politykę "otwartych drzwi" wobec Peruwiańczyków i gości z innych państw . 

Spotkaliśmy kilku studentów górnictwa z uczelni europejskich odbywających w Orcopampa 
praktyki zawodowe. Na etapie budowy kopalni priorytetem polityki przedsiębiorstwa jest szeroka 
informacja społeczet'lstwa o postępach prac w celu pobudzenia inicjatyw własnych i koordynacji 
działań. Rozwijane są mechanizmy wczesnego ostrzegania o niezadowoleniu z działm'l przemys
łu, aby rozwiązać rosnące niezgodności i zapobiec narastaniu konfliktu. Wspólnie z administracją 
regionu diagnozuje się potencjał obszaru i wpływ różnych inwestycji na jego zmianę . 

Na etapie eksploatacji ogromną wagę przywiązuje się do ubiorów ochronnych i całego sys
temu bezpieczet'lstwa pracy. Poza terenem kopalni przedsiębiorstwo górnicze pomaga we wdro
żeniu samorządowych planów rozwoju zrównoważonego i wypracowaniu nowych celów stra
tegicznych, pozyskaniu jak największej ilości partnerów i zaangażowania samorządu w myś
lenie o trwałym rozwoju. Osiedle górnicze jest wzorowo zaplanowane i starannym wykona
niem różni się od ubogiego budownictwa lokalnego. Niektóre akcje wydają się mieć charakter 
reklamowy: np. założenie hodowli pstrąga i budowa parku ekologicznego poniżej stawu do łu
gowania złota cyjankami, aby udowodnić, jak bezpieczne dla środowis ka są przyjęte technolo
gie. Odnawia się obiekty publiczne i zabytki dbając o umieszczenie tablicy informacyjnej o sponsorze. 

Wdrożono działania zgodne z normąjakości ISO 9001 i zarządzanie środowiskowe według 
normy ISO 1400 l , które podlegały audytowi renomowanych firm zagranicznych. Przedsię
biorstwo górnicze deklaruje, iż na etapie zamykania kopalni wykona rehabilitację obszaru w ce
lu przywrócenia równowagi ekosystemów i przeszkoli personel do pracy w nowych zawodach. 

Wcześniejszy audyt środowiska na terenach górniczych Buenaventury w 2002 roku ze stro
ny MEM wykazał, że stara kopalnia złota Manto, wyłączona z eksplotacji w latach 90. XX w., 
i przejęta od "małych górników" kopalnia "Santa Rosa" mają niewystarczająco zabezpieczone 
wejścia do kilku sztolni i szybików. Stwierdzono też pylenie starego zwałowiska, niewielkie 
przekroczenie dopuszczalnej zawartości Zn w lizymetrze nad rzeką Orcopampa, monitorują
cym szczelność starego osadnika odpadów flotacyjnych i niewystarczającą grubość jego ob
wałowania. Dyrekcja Generalna Górnictwa przychyliła się do wniosku audytora i zarządziła 
w trybie natychmiastowym ulepszenie systemu monitoringu, zapobieżenie pyleniu, oznakowa
nie obiektów zagrażających bezpieczeństwu oraz ograniczenie dostępu do terenu pogórnicze
go, a w ciągu 30 dni zatamowanie wejść do sztolni i szybików oraz poszerzenie wału osadnika. 
Nie dotrzymanie jednego z tych terminów zostało ukarane grzywną. Buenaventura buduje no
woczesny osadnik i podobno opracowuje plan rehabilitacji terenów pogórniczych. Wydatki na 
ochronę środowiska i rozwój infrastruktury lokalnej planowane pierwotnie na 820 000 USD 
przekroczyły w efekcie audytu PAMA i dobrowolnie przyjętych zobowiązań 1,28 mln USD. 
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Tak wielkie obciążenie finansowe jest ponoszone przez Buenaventurę bez większych opo
rów. Średnia cena złota na rynku amerykm1skim wynosiła w 2003 roku 353 USD/uncję, a kosz
ty operacyjne w Chipmo wynosiły w tym czasie tylko 63,69 USD/t, co w bogatej rudzie tej 
kopalni przekłada się na około 130 USD/uncję wyprodukowanego złota. Oczywiście , takie 
proporcje gwarantują duży dochód. W latach 2004 i 2005 koniunktura na złoto poprawiła się 
jeszcze bardziej i km1cem 2005 roku cena przekracza 500 USD/uncję. Jednakże zarówno 
przedsiębiorstwo górnicze jak i społeczność lokalna mają świadomość krótkiej perspektywy 
istnienia kopalni. Zasoby Chipmo wystarczą na 3-6 lat, chyba, że rozpoznanie górnicze nie
zwykle zmiennych żył epitermalnych da niespodziewanie dobre wyniki. W 2004 roku zaawan
sowano prace poszukiwawcze na obiecującym polu Layo na północ od Orcopampy. 

Projekt Poracota 

Poszukiwania w latach 1995-1996 prowadzone 15 km na zachód od Orcopampy przez ka
nadyjskie korporacje geologiczno-gómicze Teck i SouthWestern Gold doprowadziły do odkry
cia na płaskowyżu (około 4300 m n.p.m.) mineralizacji złotem, określonej po raz pierwszy 
w tej okolicy jako manto. Początkowo koncesja miała powierzchnię 97 km2

, następnie wybra
no najbardziej obiecującą strefę Huamanihuayta, gdzie wykonano około 7 km wierceń rdzenio
wych. Nakłady na rozpoznanie w roku 1998 wyniosły 2,5 mln USD [l]. Udokumentowano za
soby geologiczne l ,73 mln ton rudy o średniej zawartości l 0,7 g Au/t. Buenaventura zamierza 
odkupić złoże od wymienionych kompanii (50% od SWG i 25% od Teck); zbudowała już sze
roką drogę o długości ponad 30 km do Poracota i prowadzi szczegółowe rozpoznanie podziem
ne. Inwestycja stwarza nadzieję na przedłużenie żywotności zakładu wzbogacania w Orcepam
pa o kolejnych kilka lat. Poszukiwania w bliższych strefach Ushjumata i Santa Rosa nie były 
pomyślne, natomiast nowe wiercenie w Soras koło Poracota trafiło na żyły enargitowe ze zło
tem (www.buenaventura.com). 

Kopalnie zespołu Shila 

Złoże Shila znajduje się w bezludnym terenie wysokogórskim 20-25 km od Orcopampy. 
Obejmuje 20-30 żył epitermalnych w strefie wysokości 4900-52+00 m n.p.m., udostępnio
nych sztolniami. Ruda ma zmienny skład, cechuje ją wysoka zawartość srebra (200-550 g/t) 
i umiarkowana złota (12-15 g/t). Zasoby są niewielkie. Kilka kilometrów na północ od zespołu 
kopah1, u zbiegu największych potoków, około 4700 m n.p.m. zbudowano zakład wzbogaca
nia. W celu eksploatacji tego małego złoża i zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego powołano 
oddzielne przedsiębiorstwo CEDIMIN z udziałem kapitału francuskiego. Posiada ono również 
51% udziałów w niedalekiej kopalni "Paula". Wydobycie rozpoczęto w 1990 r. W poszczegól
nych systemach żył trwało ono po kilka lat. W 2005 roku nastąpi prawdopodobnie wyczerpanie 
zasobów. 

Przegląd środowiskowy w 2002 roku (www.minem.gob.pe/mineria!publicaciones/PAMAS) 
ujawnił kilka niedociągnięć. Pod sankcją kar spółka została zobowiązana w ciągu 15 dni do 
przedstawienia projektów technicznych składowiska odpadów górniczych z sektora Sando Al
calde i rekultywacji starych osadników odpadów przeróbczych, pełnego bilansu wód techno
logicznych oraz wyjaśnienia, na czym polega proces unieszkodliwiania cyjanków po ługowa
niu koncentratu. Sektor Sando Alcalde leży na wododziale, a wody z przyległej doliny polo
dowcowej mają być użyte do nawadniania i celów energetycznych. 
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"Paula" 

Kopalnia "Paula" jest jedną z najwyżej położonych na świecie . Jej wyrobiska znajdują się 
na odludziu , na wysokości 5000-5300 m n.p.m. Uruchomiono ją w 1996 roku , 5 lat po odkry
ciu złoża. Urobek wozi się przez wysokie góry do odległego o 40 km zakładu przeróbczego 
Shila. W takiej sytuacj i potencjalne skażenie środowiska ogranicza się do kopalni, osiedla gór
niczego i transportu. Tego ostatniego nie badano. Skażenia bakteriologicznego i chemicznego 
wód nie stwierdzono. W wyniku przeglądu środowiskowego zażądano wprowadzenia dodatko
wo monitoringu pH wód spływających z terenu kopalni . 

"Arcata" 

Kopalnia podziemna "Arcata" została założona w 1964 roku na miejscu przypowierzchnio
wej eksploatacji srebra w czasach kolonialnych. Zasoby są na wyczerpaniu. Kopalni, położonej 
na odludziu na wysokości 4600-4900 m n.p.m., towarzyszy zakład wzbogacania flotacyjnego. 
Energię elektryczną uzyskuje się z własnej turbiny na potoku. Do 1989 roku uzyskiwano tylko 
koncentrat srebrowy, a później podjęto dodatkowo produkcję koncentratów Zn i Pb. Są one 
eksportowane poprzez port w Matarani. W ostatnich latach produkuje się około 100 t Ag i po
nad 200 kg Au rocznie (tab. 1). 

W wyniku przeglądu środowiskowego uznano rehabilitację terenu po zlikwidowanej części 
kopalni za poprawną. Na części zwałów przywrócono roślinność trawiastą. Monitoring wód nie 
wskazuje na przekroczenie norm. Wspomagano socjalnie pobliskich hodowców lam i alpak, 
zbudowano dla nich staw do hodowli pstrąga i udostępniono im odbiór telewizji satelitarnej. 

"Ares" 

Kopalnię "Ares" uruchomiono w 1998 roku, w 10 lat po odkryciu złoża złota z domieszką 
srebra, kosztem 48,5 mln USD [4) . Leży ona na wysokości blisko 5000 m n.p.m. W sezonie 
zdatnym do pracy ze względów termicznych prowadzi się wydobycie rud i ługowanie pokru
szonego urobku cyjankami . Jest to obecnie największy producent złota w regionie, dostarcza
jący rocznie około 6 ton tego metalu. Przewiduje się eksploatację do około 2008 roku. Koszt 
produkcji wynosi poniżej 110 USD/tr.oz. 

Audytor przeglądu środowiskowego pochwalił przedsiębiorstwo za pomoc dla lokalnej 
społeczności nomadów (zresztą niewielkiej), dla której zbudowano świetlicę a mieszkańców 
wyposażono w materace; uruchomiono też projekt zootechniczny w celu ulepszenia genety
cznego alpak. Czystość wód i powietrza odpowiadała normom. Jednocześnie audytor a w ślad 
za nim Dyrekcja Generalna Górnictwa zażądała, aby w ciągu 30 dni przedsiębiorstwo górnicze 
uzyskało akredytację planu działania na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń związanych z tran
sportem substancji niebezpiecznych i toksycznych stosowanych przy urabianiu skał i ługowa
niu metali szlachetnych. Jest to długi (ponad 400 km) i dość karkołomny transport. Nie znamy 
rozwiązania tego problemu. 

Caylłoma 

Caylloma jest najstarszym okręgiem górniczym w tej okolicy. Rozkwitł on w XVII i XVIII 
wieku jako źródło srebra, po zniszczeniach podczas powstania ludowego pod wodzą Tupac 
Amaru II w 1780 roku zamarł na długo, lecz odrodził się w połowie i pod koniec XX w. jako 
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ośrodek wydobycia rud pol i metalicznych z domieszką Ag i Au. Obecnie działają tu 3 kopalnie 
średniej wielkości: San Cristobal związana z Hochschildem oraz Sandra 104 i Sandra 105 i dwie 
małe kopalnie Candel - należące do osób prywatnych. Ze względu na surowy klimat w strefie 
wysokości 4700-5000 m n.p.m., na której znajdują się te kopalnie, produkcja prowadzona jest 
sezonowo. 

Hiszpanie forsowali pozyskiwanie metali szlachetnych a zaniedbywali rolnictwo, którego 
produkty trudno było eksportować. Górnictwo kolonialne spowodowało poważne zmiany gos
podarcze regionu, gdyż wymagało wielu rąk do pracy. W 1640 roku zatrudniano niewolniczo 
aż 800 Indian (Gutierrez et al. 1986) a liczba pracujących w kopalniach okręgu Caylloma się
gała niemal 9000 (Manrique 1985). Przesiedlenie Indian spowodowało upadek rolnictwa w po
bliskiej Dolinie Colca - niegdyś spichlerzu Inków- oraz pasterstwa na obszarze wyżyny. Po
wrót osadników w doliny po upadku górnictwa okazał się trudny, gdyż nie naprawiany system 
irygacyjny uległ erozji. Do dziś ogromny system tarasów w strefie wysokościowej przydatnej 
do upraw jest słabo wykorzystany. Przykład ten jest używany często w kampaniach ekologów 
przeciwko górnikom. 

Przegląd środowiskowy współczesnej działalności górniczej w 1997 roku objął tylko kopal
nie średniej wielkości. Wymuszono realizację 10 projektów zmniejszenia uciążliwości produk
cyjnej na kwotę łączną 250 000 USD. Po 2 latach osiągnięto poziom emisji poniżej ówczes
nych norm, lecz z kolei normy jakości wód zostały zaostrzone i kopalnia będzie im musiała 
sprostać najbliższych latach. Ostatnio Hochschild stał się właścicielem stacji hydroenerge
tycznej o mocy 3,6 MW, która może zaopatrzyć w światło również miejscowość Caylloma. 

Inne projekty geologiczne i górnicze 

Powodzenie inwestycji górniczych w strefie wulkanicznej południowego Peru, a także ogól
ny klimat inwestycyjny, na który składa się rozsądne prawo górnicze, doświadczenie miejsco
wej kadry, poprawa infrastruktury komunikacyjnej , a tym samym dostępności terenu, stabil
ność peruwiańskiej waluty i względna stabilność gospodarcza kraju , wszystko to wpływa na 
wzrost zainteresowania poszukiwaniami złóż . Koszt odkrycia l uncji złota w Peru nal eży do 
najni ższych na świecie [9] . Największą aktywność obserwuje się obecnie na północny zachód 
od Orcopampy, ponad doliną Cotahuasi. Czasopisma kanadyjskie, amerykańskie i peruwiań
skie wymieniają raz po raz nadania wyróżniające się zawartością Ag i Au: 900 ha "Huaquira 
39" należącą do Monterrico, Esperanza należącą do Arcturus Ventures, Pallancata, Cayrani, 
Millotingo, Chama, Jarhuarazo i Liam powierzone innym przedsiębiorstwom oraz ekscytujące 
wyobraźnię wyniki analiz pojedynczych próbek. Kapryśna natura mineralizacji epitennalnej 
pociąga za sobą oczywiście wielkie ryzyko inwestycji w takich złożach. 

Szanse współistnienia kopalń i projektowanego parku narodowego 

Badania autorów w Peru zmierzają do utworzenia nowego parku narodowego na obszarze 
o wybitnych walorach geologicznych i krajobrazowych, a stosunkowo słabo zagospodarowa
nym. Obecnie wyznaczenie granic parku jest sprawą otwartą. Potencjalnym zagrożeniem jest 
konflikt interesów przedsiębiorstw poszukiwawczych i górniczych, które dążą do nieskrępowa
nego dostępu do złóż. Istotne znaczenie dla powodzenia projektu parku narodowego ma na
stawienie społeczności lokalnej i konkurentów do wykorzystania terenu. 

W rozmowach z kadrą kierowniczą kopalń i przedstawicielami samorządu pomysł utworze
nia parku narodowego w odległości około 30 km od koncesji górniczych był witany z zainte-
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resowaniem, bez oporu kadry, a z entuzjazmem samorządowców . W tych warunkach można 
oćzekiwać , że nie napotka on na opór również przy wdrażaniu tego projektu. Ośrodki górnicze 
leżące obecnie w sąsiedztwie przyszłego parku mogłyby stać się za sprawą już istniejącej in
frastruktury hotelowej bazą mieszkalną dla przyszłych turystów odwiedzających najgłębszy 
kanion świat<t. W tej chwili to właśnie kopalnie złota- budując drogi dojazdowe, osiedla miesz
kalne, szp itale, szkoły- są forpocztą rozwoju gospodarczego w tej części wysokich Andów. 

Podobny konflikt inwestycji surowcowej z ochroną przyrody jest pomyślnie rozwiązywany 
w projekcie Camisea. Druga nitka rurociągu, prowadząca produkty ciekłe (LPG), ma terminal 
w Pisco, gdzie buduje się urządzenia załadowcze na statki. Teren ten graniczy z Parkiem Na
rodowym Caracas . 
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Ore Mining in Southern Peru with Reference to Environmental Protection 
and Sustainable Development Policy 

Abstra et 

Peruvian mining, which is important factor both in the economy of the country and world 
minera! markets applies rapidly internarionaJ standards in wark safety, environmental protec
tion and partnership in infrastructure construction . Implementation of sustainable development 
principles in south Peru, minera! and mining licence policy as well as mining input in econo
mic growth of the region is presented. The chance of coexistence of gold and silver mines with 
a new national park, designed by Polish geologists, is assessed. Several problems are shown 
which can be dealt with by Polish mine enterprises aiming to en ter mining scene of Peru. 

Recenzent: dr inż. Jerzy Kicki 

Praca została wykonana w ramach badań statutowych AGH nr 11.11.140.24 7. 
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doboru wyposażenia kompleksu ścianowego w kopalniach JSW S.A. 

Słowa kluczowe 

ścianowy kompleks kombajnowy -dobór wyposażenia -analiza ekonomicma -program 
komputerowy 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono ideę, założenia i strukturę zintegrowanego procesu projekto
wania złożonego systemu produkcyjnego, jakim jest ścianowy kompleks zmechanizowany wraz 
z jego obsługą. W oparciu o algorytm tego procesu powstał program wdrażany w kopalniach 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. W referacie opisano strukturę i działanie programu służą
cego do komputerowego wspomagania projektowania w zakresie kompletacji wyposażenia 
ściany. Program umożliwia projektantowi analizę wielu wariantów wyposażenia przy uwzglę
dnieniu ograniczci'l wynikających z uwarunkowań górniczo-geologicznych, techniczno organi
zacyjnych i współpracy poszczególnych maszyn i urządzeń oraz pozwala na wybór najko
rzystniejszego rozwiązania z uwzględnieniem kryteriów ekonomicznych. Modułowa budowa 
i struktura baz danych pozwala na ciągły rozwój i udoskonalanie programu w miarę potrzeb 
użytkownika . 

l. Wprowadzenie 

Racjonalny dobór wyposażenia ścian węglowych, stosownie do panujących w danym polu 
eksploatacyjnym uwarunkowań górniczo-geologicznych, jak też warunków techniczno-m·gani
zacyjnych w kopalni ma podstawowe znaczenie dla ekonomicznej efektywności eksploatacji 
węgla w danej kopalni. Znaczenie prawidłowego doboru wzrasta wraz z pogarszającymi się 
warunkami eksploatacji, jak też wzrostem kosztów coraz bardziej zaawansowanych technicz
nie maszyn i urząclze1'1 . 

Ze względu na dużą złożoność problematyki projektowania, eksploatacji i doboru właści
wego wyposażenia, obecnie coraz częściej wymagane jest wykorzystanie możliwości, jakie 
stwarza technika komputerowa. Komputerowe wspomaganie wydatnie przyspiesza dobór ele
mentów kompleksu ścianowego , wykorzystując całą dostępną bazę maszyn i urządzeó oraz po
zwala na ograniczenie błędu ludzkiego, względnie sygnalizowanie możliwości wystąpienia 
utrudnień we współpracy poszczególnych elementów kompleksu. 
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Program do wspomagania tak złożonego procesu projektowania, jakim jest kompletacja 
wyposażenia ścianowego, oprócz narzędzi do weryfikacji doboru podstawowych elementów 
systemu eksploatacyjnego w ścianie, jakimi są obudowa zmechanizowana, maszyna urabiająca, 
przenośnik ścianowy oraz układ urządzeń pomocniczych ze względu na kryteria techniczne, 
powinien być wyposażony w narzędzia do weryfikacji doboru ze względu na kryteria ekono
miczne, jakimi" są parametry oceny finansowej efektywności przedsięwzięcia. Możliwość okre
ślania wartości tych parametrów stwarza przesłanki dla wyboru optymalnego projektu. 

2. Założenia przyjęte dla programu komputerowego wspomagania 
doboru wyposażenia kompleksów ścianowych 

Podstawowe założenie, jakie przyjęto dla opracowania metodyki projektowania polegają na 
przyjęciu systemowej metody projektowania, określanej często mianem metody projektowania 
kompleksowego, uwzględniającej całą złożoność i hierarchiczność struktury tego procesu. Kon
sekwencją przyjęcia takiego założenia jest konieczność uwzględnienia nie tylko metod pro
jektowania rozumianych jako metody analizy problemu projektowego, poszukiwania rozwią
zai1 i ich oceny, a vvięc m.in . optymalizacji, lecz również strategii calego procesu projekto
wania. Zespoły projektowe, wykonujące poszczególne fazy projektu maszyny zespołowej, in
nych maszyn i urządze!l systemu mechanizacyjnego (kompleksu zmechanizowanego) muszą 
komunikować się ze sobą, a system wspomagania komputerowego ma za zadanie m. in. ułat

wienie wymiany informacji. Przyspiesza to podejmowanie decyzji i ich weryfikację w oparciu 
o wspólne ustalenia [l, 2, 3]. 

System \ 'spomagania komputerowej kompletacji maszyn i urządzeń kompleksu ścianowe
go musi także uwzględniać konieczność modyfikacji, a czasem nawet zaprojektowania niektó
rych jego elementów i zespołów. Powinien więc spełniać następujące założenia: 
l. Struktura systemu wspomagania komputerowego musi uwzględniać charakterystyczne ce

chy procesu projektowania jak złożoność wynikającą z dużej ilości zmiennych opisujących 
warunki pracy projektowanej maszyny oraz wzajemne relacje występujące pomiędzy uwa
runkowaniami geologicznymi, górniczymi, techniczno-ekonomicznymi, a parametrami sys
temu mechanizacyjnego, hierarchiczność struktury procesu projektowania oraz jego niesta
bilność . 

2. Algorytm procesu projektowania powinien uwzględniać fakt, że decyzje podejmowane są 
w warunkach niepełnej informacji, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w sformułowaniu 
kryteiiów wyboru obejmujących ocenę stopnia ryzyka. Powinien również przewidywać moż
l i wość prowadzenia obliczeń wielowariantowych, co umożliwia stosowanie przez projek
tantów metody stanów granicznych. 

3. System wspomagania projektowania powinien zawierać bazy danych parametrów określa
jących warunki pracy maszyny, ograniczenia przyjęte przy jej projektowaniu oraz wartości 
zmiennych decyzyjnych charakteryzujących różne warianty rozwiąza!l, co umożliwia wy
korzystywanie doświadczeń z wcześniejszych realizacji oraz wyników badań przemysło
wych. 

4. System powinien posiadać modułową budowę oraz standaryzację sposobu wprowadzania 
danych i wyprowadzania wyników, co umożliwi jego dalszy rozwój i udoskonalanie. 

S. Poszczególne programy stanowiące moduły systemu powinny być proste w obsłudze dla prze
ciętnego użytkownika i dawać możliwość wglądu do procedur obliczeniowych, opcjonalnie 
dawać możliwość wyboru procedury spośród dostępnych w programie. 

632 



School of Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2006 

3. Struktura programu i jego funkcjonalność 

Pierwszym z problemów, jaki należało rozstrzygnąć to wybór narzędzi tworzenia programu 
i związana z tym struktura aplikacji. Wiadomo bowiem było, iż trzeba zarówno utworzyć sze
reg modeli takich jak model ściany, kompleksu wyposażenia, jak też poszczególnych maszyn 
i urządzeń , a także modeli opisujących przebieg realizowanych procesów. Istotne też będzie 
opracowanie baz danych, co przy dużej liczbie zmiennych warunkuje użyteczność aplikacji . 

W tworzeniu aplikacji zastosowano zasady programowania obiektowego, wyznaczającego 
obecnie kierunek rozwoju inżynierii oprogramowania. Sprawdziło się ono przy wytwarzaniu 
systemów dotyczących różnych dziedzin zastosowań - systemów o różnych rozmiarach i zło
żoności . Co więcej, większość współczesnych języków oprogramowania, systemów operacyj
nych i narzędzi jest w pewnym stopniu obiektowa, przez co ułatwia postrzeganie świata za 
pornocąpoj!(Ć obiektowych [4]. 

Jednym z najważniejszych czynników było dostrzeżenie faktu, iż we wdrożeniu oprogra
mowania, które ma spełniać oczekiwania, muszą brać udział jego użytkownicy. W opracowa
niu oprogramowania brali od początku udział wytypowani pracownicy kopah'l Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej jak też pracownicy Zarządu Spółki. Należy podkreślić, że ich pomoc w od
kryciu rzeczywistych wymagań stawianych systemowi okazała się być nie do przecenienia. 
Między innymi dzięki tej pomocy, jak też współpracy, z którą w oczywisty sposób związana 
była weryfikacja działania programu, można zaryzykować postawienie tezy, iż udało się wy
tworzyć oprogramowanie o trwałej jakości ustanawiając jego solidną podstawę architektoni
czną, którą można elastycznie modyfikować. 

Struktura sarnego programu i okienkowe elementy interfejsu użytkownika są ściśle powią
zane ze strukturą procesu projektowania kompleksu i mają za zadanie nicjako wymuszenie lo
gicznego ciągu działań projektowych, podejmowanie kolejnych decyzji i umożliwiać śledzenie 
konsekwencji podjęcia określonej decyzji dla wyniku projektu. 

Charakterystyczną cechą jest wprowadzenie, znanej z interfejsów nowoczesnych progra
mów CAD, przeglądarki projektu. Jest ona wykorzystywana do "poruszania się" po projekcie 
umożliwiając dostęp do dowolnych danych dotyczących poszczególnych elementów projektu, 
wprowadzanie danych, oraz śledzenie wyników obliczeń . Projekt ma strukturę hierarchiczną, 
a poszczególne jego elementy są reprezentowane poprzez gałęzie rozwijalnego drzewa prze
glądarki znajdujący się z lewej strony ekranu tak jak to pokazano na rysunku l. 

Na rysunku l przedstawiono pierwsze z okien, jakie pojawia się po uaktywnieniu gałęzi na
zwanej Ściana 3D. Wprowadzenie danych geometrycznych ściany na całym jej wybiegu jest 
bowiem pierwszym z elementów projektu. Przedstawione okno graficzne pozwala na śledzenie 
wyglądu ściany, której dane wprowadzane są kolejnymi odcinkami przy wykorzystaniu okien 
wprowadzania danych dla poszczególnych odcinków. Podział ściany na odcinki jest istotną ce
chą programu. Jest to podział arbitralny, a więc liczbę odcinków ustala projektant. Zalecanym 
kryterium podziału jest to, aby podstawowe parametry danego odcinka wybiegu ściany były 
ustalone. Innymi słowy poszczególne odcinki wybiegu różnią się z założenia w takim stopniu, 
iż wpływa to na wartości przyjmowanych danych, ewentualne zmiany w wyposażeniu itp. Do 
odcinków są więc przypisane określone warunki górniczo-geologiczne, wyposażenie, parame
try organizacyjne. ograniczenia. Dla każdego też z odcinków prowadzone są obliczenia para
metrów procesu urabiania, odstawy oraz na tej podstawie określany jest harmonogram dobowy. 
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Rys. l . Widok okna głównego programu po uaktywnieniu gałęzi nazwanej Ściana 3D 
Fig. l. Yiew o f main program window after activation of brane h Longwall 3D 

.:.1 

Dla każdego okna w dolnej części ekranu znajduje się okno komunikatów towarzyszących 

obliczeniom sprawdzającym. Dzięki wykorzystaniu przeglądarki główne menu programu, jak 
też pasek narzędziowy są zminimal izowane, co ułatwia jego obsługę. 

Po wprowadzeniu parametrów ściany i danych charakteryzujących warunki górniczo-geo
logiczne projektant przystępuje do kompletacji wyposażenia. Uaktywnienie gałęzi drzewa 
przeglądarki o nazwie Wyposażenie ściany powoduje ukazanie się graficznego interfejsu po
zwalającego na wprowadzenie podstawowych danych związanych ściśle z technologią wybie
rania i konfi gurację napędów przenośnika jako ściśle związaną z konfiguracją ściany. 

Interfejs ten pokazano na rysunku 2. Schemat graficzny oraz zestawienie wyposażenia wraz 
z podstawowymi danymi technicznymi mają z założenia stanowić część wydruku raportu . Pa
rametry poszczególnych elementów wyposażenia wprowadzane są poprzez uaktywnienie 
odpowiednich gałęz i drzewa przeglądarki takich jak: Zestawienie obudów w odcinku wybiegu , 
Kombajn- parwnet1:v techniczne i geometryczne, Przenośnik ścianowy- parametry techniczne 
i geometrycz.ne, Prz.eno.\'nik podścianowy-parametry techniczne, Agregat lzydraulicmy, Urzą
dzenia dodatkowe. Każda z tych gałęzi jest rozwijalna i pozwala na wprowadzenie w od
dzielnych interfejsach parametrów geometrycznych, parametrów technicznych i parametrów 
ekonomicznych elementów wyposażenia . 

Pierwsza z podgałęzi gałęzi reprezentującej wyposażenie ściany jest gałąź o nazwie Zes
tawienie obudrlw w odcinku wybiegu. Graficzny inte1fejs tej gałęzi pokazano na rysunku 3. Ok
no jest podzielone na trzy części. 
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Fig. 2. View of gratic interface window Lrmgwall equipmenr 
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W lewym górnym rogu znajduje się tabela do wprowadzania danych dostępnych z poziomu 
tej gałęzi takich jak identyfikator zestawu obudów, podziałka obudowy w ścianie, oraz liczba 
typów obudów. W lewym dolnym rogu wyświetlane są podstawowe dane dotyczące komple
tacji zestawu obudów jak liczba sekcji w zestawie, liczba sekcji określonego typu, liczba urzą
dzeń dodatkowych takich jak urządzenie stabilizujące stropnicę, spągnicę, przenośnik i korek
cji trasy. Pod tymi informacjami wyświetlany jest komunikat z uwagą odnoszącą się do ewen
tualnych nieprawidłowości wykrytych przez program. W prawej części okna wyświetlany jest 
schemat rozmieszczenia sekcji obudów w ścianie, który jest jednocześnie graficznym inter
fejsem do wprowadzania danych i kompletowania zestawu. Należy podkreślić, że każda z sek
cji zestawu obudów ma swoją tzw. tożsamość określoną numerem identyfikacyjnym. Tworze
nie zestawu polega na przypisaniu każdej sekcji następujących danych: nazwy typu obudowy 
i numeru identyfikacyjnego, jeżeli jest pobierana z bazy danych oraz przypisania dodatkowych 
elementów związanych z tą sekcją. 

Wprowadzanie danych dotyczących sekcji obudów poszczególnych typów jest możliwe po 
uaktywnieniu podrzędnych w stosunku do zestawienia obudów gałęzi Obudowa - parametry 
geometryczne, Obudowa- parametry techniczne. Wprowadzanie parametrów geometrycznych 
ułatwia schemat graficzny obudowy pokazany na rysunku 4. Parametry obudowy, podobnie jak 
i parametry innych urządzeń kompleksu mogą być wprowadzane zarówno przez interfejs, jak 
też z bazy danych . 

~~~,.~ ~łt · 
_'th.J:-, _d') : 

11951 ' 

Rys. 4. Schemat graficzny zmechanizowanej obudowy ścianowej 
Fig. 4. Gratic scheme of mechanizated longwall support 

Po wprowadzeniu danych dla każdej z sekcji tj . zabudowie zestawu obudowy na całej dłu
gości ściany można przejść do kolejnej fazy projektu, a mianowicie weryfikacji prawidłowości 
doboru obudowy ze względu na geometrię i współpracę ze stropem. W hierarchicznej struktu
rze drzewa projektu nadrzędną, w stosunku do gałęzi reprezentujących poszczególne elementy 
wyposażenia, jest gałąź Obudowa -Przenośnik -Kombajn. Jest ona narzędziem wspomnianej 
weryfikacji. Reprezentujący ją interfejs pokazano na rysunku 5. 
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Okno składa s ię z trzech pól. Pierwsze dwa zlokalizowane są po prawej stronie przeglą
darki projektu w układzie pionowym. Górne z nich to okno graficzne prezentujące schemat 
przekroju poprzecznego ściany, ukazujący wybrane podstawowe parametry geometryczne po
szczególnych maszyn . Rysunek jest wykonywany przez program w oparciu o obliczenia przy 
zachowaniu proporcji w stosunku do wymiarów obiektów rzeczywistych, dlatego może być 
pomocny przy analizie współpracy obudowy z przenośnikiem i kombajnem w każdej fazie cy
klu pracy w ścianie. Wysokość może być zmieniana zarówno w zakresie przedziału wartości, 
jakie może mieć ściana w danym odcinku wybiegu jak też, jeśli projektujący uzna to za sto
sowne również poza tym zakresem. Zakres zmian wysokości w danym odcinku jest przy tym 
zaznaczony na schemacie dwiema poziomymi liniami. Drugim z parametrów tj. wysu w prze
suwnika może być zmieniany w zakresie od wysuwu równego O do wysuwu równego wartości 
jego skoku. Na schemacie graficznym projektujący obserwuje jak w funkcji zmian tych dwóch 
wielkości, przy ustalonych parametrach geometrycznych obudowy określonego typu zmieniają 
się wartości ścieżki odsłonięcia stropu i czy w przestrzeni pomiędzy obudową a zastawką prze
nośnika mieści się przejście dla załogi o zadanych wymiarach. 

Sterowanie widokiem schematu odbywa się przy wykorzystaniu myszki i przycisków ikon 
na pasku narzędziowym okna. Ikony narzędziowe, takie jak: Opis, Przejście, Trajektoria, Ko
lizja pozwalają kolejno na włączani e lub wyłączanie opisu na rysunku tj. linii wymiarowych 
i opisów wymiarów, włączanie lub wyłączanie schematu prostokąta lub kwadratu obrazującego 
minimalną powierzchnię przejścia osób w ścianie, włączanie lub wyłączanie linii obrazujących 
trajektorie ruchu wybranych punktów stropnicy prze zmian ie wysokości pracy obudowy, oraz 
wykrywanie przez program kolizji we współpracy trzech podstawowych komponentów kom
pleksu, przykładowo uderzenie organem kombajnu ścianowego o stropnicę obudowy itp . 
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W drugim polu okna inteii'cjsu Obudowa -Pr::.enośnik-Kombajn, znajdującym się pod 
oknem schematu graficznego prezentowane są wyniki oblicze1'1 ścieżki, przejścia dla załogi 
i rozpiętości obudowy. W prawej części okna wyświetlane są na bieżąco współrzędne węzłów 
konstrukcyjnych sekcji obudowy. W dolnej części ekranu pod przeglądarką i opisanym wcześ
niej polami znajduje się okno dialogowe dla wyświetlania komunikatów informacyjnych i ostrze
gawczych, np. ostrzeżeniach o kolizji, nadmiernej szerokości ścieżki przystropowej itp. 

Kolejny etap to weryfikacja poprawności doboru podstawowych elementów wyposażenia 
ze względu na warunki pracy w ścianie. Moduły obliczeniowe są reprezentowane przez od
powiednie gałęzie drzewa przeglądarki. Na rysunku 6 pokazano przykładowo inte1fejs o naz
wie Wer\~fikacja obciążenia obudowy. Wykorzystano w nim opracowany przez Zakład Techno
logii Eksploatacji i Obudów Górniczych Głównego Instytutu Górnictwa moduł obliczel'1 stanu 
utrzymania stropu wyrobiska ściany zawałowej. 

Podobny zakres i cel obliczeń dotyczy przenośnika i kombajnu ścianowego. Odpowiednie 
moduły obliczeniowe pozwalają na weryfikację wydajności przenośnika, mocy jego napędu 
oraz wytrzymałości łańcucha lub weryfikacji zapotrzebowania mocy i prędkości posuwu kom
bajnu ścianowego. Obliczenia przeprowadzane są w różnych wariantach w zależności od do
stępnych danych Na podstawie zweryfikowanej, w oparciu o szereg ograniczeń, prędkości po
suwu kombajnu i po wprowadzeniu danych organizacyjnych, program w oparciu o odpowied
nie obliczenia. wyznacza harmonogram dobowy (rys. 7). Na tej podstawie określane są war
tości dobowego postępu i wydobycia w ścianie oraz przy zadanej dacie uruchomienia ściany, 
daty zako!lczenia wybierania poszczególnych odcinków i całego wybiegu ściany. 
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Rys. 7. Widok okna graficznego interfejsu Harmonogram dobowy 
Fig. 7. Yiew o f windowo f grafie in terface Twentyfour hours time-scale 

Jednym z ważniejszych walorów programu jest to, iż umożliwia on nie tylko weryfikację 
projektu ze względu na ograniczenia i kryteria o charakterze technicznym, ale umożliwia ocenę 
przedsięwzięcia od strony finansowej, ze względu na kilka kryteriów ekonomicznych takich 
jak wartość zaktualizowana netto przedsięwzięcia - NPV, okres zwrotu nakładów, stopa zys
kowności, wewnętrzna stopa zwrotu - IRR. Wyniki finansowe są reprezentowane przez od
powiednią gałąź w przeglądarce. Projektant może śledzić kształtowanie się parametrów eko
nomicznych w poszczególnych latach obliczeniowych. i analizować ewentualny wpływ wybra
nych parametrów, w tym kosztów operacyjnych w odpowiednich podgałęziach gałęzi Wvniki 
finansowe. 

4. Podsumowanie 

Prezentowany w referacie program stanowi w sweJ Istocie zintegrowany system kompu
terowego wspomagania doboru wyposażenia kompleksu ścianowego w kopalniach JSW S.A. 
Zintegrowano w nim takie elementy doboru wyposażenia jak rozcinka ściany, dobór podstawo
wych maszyn i urządzeń kompleksu, weryfikacja umożliwiająca modyfikację parametrów urzą
dzeń ze względu na ich współpracę, weryfikacja urządze1'1 ze względu na zadania wydobywcze 
oraz warunki pracy w wyrobisku, ocena finansowej efektywności projektu. 

Dzięki współpracy z użytkownikami, a mianowicie pracownikami Kopalń i Zarządu Jas
trzębskiej Spółki Węglowej S.A. udało się wytworzyć oprogramowanie o trwałej jakości usta
nawiając jego solidną podstawę architektoniczną, którą można będzie elastycznie modyfikować . 
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Integrated Computer Program Supporting Selection 
of Longwall System Equipment in JSW Coal Mines 

Abstra et 

The paper presents the concept, the assumption and the structure of integrated design pro
cess of the complex production system, which is the longwall system equipment with its main
tenance. On the basis of the algorithm of this process, the program, being implemented in Jas
trzębsk a Coal Joint-Stock Company, has been developed. The paper also refers to the program 
structure and functioning, serv ing as the computer support for designing of longwall equipment 
selection. Thc program enables a designer multi-alternative analysis of mentioned equipment, 
taking into account limits related to the complex interrelations of geological, mining, OJ·gani
zational conditions, as well as compatibility of selected machines and devices . It also helps to 
select the most beneficial solution considering economical criteria. Module structure of the 
database allows the constant development of the program corresponding to user's needs. 
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Rozwiązywanie zagadnień wentylacyjnych i klimatycznych 
za pomocą pakietu Z.K.S. Multiklimat 2000 

Słowa kluczowe 

wentylcu.ja- klimatyzaGja - bezpieczeństwo górnicze -informatyka 

Streszczenie 

W artykule opisano programy wchodzące w skład pakietu Z.K.S. Multiklimat 2000 służą
cego do rozwiązywania złożonych zagadnień z zakresu wentylacji i klimatyzacji. Wskazano na 
możliwości zastosowania programów w celach edukacyjnych, naukowych i inżynierskich. Po
kazano przykładowe obliczenia i miejsca ich zastosowania. 

l. Wstęp 

Do rozwiązywania prostych, jak i złożonych zagadnień z zakresu wentylacji i klimatyzacji, 
coraz częściej wykorzystuje się specjalistyczne programy komputerowe. Do tej grupy oprogra
mowanie można z pewnością zaliczyć programy wchodzące w skład pakietu Z.K.S. Multi
kłimat 2000, którego autorami są Zbigniew Słota oraz Krzysztof Słota. 

Programy do poprawnej pracy wymagają komputera wyposażonego w system operacyjny 
Windows 9x/NT/2000/XP. Programy były testowane na różnych komputerach oraz konfigu
racjach i na wszystkich działały prawidłowo. Programy zostały napisane w języku Visual Basic 
[10]. Algorytmy zostały maksymalnie zoptymalizowane pod względem szybkości, zachowując 
jednak swoją uniwersalność, więc równie dobrze mogłyby zostać napisane w Borland Deiphi 
łub w innym języku obiektowym. Ze względu na fakt, iż najpopularniejszą płatformą sprzę

tową są komputery PC wyposażone w system operacyjny Windows, autorzy pakietu zdecy
dowali się na napisanie aplikacji, która będzie działać właśnie w takim środowisku. Nie wy
klucza się jednak możliwości, iż w przyszłości powstaną wersje pakietu Z.K.S. Multikłimat 
2000 pracujące na innych platformach (Linux, Mac OS). W chwili obecnej niektóre programy 
pakietu zostały przepisane i przekompilowane tak, aby pracowały pod kontrolą środowiska 
graficznego KDE dla platformy Linux (np. Knoppix 3.x). Autorzy starali się stworzyć pakiet 
łatwy w obsłudze dla wszystkich użytkowników, nawet dla takich, którzy dotychczas nie mieli 
kontaktu z komputerem. Ponadto dołożyli wszelkich starań, aby wyniki obliczeń były jak naj
bardziej dokładne. 

Z dodatkowymi informacjami na temat pakietu i jego autorów można zapoznać się na stro
nie internetowej pod adresem: http://www.multiklimat.prv.pl 

Wszelkie informacje i pytania do autorów programu można kierować na adres poczty e-maił: 
krzysztofsłota@ pol s l. p! 
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2. Z.K.S. Mollier 2000 

Program Z.K.S . Mollier 2000 służy do obl iczania parametrów stanu powietrza wilgotnego, 
to jest ciśnienia atmosferycznego, temperatury termometru suchego i wilgotnego, wilgotności 
właściwej i wzgl ędnej, ciśnień cząstkowych (parcjalnych) pary wodnej, entalpii właściwej oraz 
gęstości powietrza wilgotnego [2). Program został stworzony dla celów naukowo-badawczych 
i edukacyjnych (dla pracowników naukowych, nauczycieli akademickich i szkolnych, zajmu
jących się badaniem własności fizycznych i parametrów stanu powietrza wilgotnego oraz edu
kacją młodzieży w tym zakresie, dla uczniów i studentów, mających w swoich programach 
nauczania badanie parametrów stanu powietrza wilgotnego - w takich przedmiotach, jak: fizy
ka, aerologia, termomechanika i inne). Inne zastosowania programu to np. suszarnictwo, klima
tyzacja pomieszczeń, inżynieria sanitarna [8), chłodnictwo [7) itp . Główną zaletą programu 
Z.K.S. Mollier 2000 jest jego bardzo duża dokładność obliczeń i ich zgodność w każdym z warian
tów obliczeniowych, czym wyróżnia się od dotychczasowych programów tego typu. Program 
rozbudowano także o wiele bardzo przydatnych funkcji, między innymi o tworzenie nowych 
projektów obliczeniowych, funkcje zapisu i odczytu gotowych projektów, tworzenie wykresów 
i ich wydruk, możliwość eksportu pliku do formatu, który umożliwia dalszą "obróbk\0'' danych 
w arkuszu kalkulacyjnym. Dodatkowymi elementami programu jest funkcja wydruku projektu, 
wykresów, dostępny w każdej chwili plik pomocy, a także możliwość szybkiego skorzystania 
z podręcznego kalkulatora. Algorytmy obliczeniowe programu korzystają z tablic fizyko-che
micznych, ze wzorów opartych na równaniu Clapeyrona oraz z wielu innych zależności mię
dzy poszczególnymi parametrami stanu powietrza, które zawarte są w licznej literaturze [7, 8, 
12], dotyczącej fi zyki powietrza wilgotnego. Algorytmy komputerowe powstałe dzięki temu są 
jednak wyłącznym dziełem autorów programu. 

W programie obliczeniowym istnieje dziesięć sposobów obliczenia parametrów stanu po
wietrza wilgotnego. Cechą wspólną każdego wariantu obliczeniowego jest to, że znane musi 
być ciśnienie atmosferyczne, dla którego wykonujemy obliczenia. Dzięki znanej wielkości ciś

nienia i dodatkowo dwóm parametrom, program wykonuje obliczenia pozostałych parametrów 
stanu powietrza. Tak więc, w prosty sposób, dzięki znanym trzem parametrom, można poznać 
pozostałe wielkości, bez konieczności korzystania z wykresów i-x Mailiera [8], które cechują 
się ograniczoną dokładnością. Wszelkie dane poza zakresem obliczeniowym programu spowo
dują konieczność ponownego wprowadzenia danych obliczeniowych. Należy szczególnie zwró
cić uwagę na wymiar podawanych jednostek, który musi być zgodny z podanymi poniżej infor
macjami i wyświetlanymi komunikatami w programie. 

A oto poszczególne oznaczenia oraz ich jednostki i zakresy użyte w programie: 
- ciśnienie atmosferyczne "p" -podawane w hPa, w zakresie powyżej 300 hPa; 
- temperatura termometru suchego "t," mierzona przy pomocy psychroaspiratora- podawana 

w °C, w zakresie od -20 do +50°C; 
- temperatura termometru wilgotnego "tw" mierzona przy pomocy psychroaspiratora- poda

wana w °C, w zakresie od -20 do +50°C; 
- ciśnienie cząstkowe pary wodnej "p0 " - podawane w Pa; 
- ciśnienie cząstkowe pary wodnej w powietrzu nasyconym o temperaturze t, "p011" - poda-

wane w Pa; 
- gęstość powietrza wilgotnego "qrw"- podawana w kg/m3

; 

- stopień zawilżenia powietrza "X" - wielkość bezwymiarowa (kg pary/kg powietrza suche-
go), w zakresie od O do 0,1; 
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wilgotność względna powietrza "Fi"- podawana w %, w zakresie od O do l 00%; 
entalpia właściwa powietrza wilgotnego "i"- podawana w kJ/kg, w zakresie od -18.6 do 
300 kJ/kg. 

Okno główne programu zostało pokazane na rysunku 2.1. 

· , .1' 

• '! , ·n tu 

p:1100.0 po•2607.1 
p=1100,0 po=3060,3 
p=1100.0 po•3410,2 
p= 1100,0 po=2792,2 
p•1100,0 po=2809,0 
p= 11 00.0 po=3026.9 
p= 11 00,0 po=3077.0 

20001 ~ 31 

Rys. 2.1. Okno główne programu Z.K.S. Molier 2000 
Fig. 2.1. Main window ofZ.K.S. Mollier 2000 

Przy pomocy programu obliczeniowego Z.K.S. Mollier 2000 uzyskuje się poprawne wyniki 
w określonym zakresie danych pomiarowych. Jakiekolwiek przekroczenie zakresów oblicze
niowych oraz wszelkie błędy we wprowadzaniu wartości danych początkowych są wyświetla
ne w odpowiednich oknach komunikacyjnych. 

Przykładowe obliczenie parametrów stanu powietrza powinno wyglądać następująco: 
znamy ciśnienie atmosferyczne (p= 1050 hPa), temperaturę termometru suchego (ts = 28,3°C) 
oraz temperaturę termometru wilgotnego (tw = 24,8°C) - odpowiednim wariantem oblicze
niowym jest wariant pierwszy, wybieramy więc go z menu lub zaznaczamy myszą ikonę 
z numerem "l", co spowoduje wyświetlenie okna służącego do wprowadzania wartości da
nych początkowych; 
następnie wprowadzamy wartości danych początkowych, zgodnie ze wskazaniami progra
mu (jeżeli zostanie wprowadzona nieodpowiednia wartość danej, istnieje możliwość po
wtórzenia całego procesu- wystarczy użyć przycisku "anuluj"); 
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po wprowadzeniu ostatniej wartości, program dokona potrzebnych obliczeń wyświetli 

wyniki; 
- w podobny sposób wykonujemy kolejne obliczenia; 
- w każdej chwili możemy skorzystać z funkcji wykresów (wybieranych z menu lub myszą), 

wydruku lub zapisu oblicze!'!. 

3. Z.K.S. Moc 2000 

Program Z.K.S. Moc 2000 służy do obliczania mocy cieplnej [6, 9, 12], jaką należy ode
brać powietrzu (lub dostarczyć powietrzu), aby je ochłodzić (lub ogrzać) do zadanych para
metrów stanu powietrza. Komputer za pomocą programu oblicza również końcowe parametry 
stanu powietrza (temperatury termometru suchego i wilgotnego) [2, 12] przy podanej wartości 
mocy cieplnej, którą dodajemy lub odbieramy powietrzu. Został on stworzony w celach nau
kowo-badawczych i edukacyjnych (dla pracowników naukowych, nauczycieli akademickich 
i szkolnych, zajmujących się badaniem własności fizycznych i parametrów stanu powietrza 
wilgotnego oraz edukacją młodzieży w tym zakresie, a także dla pracowników przemysłu, zaj
mujących się klimatyzacją, wentylacją i suszarnictwem [7, 8]) . 

Aplikacja oferuje podobne funkcje, jak te znane z programu Z.K.S. Mollier 2000 (eksport 
danych, wydruki, kalkulator itd.). 

Uzyskiwanymi parametrami stanu powietrza wilgotnego po ochłodzeniu lub ogrzaniu po
wietrza są temperatury termometru suchego i wilgotnego. Jeżeli zajdzie konieczność uzyskania 
innych parametrów, to należy skorzystać z programu Z.K.S. Mollier 2000 [l l], który jest w pełni 
kompatyb ilny z programem Z.K.S. Moc 2000. Algorytmy obliczeniowe programu korzystają 
z tablic fizyko-chemicznych, ze wzorów opartych na równaniu Clapeyrona [6, 8, 9, 12] oraz 
z wielu innych zależności między poszczególnymi parametrami stanu powietrza, które zawarte 
są w licznej literaturze, dotyczącej fizyki powietrza wilgotnego. Ze względu na fakt, iż liczba 
wzorów, na których bazuje algorytm obliczeniowy jest znaczna, nie zostały one zamieszczone 
w niniejszym artykule, wychodząc jednocześnie z założenia, iż użytkownikami programu będą 
osoby już zapoznane z niniejszym tematem. Dodatkowa informacja o algorytmie obliczenio
wym dotyczy procesu chłodzenia. Jeżeli wskutek chłodzenia temperatura powietrza spadnie do 
wartości tR, powietrze stanie się nasycone i dal sze jego chłodzenie wywoła wykraplanie się 
części zawartej w nim pary wodnej. Temperatura tR nosi nazwę temperatury rosy i odpowiada 
punktowi przecięcia się izotermy t= tR z krzywą wilgotności względnej równej l . Po obniżeniu 
temperatury powietrza poniżej jego punktu rosy uwzględniany jest fakt, iż część mocy cieplnej 
będzie przeznaczona na osuszenie powietrza, co oczywiście jest uwzględnione w module obli
czeniowym programu. 

W programie obliczeniowym do wyboru są dwie przemiany termodynamiczne: ochładzanie 
oraz nagrzewanie powietrza. W każdej z przemian są do dyspozycji dwa warianty obliczeniowe: 
- przy znanych parametrach stanu powietrza przed i za urządzeniem (chłodnicą lub nagrze

wnicą) oraz wielkości wydatku chłodzonego lub ogrzewanego powietrza - komputer obli
cza moc cieplną, która została odebrana (chłodzenie) lub dostarczona (nagrzewanie) po
wietrzu; 

- przy znanych początkowych parametrach stanu oraz wielkości wydatku powietrza (które 
jest ochładzane lub nagrzewane) i mocy cieplnej, która została odebrana (chłodzenie) lub 
dostarczona (nagrzewanie) powietrzu - komputer oblicza parametry stanu powietrza (tem
peraturę termometru suchego i wilgotnego) po procesie termodynamicznym, czyli za urzą
dzeniem (chłodnicą lub nagrzewnicą). 
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Przy wprowadzaniu danych wejściowych program wymaga podawania temperatur termo
metru suchego i wilgotnego, stąd też użytkownik znający zamiast temperatury termometi·u wil
gotnego inny parametr stanu powietrza (np. wilgotność właściwą lub względną) powinien wy
liczyć brakujący parametr (w tym celu pomocny jest program Z.K.S. Mollier 2000 [li]). 

Poszczególne oznaczenia i ich jednostki i zakresy użyte w programie: 
ciśnienie atmosferyczne "p", podawane w hPa (powyżej 300 hPa); 
temperatura termometru suchego przed urządzeniem (chłodnicą lub nagrzewnicą) "tsrw"· 
podawana w oc (w zakresie od -20 do +50°C); 
temperatura termometru wilgotnego przed urządzeniem (chłodnicą lub nagrzewnicą) "twrw". 
podawana w °C w (zakresie od -20 do +50°C); 
temperatura termometru suchego za wentylatorem "tszx,", podawana w °C (w zakresie od 
-20 do +50°C); 
temperatura termometru suchego za urządzeniem (chłodnicą lub nagrzewnicą) "tszu", po
dawana w °C (w zakresie od -20 do +50°C); 
temperatura termometru wilgotnego za urządzeniem (chłodnicą lub nagrzewnicą) "twzu", 
podawana w oc (w zakresie od -20 do +50°C); 
wydatek (natężenie przepływu) powietrza "V", podawany w m3/s; 
różnica entalpii właściwej przed i za urządzeniem "di", podawana w kJ/kg; 
moc cieplna (odebrana lub dodana powietrzu) "N"", podawana w kW. 
Przy pomocy programu obliczeniowego Z.K.S. Moc 2000 uzyskuje się poprawne wyniki 

w określonym zakresie danych pomiarowych. Jakiekolwiek przekroczenie zakresów oblicze
niowych oraz wszelkie błędy we wprowadzaniu wartości danych początkowych są wyświe
tlane w odpowiednich oknach komunikacyjnych. Okno główne programu zostało przedstawio
ne na rysunku 3.1. 

• ' l 

1&Q6 21101fl214 MOC-rootl ~ er 1 O t , 

Rys. 3. I. Okno główne programu Z.K.S . Moc 2000 
Fig. 3.1. Main window ofZ.K.S. Moc 2000 
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Przykładowe obliczenie mocy cieplnej powietrza przy ochładzaniu powinno wyglądać na
stępująco : 

- znamy ciśnienie atmosferyczne (p= 1050 hPa), temperatury termometru suchego i wilgo
tnego przed urządzeniem (tspw = 28,3°C i twpw = 25,4°C), temperaturę termometru suchego 
za wentylatorem Ctszw = 30,8°C) oraz temperatury termometru suchego i wilgotnego za 
urządzeniem (tszu = 18,3°C i twzu = 18,2°C) - odpowiednim wariantem obliczeniowym jest 
wariant pierwszy, wybieramy więc go z menu lub zaznaczamy myszą ikonę z numerem 
"l", co spowoduje wyświetlenie okna służącego do wprowadzania wartości danych począt
kowych; 
następnie wprowadzamy wartości danych początkowych, zgodnie ze wskazaniami progra
mu Ueżeli zostanie wprowadzona nieodpowiednia wartość danej, istnieje możliwość pow
tórzenia całego procesu - wystarczy użyć przycisku "anuluj"); 
po wprowadzeniu ostatniej wartości, program dokona potrzebnych obliczeń i wyświetli 
wyniki; 
w podobny sposób wykonujemy kolejne obliczenia; 
w każdej chwili możemy skorzystać z funkcji wydruku lub zapisu obliczeń (wybieranych 
z menu lub myszą). 

4. Z.K.S. Miks 2000 

W wentylacji oraz w klimatyzacji bardzo często mamy do czynienia z mieszaniem się ze 
sobą dwóch lub więcej strumieni powietrza. Parametry mieszaniny możemy wyznaczyć za po
mocą równań bilansu ciepła i wilgoci lub graficznie z wykorzystaniem wykresu "i-x" Molliera 
[6, 8]. Obecnie, większość służb wentylacyjnych w kopalniach węgla kamiennego i rudy mie
dzi oraz osoby zajmujące się klimatyzacją i wentylacją przemysłową dysponują sprzętem kom
puterowym, więc wygodną alternatywą obliczania parametrów stanu powietrza wilgotnego, 
stają się programy komputerowe. Korzystanie z nowoczesnych technik komputerowych, w tym 
z programów obliczeniowych, zapewnia poprawność uzyskiwanych wyników oraz możliwość 
ich szybkiej analizy i bezpieczeństwo przechowywania wszystkich danych. 

Wyznaczanie parametrów mieszaniny można dokonywać sposobem graficznym (korzys
tając z wykresu i-x Moliera) lub sposobem analitycznym (korzystając z równań bilansu masy 
i energii). Obydwa sposoby mają swoje wady i zalety, lecz w każdym z nich wymagane są do 
wyznaczenia (obliczenia) końcowych parametrów mieszaniny strumienie masy powietrza. Przy 
podanych strumieniach objętości powietrza (a tak się dzieje najczęściej na kopalniach) zacho
dzi potrzeba dodatkowego obliczenia strumieni masy powietrza. W związku z tym, dużym uła
twieniem, przy wyznaczaniu parametrów mieszaniny, jest skorzystanie z odpowiedniego pro
gramu komputerowego. Ponadto wyższość sposobu analitycznego, a tym bardziej kompu
terowego, nad sposobem graficznym jest taka, iż wykresy "i-x" Molliera są sporządzane dla 
określonych ciśnień, na przykład 1000, 1050, 1100 hPa, w związku z czym, dla wartości pośre
dnich wyniki należy interpolować. 

Autorom nie były Żnane do tej pory żadne proste i ogólnodostępne programy, wspomaga
jące obliczenia tego typu. Dotychczasowe opracowania tego tematu mają postać złożonych 
aplikacji, nie pozwalające obliczyć jednak bezpośrednio potrzebnych wartości. Są to programy 
czysto komercyjne (bardzo drogie) i napisane .z myślą o konkretnych dziedzinach przemysłu 
(np. ograniczony zakres temperatur), a więc mało elastyczne i trudne do zastosowania w celach 
edukacyjnych. W związku z tym opracowano algorytm komputerowy, pozwalający w znaczny 
sposób uprościć powyższe obliczenia. Na podstawie algorytmu powstał program Z.K.S. Miks 
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2000. Korzysta on z równm'l bilansu ciepła i wilgoci oraz z rozwiązań (podprogramów) napisa
nych wcześniej na .potrzeby programu Z.K.S . Mollier 2000 [li]. Skorzystanie ze sprawdzo
nych już w prakLyce i wykorzystywanych szeroko rozwiązań, pozwoliło uzyskać wysoką spra
wność i niezawodność obliczeń. Najważniejsząjednak korzyścią, płynącą z tego faktu jest to, 
że obydwa programy są ze sobą kompatybilne (tzn. pozwalają na wzajemną wymianę danych), 
a co za tym idzie, wyniki uzyskane przy obliczeniach programem Z.K.S. Miks 2000 można 
użyć bez jakichkolwiek problemów w programie Z.K.S. Mollier 2000, aby obliczyć inne para
metry powietrza (na przykład wilgotność względną). W tym celu wystarczy w programie 
Z.K.S. Mollier 2000 wybrać opcję "importuj dane z programu Z.K.S. Miks 2000", a cały pro
ces obliczeń zostanie wykonany automatycznie. Obsługa programu jest intuicyjna i nie różni 
się specjalnie niczym od innych programów z pakietu Z.K.S . Multiklimat 2000, a z doświad
czenia autorów wynika, że student uczelni technicznej potrzebuje zaledwie kilku minut na 
naukę obsługi programu. 

Okno główne programu zostało pokazane na rysunku 4.1. 
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Rys. 4.1. Okno główne programu Z.K.S. Miks 2000 
Fig. 4.1. Main window ofZ.K.S. Miks 2000 
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Poszczególne oznaczenia, ich jednostki i zakresy, które zostały użyte w programie: 
- ciśnienie atmosferyczne "p", podawane w hPa (powyżej 300 hPa); 
- temperatury mierzone na termometrze suchym pierwszego "tst i drugiego "ts2" strumienia 

powietrza, podawane w °C (w zakresie od -20 do +50°C); 
- temperatury mierzone na termometrze wilgotnym pierwszego "tw 1" i drugiego "tw2" stru

mienia powietrza, podawane w oc (w zakresie od -20 do +50°C); 
- temperatura mieszaniny mierzona na termometrze suchym "tsk", podawana w oc (w zakresie 

od -20 do +50°C); 
- temperatura mieszaniny mierzona na termometrze wilgotnym "twk", podawana w °C (w za

kresie od -20 do +50°C); 

- strumienie objętości powietrza pierwszego " VI" i drugiego "v2" strumienia powietrza, 

podawane w m3/s (powyżej O m3/s); 

- strumienie masy powietrza pierwszego "m, " i drugiego "m2" strumienia powietrza, po

dawane w kg/s (powyżej O kg/s). 
W programie mamy do wyboru dwa warianty obliczeniowe: 

- znane ciśnienie atmosferyczne, temperatury mieszających się strumieni powietrza (tempe
ratury mierzone na termometrze suchym t, 1, ts2 oraz termometrze wilgotnym tw 1, tw2) oraz 
poszczególne strumienie objętości powietrza; 

- znane ciśnienie atmosferyczne, temperatury mieszających się strumieni powietrza (tempe
ratury mierzone na termometrze suchym t,I> t,2 oraz termometrze wilgotnym twi> tw2) oraz 
poszczególne strumienie masy powietrza. 

Przykładowe obliczenie końcowych parametrów mieszaniny wygląda następująco: 
- znamy ciśnienie atmosferyczne (p = l 025 hPa), temperatury mierzone na termometrze su

chym i wilgotnym pierwszego oraz drugiego strumienia (t, 1 = 24,2°C, tw 1 = 19,6°C, t,2 = 

= 21 ,3°C, tw2 = 21, l 0 C), a także strumienie objętości powietrza ( v, = 25,0 m3/s oraz v2 = 

= 10,5 m3/s) - odpowiednim wariantem obliczeniowym jest wariant pierwszy, wybieramy 
więc go z menu lub zaznaczamy myszkąikonę z numerem "l", co spowoduje wyświetlenie 
okna służącego do wprowadzania wartości danych początkowych; 

- następnie wprowadzamy wartości danych początkowych, zgodnie ze wskazaniami progra
mu (jeżeli zostanie wprowadzona nieodpowiednia wartość, istnieje możliwość powtórzenia 
całego procesu- wystarczy użyć przycisku "anuluj"); 

- po wprowadzeniu ostatniej wartości, program dokona potrzebnych obliczeń i wyświetli wy
niki (wartości danych początkowych, a także obliczone temperatury mieszaniny mierzone 
na termometrze suchym tsk = 23,4°C i wilgotnym twk = 20,2°C, oraz wielkości strumieni 
masy powietrza m, = 29,81 kg/s i m2 = 12,62 kg/s); 

- w podobny sposób wykonujemy kolejne obliczenia; 
- w każdej chwili możemy skorzystać z funkcji wydruku, zapisu obliczeń, eksportu danych, 

pomocy (wybieranych z menu lub myszką); 
- celem uzyskan ia innych parametrów mieszaniny (na przykład wilgotności właściwej, wil

gotności względnej powietrza) należy wyznaczyć je z wykresu "i-x" Mailiera lub z tablic 
psychrometrycznych, obliczyć za pomocą odpowiednich wzorów lub skorzystać z innych 
programów komputerowych (na przykład z programu Z.K.S. Mollier 2000 [l l]). 
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S. Z.K.S. Mosto 2000 

Średnia temperatura promieniowania Tp,. oznacza temperaturę jednorodnego otoczenia (ku
la wokół człowieka) o doskonale czarnych powierzchniach, które powodowałoby straty ciepła 
przez promieniowanie równe stratom występującym w środowisku rzeczywistym. Wyznacze
nie Tr,. wymaga znajomość geometrycznej konfiguracji otoczenia w celu znalezienia tak zwa
nych współczynników kierunkowych promieniowania <Jlpi· Dla przestrzeni otaczającej zam
kniętej, suma współczynników kątowych L<Jlri = l. 

Temperaturę T rr można wyznaczać ze wzoru: 

(5.1) 

gdzie: 
T;- temperatura i-tej powierzchni, K, 
<Jlri- współczynnik kierunkowy i-tej powierzchni, obliczony względem człowieka lub wy
znaczony z tablic [5] . 

Średnia temperatura promieniowania zależy od temperatur powierzchni pomieszczenia oraz 
od miejsca usytuowania człowieka w tym pomieszczeniu. Pewien wpływ na średnią tempe
raturę promieniowania ma również pozycja ciała ludzkiego (stojąca czy siedząca). W litera
turze podane są wzory i wykresy pozwalające wyznaczyć współczynniki kątowe promie
niowania (współczynniki konfiguracji) dla człowieka w stosunku do ścian otoczenia. W celu 
wyznaczenia współczynników konfiguracji dal człowieka przebywającego w przodku w opra
cowaniu posłużono się nomogramami opracowanymi przez Fangera [5]. Dla uproszczenia obli
czeń wybrano nomogramy odnoszące się do człowieka przebywającego w pomieszczeniu, 
w którym znane jest jego usytuowanie, ale nie jest znana orientacja. Przyjmuje się więc, że 
człowiek ten może obracać się dookoła własnej osi. Współczynniki kątowe promieniowania 
dla takiego człowieka stanowią wartości średnie z różnych możliwych w pomieszczeniu. 

Autorom artykułu nie były znane do tej pory żadne proste i ogólnodostępne programy, 
wspomagające obliczenia tego typu. Dotychczasowe opracowania tego tematu mają postać tyl
ko i wyłącznie nomogramów oraz tablic [5], nie pozwalają jednak obliczyć bezpośrednio po
trzebnych wartości. W związku z tym opracowano algorytm komputerowy, pozwalający w zna
czny sposób uprościć powyższe obliczenia. Na podstawie algorytmu powstał program Z.K.S. 
Mosto 2000. Oparty został on na nomogramach i wzorów zawartych w literaturze. 

Program został stworzony dla celów naukowo-badawczych, a wykorzystywany głównie do 
obliczania średniej temperatury promieniowania cieplnego otoczenia przy wykonywaniu po
miarów klimatu oraz badań eksperymentalnych, na przykład w komorach klimatycznych, w wyro
biskach i komorach kopalń węgla i rudy miedzi. Za pomocą programu mogą być wykonywane 
obliczenia prognostyczne przy projektowaniu zasłon chłodzących w wyrobiskach kopalń [3, 4]. 

Okno główne programu przedstawiono na rysunku 5.1. 
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pasek ikon (od lewej: kalkulator, 
zarz.ąd:umie plikami. wydruk, pomoc) pole wprowadzania clemych rysunek poglądowy (z wznaczmzą 

wprowadz.aną aktualnie wartością) 

= 1 ---5,32 tB 

4,17 m 

in 
l 
l 
l z /--- ~----- ------

/ x ., 
F 

'P.I'p~;:-;{ÓJ . x=S.i2 y=4,Ti z=2,9S xc=1,00 yc= 2, 09 tN=3S,BB tS=35,62 tE=35,7S tW=3S,69 IU=3S,4S tD= l 4,60 lpm=3S,31 • ' 
P 2 poz. sloj . x=S,32 y=4,17 z=2,95 .: c=l,OO yc=2,09 IN=34,62 lc=3S,4S IE=3S,l8 IW=34,70 IU=35,06 10=33,77 lprsr=34,SB -j

1 P. 3 poz. sto] =5,32 y=4,17 z=2,9S xc=l,OO yc=2,09 IN=39,10 t: =41,1S IE=39,89 IW=J11,47 IU=44,90 10=35,2S lpu=39,12 
P 4 poz stoj. =S,J, y=4.17 z=2,9S s c=1,00 yc=2,09 IN=35,89 t::=37,54 IE=37,09 IW=3S,77 IU=38,2S 10=31,93 lpm =3S,30 l 
P S poz . •toj . •=S,:; y=4,17 z=2,9S :<c=1,00 yc= 2,09 tN=39,7 1 S=40,86 IE=40,11 1W=40, 24 IU=39,64 10=37,29 lpm=39,19 
P. 6 poz. sloj . ~=5,32 y=4,17 z=2,9S xc=l,OO yc=2,09 tN=37,S9 IS= 38,79 IE=38,47 IW=38,2 =38,19 ID=3S,72 tpm=37,40 
P 7 poz. sloj . x=S,32 y=4,17 z=2,9S xc=1,00 yc=2,09 tN=34,12 IS=34,73 IE=34,18 tW=3 =35,27 10=31,41 tpr.r=3o,SS 
P. 8 poz sloJ. x=S,31 y=4,17 z=2 'S xc=l,OO yc=2,09 IN=33,Sl 14=33,99 IE=33,S3 '- 2,S7 IU=33,89 tD=30,81 lptsr= Ji,62 _:.1 

MOST C• 2000 er 1 O Q BETA. 1 

tabela zbiorcza wyników obliczeń 

Rys. 5.1. Okno główne programu Z.K.S. Mosto 2000 
Fig. 5. l. Main window ofZ.K.S. Mosto 2000 

. _ _ ___j 

Poszczególne oznaczenia, ich jednostki i zakresy, które zostały użyte w programie: 
wymiary pomieszczenia: szerokość- "x", długość- "y" oraz wysokość - "z" - podawane 
w m, powyżej l m; 
miej sce położenia człowieka - "xc'' i ,,yc" - podawane w m oraz pozycja (stojąca lub sie
dząca), w której znajduje się człowiek; 
średnie temperatury powierzchni ścian: pólnocnej - "tN", południowej - "tS", wschodniej 
-"tE", zachodniej - "tW" oraz sufitu- "tU" i podłogi -"tD"- podawane w °C, w zakresie 
od -273°C; 
średnia temperatura promieniowania cieplnego otoczenia- "trrsr"- podawana w ac. 

6. Z.K.S. Motez 2000 

Komfort cieplny pracowników ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo i wydajność pracy 
w kopalni. Zależy on od wielu czynników, takich jak: parametry mikroklimatu , rodzaj i inten
sywność pracy, ubiór oraz aklimatyzacja pracowników. Warunki komfortu cieplnego określają 

650 



School of Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2006 

warunki pracy człowieka, w których pracownik odczuwa zadowolenie z parametrów cieplnych 
otoczenia. Bezpieczna jest również praca w warunkach dyskomfortu cieplnego wtedy, gdy nie 
zostaną przekroczone dopuszczalne parametry fizjologiczne organizmu, takie jak: temperatura 
wewnętrzna, częstotliwość uderzeń serca, ilość wydzielonego potu [3]. 

Do określenia mikroklimatu w danym środowisku stosuje się: 
wartości parametrów podstawowych powietrza i otoczenia; 

- wskaźniki mikroklimatu, które uwzględniają łączny wpływ kilku parametrów podstawo
wych powietrza. 
Do parametrów podstawowych powietrza i otoczenia mających wpływ na warunki klima

tyczne należą: temperatura mierzona termometrem suchym i wilgotnym, prędkość przepływu 
powietrza, ciśnienie powietrza, wilgotność względna powietrza, skład chemiczny powietrza, 
promieniowanie cieplne otoczenia. 

Najbardziej znanymi wskaźnikami mikroklimatu są [l, 3, 6, 13, 14]: 
- natężenie chłodzenia powietrza K, 

temperatura efektywna amerykańska ET (oznaczana w Polsce przez A TE), 
- temperatura efektywna belgijska BTE, 

temperatura zastępcza francuska t, (oznaczana także jako TRF- temperatura francuska /re
su!tate/), 

- temperatura zastępcza klimatu tzk> 
- wskaźnik WBGT, 
- wskaźnik dyskomfortu cieplnego 8 (oznaczany również jako WDC). 

Większość wymienionych w niniejszym rozdziale wskaźników wyznacza się na podstawie 
wzorów lub nomogramów z uwzględnieniem mierzonych parametrów podstawowych, jak tem
peratury powietrza (mierzone termometrem suchym i wilgotnym) oraz prędkości przepływu 
powietrza. 

Autorom artykułu nie były. znane do tej pory żadne proste i ogólnodostępne programy, 
wspomagające obliczenia wskaźników mikroklimatu, a w szczególności obliczanie ameryka!'J
skiej temperatury efektywnej ATE oraz wskaźnika dyskomfortu cieplnego z uwzględnieniem 
sposobu ubrania, wydatku energetycznego oraz aklimatyzacji człowieka. W związku z tym op
racowano algorytm komputerowy, pozwalający w znaczny sposób uprościć powyższe obli
czenia. Na podstawie algorytmu powstał program Z.K.S. Motez 2000. Oparty on został na wy
kresach, nomogramach i wzorach w cytowanej literaturze. 

Program został stworzony dla celów naukowo-badawczych, a wykorzystywany głównie do 
obliczania i porównywania wskaźników mikroklimatu oraz badań eksperymentalnych, na przy
kład w komorach klimatycznych, w wyrobiskach oraz komorach kopalń węgla i rudy miedzi 
(praktyczne zastosowanie wskaźnika 8) [4]. 

Okno główne programu pokazano na rysunku 6.1. 
Poszczególne oznaczenia, ich jednostki i zakresy, które zostały użyte w programie: 
ciśnienie atmosferyczne "p" -podawane w zakresie od 500 do 1500 hPa; 

- temperatura powietrza mierzona na termometrze suchym "t;' - podawana w zakresie od 
-20 do +50°C; 

- temperatura powietrza mierzona na termometrze wilgotnym "t,v'' - podawana w zakresie od 
-20 do +50°C; 
temperatura powietrza mierzona na termometrze wilgotnym naturalnym "tnw" - podawana 
w zakresie od -20 do +50°C; 
temperatura poczernionej kuli (temperatura globalna) "tg" - podawana w zakresie od -20 
do +50°C; 
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prędkość przepływu powietrza "w"- podawana w zakresie od O do 12m/s; 
wilgotność względna powietrza "Fi"- podawana w zakresie od O do 100%; 
sposób ubrania człowieka "cloth" - przyjmowany odpowiednio o clo dla ludzi nie ubra
nych, 0,5 clo dla ludzi obnażonych do pasa i l clo dla ludzi ubranych; 
wydatek energetyczny człowieka "M" - przyjmowany odpowiednio 65 Wlm2 dla odpo
czynku, l 00 W 1m2 dla pracy lekkiej, 165 W 1m2 dla pracy umiarkowanej i 230 W 1m2 dla 
pracy ciężkiej; 
aklimatyzacja człowieka w danym środowisku pracy "A" - przyjmowana odpowiednio O 
dla ludzi niezaaklimatyzowanych i l dla ludzi zaaklimatyzowanych; 
natężenie chłodzenia mierzone katatermometrem suchym "K," - podawane w katastop
niach suchych, mcal!cm2·s; 
natężenie chłodzenia mierzone katatermometrem wilgotnym "Kw" - podawane w katastop
niach wilgotnych, mcal/cm2·s; 
belgijska temperatura efektywna "BTE"- podawana w °C; 
francuska temperatura zastępcza (resultate) "TFR"- podawana w °C; 
temperatura zastępcza klimatu "t~.k" - podawana w °C; 
wskaźnik "WBGT"- podawany w oc; 
amerykańska temperatura efektywna "A TE" - podawana w ue; 
wskaźnik dyskomfortu cieplnego 8 "WDC"- podawany w jednostkach bezwymiarowych. 

warunki klimatyczne 
w oparciu o WDC wyniki obliczeń 
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r ... óhu<z H 

L -... ~ - . ········· . ··- . . .. . ... 
~ :-~~t~: - · ·.u'!t~~~~~ :

5

~
0

W~~:~~~~!~~r~:~~~:~~~~:~~~o;~:;; A~::';i w=~~:~~;;~·u;~;;~~7~;: 
7

~~.:~~~~~ ł~
0

~o~-~:~:~~,.:~ ~-
p_ l: r - •).0tw=~7.2w=1.00tg:br<okr:nw:br.al'. BrE=27,STRF=27,0Tzb::.h 1 ATE:2S.&WBGT=br.a'k(.,DC=0.57Fi: lo' '•.'l I J= 1 Kw=11.2clo=0,0 ł-t:\&5 Ad 
P. 3 r :27,0 ttl=25,6 I,•:O.lOtg:l:ll<ol: l:tlw=bt<tk b'I'E: 2"',7TRF:25,7Tzl',:25,9 ATE:25,0 l-JBGr=bc.;ol'. HDC:O,G2 Fi~ ttJ_S L-:4,0 Kw~ lO.O clo=O.O ł-1=1&5 A=O 

' P 4 L - . 7,0 1~1:25,6 ~~=(' Otg:br.ol". tm~:bral:. BTE:2:5,7TP.F~2:5,7Tik.o2:5,'3 ATEo25,0 (·lBGI':braki.JDC:O:l'3 Fi. 'ł.S !'r=tO Kw=10.0 c1o=O.O H= WS A= l 
P. 5 ts=:"'i,E.t·.~=-~.4 w= O )l) l<J=btal:. tnv=btak BTE= .. ~.E.TRF=~ tTzb 2il,O ATE=29,łWBGI'=bra1:. WDC~ 1,17 Fi•" ,1 :t:: r ~2.1 Kw=€..5 clo=O.O H=l€.5 A= O 
P. E. t ~ i.E. tw=~.4 w: (l .})tg=bral:. tnw=bral:. BTE: ::<:~.E.TRF~ :<l J'! Tik.= ' •),0 ATE=29.-l WBGI':brat WDC:0,9-l Fi 5,1 Ks=2.1 y.". • .;,S ,Jo=O.O H:IGS A= l 
P. 7 t .. •hw=25,0\-I=:.SOtg=27,9ttlwt~,08TE=25,3TRF= !l,łTl1:.=23,7 23,2WBG'I'=25,9WDC=0,97Fi: 7ł 5 s=7,łl{•:!= ; clo:t,OH=~ .'lA=I 
f' . t • - · l l~.·=25,0~!=2.50tq:27,9tnw:2:S,OBTE=25,3TP.F = 2l.-lT:b :;'• =2l...: WBGT=25,9WDC=0.!1 Fi:1 ~Ks=7,4 K.,=I .J clo:l,OH~tSA:l 
P. ':lis=- Ut\,•= :.:!~.o·".=2.50tq=2:7,9 t'r'IY•25,0BTE= Z'5 . TP.F: :':J..-l 'J.71\ E= ~ ~ WBGT=25,9WDC=O,E.O Fi=~ ,!; Ks=7,-l Kw= &.: clo=1.0 l·hiOOA=I 
P. 10 t ' • •)1\1= -~.0 \'!:2,50 tq:27.'Hnw=~.08TE= ~ ) TRF- zk= .. 7 ATEoZ;,.; WBGI'= t5.9 WDC:O Mi Fi= 'i ! •~ 7.4 Kw= l ''clo=I,O J.I=IE-5 A=l 

MO TEZ 2000 ver.1.7.0 

tabela zbiorcza wyników obliczeń 

Rys. 6.1. Okno główne programu Z.K.S. Motez 2000 
Fig. 6.1. Main window of Z. K. S. Mo tez 2000 
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7. Podsumowanie 

Celem artykułu było przedstawienie programów komputerowych wchodzących w skład 

pakietu Z.K.S. Multiklirnat 2000. Programy komputerowe są dobrym narzędziem do skrócenia 
czasu potrzebnego na obliczenia wentylacyjne i klimatyczne, podwyższa ich dokładność (zwła
szcza w porównaniu z wynikami otrzymywanymi sposobem graficznym) oraz pozwala zacho
wać na nośniku elektronicznym wszystkie obliczenia, z których w łatwy sposób można sko
rzystać w przyszłości. 

Programy, które zostały zaprezentowane w niniejszym artykule, działają samodzielnie, lecz 
w połączeniu z pozostałymi programami, wchodzącymi w skład pakietu Z.K.S. Multiklimat 
2000, pozwalają na rozwiązywanie bardziej skomplikowanych zagadnień z zakresu klima
tyzacji i wentylacji. 
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Solving of Ventilating and Climatic Questions 
with the Help of Z.K.S. Multiklimat 2000 Packet 

Abstra et 

Entering in composition of the servant's Z.K.S. Multiklimat 2000 packet to solving of fol
ded questions with range of ventilation and air-conditioning programmes in article were descri-
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bed. !t i t was showed was on possibility of use of programmes in educational, scientific and en
gineer aims. !t the calculation was showed was the example- and place of their use. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Marian Branny 
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Stan aktualny i strategia rozwoju systemu gospodarki 
. ' . . EKSPERTSMG maszynami gormczym1 

Słowa kluczowe 

górnictwo - sómojezdne maszyny górnicze- koszty- systemy informatyczne 

Streszczenie 

W artykule zaprezentowano dotychczasowy stan i perspektywy rozbudowy systemu gospo
darki maszynami górniczymi EKSPERTSMG, który jest efektem realizacji jednej z nielicznych 
prób wykorzystania kompleksowej informacji - pochodzącej z różnych modułów SAP R/3, 
a dotyczącej ściśle określoneJ grupy użytkowników. 

W artykule podjęto próbę zaprezentowania olbrzymiej elastyczności i użyteczności systemu 
wykorzystywanego na co dzień w operacyjnym zarządzaniu maszynami górniczymi w KGHM 
"Polska Miedź" S.A. Jako odrębną kwestię potraktowano omówienie warstwy prezentacyjnej 
generowanych raportów systemu zbudowanego w oparciu o narzędzia informatyczne OracJe Ap
plication Server, wykorzystane do implementacji założeń merytorycznych systemu EKSPERrMG. 

Wstęp 

System EKSPERTSMG jest rezultatem pracy naukowo-badawczej "System ewidencji, kon
troli oraz analizy efektywności i wydajności samojezdnych rnaszyn górniczych (SMG) jako 
środek obniżenia kosztów produkcji w KGHM "Polska Miedź" S.A. wykonanej przez Instytut 
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie oraz wspólnego wysiłku jej 
autorów oraz licznego grona pracowników "Polskiej Miedzi". 

Misją systemu uczyniono stworzenie nowych standardów oraz uzyskanie nowej jakości 
w zakresie porównywalności i oceny pracy samojezdnych maszyn górniczych. 

Skomplikowany proces ewidencji i rozliczenia kosztów w systemie SAP R/3 powoduje, że 
w systemie transakcyjnym, generowana jest dla każdego okresu rozliczeniowego olbrzymia ilość 
istotnych z merytorycznego punktu widzenia danych - informacji szczególnie cennych dla po
dejmowania decyzji na poziomie zarządzania operacyjnego. W każdym z modułów dziedzino
wych systemu generowane są raporty, dzięki którym użytkownicy mogą dotrzeć do szczegó
łowych informacji. Ich praktyczne wykorzystanie dla potrzeb kompleksowych analiz ekonomi
cznych wymaga jednak zarówno dużej wiedzy, jak i praktyki w zakresie funkcjonowania posz-
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czególnych modułów systemu oraz typowo informatycznych umiejętności agregowania i kon
wersji danych. 

,Optymalnym rozwiązaniem problemu jest wykorzystanie technologii hurtowni danych, któ
ra proces generowania informacji zarządczej w pełni automatyzuje. Automatyzacja procedur 
przepływu danych pomiędzy systemem transakcyjnym i hurtownią danych wymaga zachowa
nia pełnej dyscypliny ewidencji danych. Wszelkiego rodzaju błędy lub opóźnienia w procesach 
ewidencyjnych pogarszająjakość informacji generowanej w raportach hurtowni danych. 

Po wdrożeniu wszystkich modułów dziedzinowych systemu SAP R/3 w KGHM "Polska 
Miedź" S.A. podjęte zostały prace zmierzające w kierunku zastosowania technologii hurtowni 
danych dla optymalizacji procesów generowania i dystrybucji informacji. 

Pierwszym obszarem mającym w rozumieniu KGHM stanowić podstawę tzw. hurtowni da
nych produkcyjnych jest działalności Działów Maszyn Dołowych w Oddziałach Górniczych 
KGHM "Polska Miedź" S.A. 

l. System EKSPERTsMG - stan aktualny 

Aktualnie stan maszyn górniczych w zakładach górniczych KGHM "Polska Miedź" S.A. 
szacuje się na nieco ponad 1280 sztuk. Dodajmy, że jedna taka maszyna górnicza to wydatek 
rzędu miliona złotych. 

Tak duża liczba funkcjonujących w ramach zakładów górniczych maszyn, ich różnorod
ność oraz ich różny stopie!'l zużycia, są podstawowym elementem złożoności procesu ewiden
cjonowania, jak i ich wykorzystania i finansowego rozliczania. 

Na obecnym etapie wdrożenia systemu EKSPERTSMG skoncentrowano się głównie na uru
chomieniu opracowanych w fazie studialnej kluczowych raportów, prezentujących wskaźniki 
obliczane dotychczas w technologii arkusza kalkulacyjnego. W wyniku prowadzonych prac 
powstało narzędzie dające precyzyjny, aktualny obraz kosztów, wydajności i efektywności SMG. 
Narzędzie, w którym w zależności od przydzielonego zakresu uprawnie!'l służby dozoru od
działu eksploatacyjnego, analitycy Działu Maszyn Dołowych, ekonomiści i służby księgowe 
mogą śledzić te same dane w różnych warstwach informacyjnych. 

Już w trakcie tworzenia założe!'l teoretycznych systemu, a potem budowy jego dokumenta
cji technicznej udało się rozwiązać kilka kluczowych, z punktu widzenia ewidencji, zagadnie!'~, 
które dotychczas stanowiły tematy otwarte. 

Należały do nich między innymi: 
l . Analiza ewidencji SMG w kopalniach: 
- wydzielenie oleju napędowego jako osobnego rodzaju kosztów; 
- ujednolicenie wspólnych kodów robót dla kopalń; 
- ustalenie normatywnych czasów pracy dla maszyn; 
- uzupełnienie danych w słownikach modułu kadrowego HR. 
2. Szczegółowa inwentaryzacja stosowanych wskaźników i propozycja nowych, opisujących 

gospodarkę SMG. 
3. Budowa profili przyszłych użytkowników systemu. 
4. Opracowanie ulepszonych procedur i form pozyskiwania niezbędnych danych z SAP R/3. 

System EKSPERTSMG pracuje i generuje wspomniane powyżej informacje w obrębie trzech 
zakładów górniczych i biura zarządu KGHM "Polska Miedź" S.A. już blisko rok i na obecnym 
etapie jego rozwoju dalecy jesteśmy jeszcze od stanu, w którym można by powiedzieć, iż EKS
PERTSMG znacząco usprawnia proces komunikacji pomiędzy działami, a wszystkie analizy 
systemu generowane są na podstawie identycznych danych. Bez wątpienia uczyniono pierwszy 
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krok w kierunku, by działanie systemu zapewniło pokładane w nim cele - oddano go użytkow
nikom i rozpoczęto weryfikację - dotychczas przyjmowanych bezkrytycznie a priori danych 
źródłowych systemu SAP R3 -generowanych raportów . 
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Rys. l. Ekran strony głównej systemu EKSPERTSMG 
Fig. l. EKSPERTSMG system's Jogin page 
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2. Optymalizacja funkcjonowania systemu EKSPERTSMG 

Dużo trudności , zwłaszcza w początkowym okresie funkcjonowania systemu, powodowało 
wolne generowanie raportów. Uwagi zgłaszane przez wiodących użytkowników doprowadziły 
do zmiany wersji Oracle Application Server Discoverer 9.2.01 -narzędzia stosowanego do kon
struowania zapytań ad hoc, generowania raportów, analiz i publikowania ich na stronach WWW 
- na nowszą wersję l 0.1.2. Jednakże dopiero zastosowanie tzw. funkcjonalności perspektywy 
materializowanej doprowadziło do zminimalizowania problemów z długim czasem wykonania 
raportów, a wprowadzona migracja wersji stosowanych narzędzi doprowadziła również do ja
kościowej zmiany wyglądu generowanych raportów i wykresów (rys. 2) . 

Po zapoznaniu się z możliwościami narzędzi Oracle Application Server mowa jest tu głów
nie o wspomnianym już powyżej Discovererze do tworzenia raportów (szczególnie w zakresie 
stosowania zaawansowanych funkcji analitycznych), w trakcie spotkań zespołu wdrożeniowe
go powstały pomysły opracowania nowych wskaźników służących ocenie efektywności gospo
darowania samojezdnymi maszynami górniczymi . Niemniej obecnie jak się wydaje najpilniej
szą sprawą jest pokonanie kilku kluczowych barier charakterystycznych dla każdego procesu 
wdrażania nowych rozwiązań informatycznych. 

Należą do nich: 
l. Szersze rozpropagowanie systemu wśród użytkowników końcowych - obecnie EKSPERrMG 

wykorzystywany jest praktycznie tylko przez analityków kopalnianych. 
2. Szkolenie użytkowników -jak dotychczas nie przeprowadzono szkoleil odnośnie zaawan

sowanych funkcji analitycznych dla zespołu wdrożeniowego. 
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3. Rozbudowa stosownych narzędzi informatycznych o nowe funkcjonalności - aktualnie wy
korzystywane narzędzia do tworzenia raportów Discoverer Viever oraz Discoverer Plus 
mają szereg ograniczeń. Rozwiązaniem tego problemu wydaje się być perspektywa wyko
rzystania- znajdujących się w posiadaniu KGHM -zaawansowanych narzędzi Oracle Bu
siness Intelligence Beans. 

4. Dalsza praca nad poprawą wiarygodności , aktualności i kompletności danych systemu. 
W szczególności dotyczy to: 

regularnego wczytywania planowanego obłożenia SMG; 
wprowadzania czasu użytkowania maszyny (postoje) szczególnie ZG "Rudna"; 
zautomatyzowania pobierania danych produkcyjnych z innych systemów takich jak 
Moprona; 
dalszego porządkowania danych słownikowych opisujących parametry eksploatacyjne 
maszyny w module PM SAP R3 ( takich jak pojemność łyżki oraz ładowność usypowa 
dla ładowarek, decydujących w określaniu ilości wykonanej pracy w module PM); 
ujednolicenia w obrębie wszystkich zakładów górniczych danych o stanie maszyn. 
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Rys. 2. Zestawienie przykładowych tablic raportów systemu EKSPER-rsMG-
- w wersji starej OracJe Application Server Discoverer (po lewej) i nowej (po prawej) 

Fig. 2. Comparison o f sam p l e report tables generated by EKSPER TS MG-
-in the o Id (left) and new (right) version o f OracJe Application Server Discoverer 
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Realizacja wszystkich wspomnianych powyżej działań oraz dalsza praca nad formą i me
rytoryką raportów tak. aby były one czytelne dla zdefiniowanych w procesie wdrożenia użyt
kowników systemu umożliwi dalszy jego rozwój i optymalizację. 

Niemniej najistotniejsze na obecnym etapie funkcjonowania systemu jest szerokie szkole
nie docelowych użytkowników systemu, które w połączeniu z opisaną powyżej optymalizacją, 
w efekcie końcowym doprowadzi do pojawienia się nowej jakości w zakresie szybkości i pre
cyzji generowania informacji oraz ułatwi rozwiązywanie bieżących problemów związanych 
z zarządzaniem działami maszyn. 

3. Perspektywy rozwoju systemu gospodarki maszynami górniczymi EKSPERTSMG 

Można powiedzieć, iż wdrożenie systemu EKSPERTSMG potwierdziło potrzebę wykorzy
stywania narzędzi przetwarzających dane źródłowe z e idencji różnych modułów systemu 
SAP R/3, w celu generowania informacji, dla potrzeb zarządzania, planowania, motywowania, 
i kontroli. Jednocześnie na kwestię rozwoju systemu EKSPERTSMG możemy spojrzeć dwojako. 

Po pierwsze, jako poszerzenie i rozbudowę obszaru działań w sferze samojezdnych maszyn 
górniczych i tu moglibyśmy \.Vymienić takie działania jak: 
- wprowadzenie elektronicznego formularza dotyczącego planu zakupów maszyn, aktualizo

wanych na bieżąco przez każdy Oddział; 
- analiza rotacji zapasów części zamiennych - raport testowano już w październiku 2003 

obecnie wymaga on dopracowania oraz istotnego zaangażowania ze strony programistów 
COPI; 

- analiza regeneracji części zamiennych (pozycja kosztowa materiały po regeneracji) - wiel
kość przerobu dla poszczególnych firm; 

- analiza kosztóv-. regeneracji ogumienia i materiałów wiertniczych (realizowanych pod zie
mią), w chwili obecnej są one ewidencjonowane jako "pozostałe usługi obce"; 

- opracowanie raportu dla prezentacji wskaźników kosztów oraz wykonanej pracy w kolej
nych miesiącach eksploatacji SMG, dla porównań wydajności, dyspozycyjności oraz efek
tywności ekonomicznej eksploatacji; 

- ciekawsza prezentacj i zestawu gotowych raportów systemu EKSPERTSMG, dla użytkow
ników końcowych np.: za pomocą poczt elektronicznej lub cyfrowego biuletynu. Odbior
cami tak spreparowanej informacji byliby kierownicy oddziałów eksploatujących maszyn 
oraz dozór rejonowy do Gł. Mechanika włącznie. 
Po drugie - rozszerzenie systemu EKSPERTSMG o obszar zarządzania pionem energoma

szynowym w Oddziałach Górniczych KGHM "Polska Miedź" S.A. 
Opracowany w ten sposób system będzie wykorzystywał, podobnie jak system EKSPER~MG, 

informacje ewidencjonowane w następujących modułach funkcjonalnych systemu SAPR/3: 
- moduł środków trwałych FI-AA, 
- moduł kadrowy HR-TM, 
- moduł gospodarki materiałowej MM, 
- moduł gospodarki remontowej PM, 
- moduł controllingu CO. 

Wymienione powyżej moduły, ściśle zintegrowane, dostarczają danych niezbędnych do two
rzenia rozbudowanych analiz problemowych . 

Zakres merytoryczny proponowanej pracy - związanej z rozszerzeniem działania systemu 
EKSPERTSMG i opracowaniem informatycznego systemu wspomagania decyzji w pionie ener-
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gamaszynowym KGHM "Polska Miedź" S.A. wymaga optymalizacji procesów biznesowych, 
na które składają się miedzy innymi: 
l. Analiza potrzeb informacyjnych istotnych dla realizacji funkcji zarządzania (w podziale na 

procesy oraz grupy użytkowników systemu): 
- planowanie; 
- kontrola realizacji planu (program prac remontowych, limity budżetowe, limity nadgodzin, 

itp.); 
- zarządzanie personelem (analiza absencji, szkolenia, uprawnienia pracowników); 
- opracowanie wskaźników dla oceny wydajności i efektywności maszyn w pionie energo-

maszynowym; 
- identyfikacja grup użytkowników systemu. 
2. Analiza procesów ewidencyjnych: 

procesy prowadzone w systemie SAP R/3; 
procesy prowadzone w innych systemach informatycznych, lub "papierowe". 

3. Opracowanie koncepcji optymalizacji procesów biznesowych. 
4. Optymalizacja procesów biznesowych realizowanych w systemie SAP R/3, pod kątem zi

dentyfikowanych potrzeb informacyjnych. 
Rozbudowa systemu EKSPER~MG o pion energomaszynowy jest procesem złożonym i dłu

gotrwałym, niemniej z punktu widzenia przedsiębiorcy wydaje się być jedynym racjonalnym 
rozwiązaniem, gdyż w efekcie końcowym może stanowić podstawę do podejmowania decyzji 
o znaczeniu strategicznym dla firmy, jak choćby prowadzeniu racjonalnej polityki w zakresie 
odtwarzania parku maszynowego przez zakupy i remonty kapitalne. 

4. Podsumowanie 

Wdrożenie pracy badawczej pt.: "System ewidencji, kontroli oraz analizy efektywności i wy
dajności samojezdnych maszyn górniczych (SMG) - EKSPERTSMG, jako środek obniżenia 
kosztów produkcji w KGHM "Polska Miedź" S.A. było zupełnie nowym doświadczeniem w hi
storii dotychczasowych wdrożeń informatycznych w KGHM "Polska Miedź" S.A. Wymagało 
ono współdziałania wielu osób z różnych działów i było zadaniem skomplikowanym tak tech
nologicznie, jak i merytorycznie. 

Po raz pierwszy podjęto próbę innej jakościowo analizy danych znajdujących się w sys
temie SAP/R3, specjalnie dla dedykowanej grupy potencjalnych użytkowników oraz zbudowa
no zestaw raportów zasilany danymi z różnych modułów systemu transakcyjnego R3. 

Skala problemów związanych z wdrożeniem systemu wymagała koordynacji pracy dużej 
grupy specjalistów i obejmowała złożoną problematykę różnych obszarów pracy maszyn gór
niczych, stanowiąc obecnie pionierskie rozwiązanie w skali całego przedsiębiorstwa. 

Na tym etapie wdrożenia z punktu widzenia jego twórców można stwierdzić, iż główne ce
le działania systemu takie jak zapewnienie szybkiego i sprawnego dostępu do informacji o kosz
tach, realizacji zadań produkcyjnych oraz dostarczenie informacji dotyczącej oceny wydajności 
i efektywności gospodarowania maszynami górniczymi, zostały spełnione. 

Niemniej konieczne jest podjęcie niezbędnych działań mających na celu jego dalsze spraw
ne i trwałe funkcjonowanie. 

Za takie działania uznać należy bez wątpienia: 
I . prowadzenie cyklicznych szkoleń dla aktualnych i przyszłych użytkowników systemu; 
2. wykonywanie bieżących prac o charakterze konsultingu poprzez odpowiedni dział lub fir

my zewnętrzne; 
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3. upowszechnienie informacji o systemie w szerokich kręgach decydentów służb związa

nych z gospodarką maszynami górniczymi w KGHM "Polska Miedź" S.A. 
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Current Status and Development Strategy 
of EKSPERTSMG Mining Machinery System 

Abstra et 

The paper depicts the current status of EKSPERTSMG mining machinery management sys
tem and the prospects for its further development. The system is a result of one of the rare 
attempts at utilizing the comprehensive data referring to a precisely identified group of users 
collected by various modules of SAP R/3 to develop a solution whose scope encompasses other 
areas of activity within the company. 

The authors undertake to present the enormous elasricity and usefulness of the system used 
at KGHM "Polska Miedź" S.A. for everyday eontroi of the mining machinery fleet. Separately 
is handled the issue of visual aspect of the reports generated by the system based on the Oracle 
Application Server and used as a tool allowing implementing the methodological assumptions 
o f EKSPERTSMG_ 
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Piotr CHABIOR 
KGHM "Polska Miedź" S.A. Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji 

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
Pod::.iemnej 2006 

Usprawnienie procesu zakupowego przy użyciu platformy integracyjnej 
business to business KGHM "Polska Miedź" S.A. 

Słowa kluczowe 

logistyka- pla({orma integracji procesów biznesowych- systemy informatyczne
- SAP!R3- AXAPTA 

Streszczenie 

W dobie turbulentnie zmieniającego się otoczenia oraz rozwoju technologii przetwarzania 
informacji, wydaje się konieczne skuteczne reagowanie na zmiany. Logistyka przestaje pełnić 
funkcję satelitarną, która jeszcze tak niedawno sprowadzana była do sprawnie działającego 
parku transportowego. Obecnie logistyka jest znacznie szerzej postrzegana, a jest to za sprawą 
rewolucji informatycznej i stawianych coraz wyżej poprzeczek z wymaganiami. Stąd działal
ność lT powinna wspierać nie tylko transakcje ewidencji księgowej, ale również logistyczne 
i to w taki sposób, aby doprowadzać do maksymalnych uproszczeń przy zachowaniu wszelkich 
dobrych praktyk. Szczególnego znaczenia w sprawnie działającym przedsiębiorstwie nabiera 
dostęp do aktualnych poprawnych i spójnych danych logistycznych. Dlatego też otwieranie się 
przedsiębiorstwa na zewnątrz, poprzez integracje, komunikacje oraz pozyskiwanie z zewnątrz 
wszelkich możliwych danych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiors
twa, nie jest w dzisiejszych czasach modą, lecz koniecznością, z którą wiele menadżerów stara 
się uporać. 

Zintegrowanie informatyczne procesów biznesowych poprzez b2b (business to business), 
jest w pewnym sensie panaceum na zachowanie konkurencyjności w turbulentnie zmieniają
cym się otoczeniu firmy. 

Cele integracji procesów biznesowych 

Od kilku lat można zauważyć tendencje otwierania się użytkowników indywidualnych i przed
siębiorstw na zewnątrz, poprzez coraz większą integrację informatyczną z otoczeniem. 

Przykładami owej integracji może być dokonywanie transakcji przez: 
- klientów indywidualnych, którzy drogą elektroniczną kontaktują się np. ze swoim bankiem, 

kupują produkty w sprzedaży wysyłkowej, rozliczają swoje podatki, itd.; 
sklepy, mogą droga elektroniczna (np. za pośrednictwem Internetu) oferować swój towar na 
sprzedaż, kontaktować się ze swoim bankiem, zamawiać dostawy z hurtowni, rozliczać podatki; 
małe przedsiębiorstwa produkcyjne, mogą droga elektroniczna przyjmować zamówienia od 
swoich odbiorców, zamawiać dostawy surowców, kontaktować się z bankiem, rozliczać po
datki, itd.; 

663 



Chabior P.: Usprawnieni~ procesu zakupowego przy użyciu platformy integracyjnej ... 

- duże przedsiębiorstwa produkcyjne, mogą droga elektroniczna zamawiać materiały i surow
ce u swoich dostawców, przyjmować zamówienia od hurtowni, kontaktować się ze swoimi 
bankami. rozliczać podatki, itd.; 

- administracja państwowa, może droga elektroniczna przyjmować rozliczenia od podatni
ków, płatników ZUS, wymieniać korespondencje pomiędzy urzędami, itd. 
W większości krytycznych dla działania firmy procesów biznesowych potrzebna jest komu

nikacja wykraczająca poza firmową zaporę firewall - komunikacja z partnerami handlowymi 
i klientami. 

Oprogramowanie Microsoft do automatyzacji procesów biznesowych umożliwia taką ko
munikację w ramach jednego zintegrowanego zestawu produktów, dzięki czemu firma dowol
nej wielkości może nawiązać zewnętrzne relacje handlowe i osiągnąć następujące cele: 
- Szybsze nawiązywanie relacji partnerskich. Dzięki zunifikowanemu zestawowi komponen

tów integracyjnych i mozliwości wielokrotnego ich wykorzystywania, organizacje mogą 
znacznie szybciej i łatwiej wdrażać nowe aplikacje i nawiązywać partnerskie relacje han
dlowe. 

- Uproszczone testowanie i uruchamianie komunikacji z nowymi partnerami handlowymi. 
BizTalk Server umożliwia partnerom handlowym testowanie i uruchamianie rozwiązań in
tegracyjnych w czasie liczonym w godzinach, a nie dniach czy tygodniach. 
Zwiększone przychody. Techniki automatyzacji procesów biznesowych - rozszerzając 

wewnętrzne aplikacje i procesy firm o funkcje handlu elektronicznego czy o nowe kanały 
sprzedaży - umożliwiają przedsiębiorstwom wykorzystanie nowych możliwości rynko
wych oraz zwiększenie przychodów i udziału w rynku. 

- Większa elastyczność w kontaktach z klientami i dostawcami. BizTalk Server pozwala na 
stosowanie w kontaktach z dostawcami preferowanych lub obowiązkowych form wymiany 
informacji (EDI, XML, Web Forms itp.) i poprawienie widoczności firmy, co ma bardzo 
duży wpływ na satysfakcję i lojalność klientów'. 

Charakterystyka platformy integracyjnej w KGHM "Polska Miedź" S.A. 

Sięgając do przeszłości, wymiana dokumentów logistycznych oraz monitorowanie ich sta
tusu pomiędzy Oddziałami KGHM a dostawca PHP Mercus, odbywała się na poziomie doku
mentów papierowych. Wymienić tu należy zapotrzebowanie, zamówienie, przyjęcia magazy
nowe (PZ), rozchód wewnętrzny (RW), wydanie zewnętrzne (WZ), korekty zamówień, faktu
ry, itd. 

Głównymi przeszkodami w usprawnieniu i integrowaniu przebiegu tych procesów było: 
- odrębność gospodarcza PHP Mercus i KGHM, 
- odrębne bazy indeksów materiałowych, 
- różnice organizacyjne w obsłudze dokumentacji logistycznej, 

różnice w formularzach poszczególnych dokumentów wewnętrznych, 
- odseparowane oraz odmienne systemy informatyczne. 

Niedoskonałość dotychczasowego rozwiązania wymagała dużego nakładu pracy przy ob
słudze merytorycznej zamówień oraz wszystkich transakcji magazynowych, które należało spi
sywać i wprowadzać do systemów komputerowych ręcznie. Zwiększały się koszty magazyno
we w skutek wykonywania określonych prac przez zwiększony stan zatrudnienia. Dane doty
czące obrotu materiałami, takie jak: przyjęcia, przeksięgowania, wydania, były obarczone du-

1 http://www.microsoft.com/poland/biztalk/integracja.mspx 
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żym ryzyk iem popełnienia błędu przy ich wprowadzaniu. Obsługa w trybie oftline (przenosze
nie informacji przez papier), brak jednoznacznej identyfikacji w systemie materiału otrzymy
wanego z PHP Mercus często powodował, że magazynier przyjął materiał do magazynu (praca 
w ruchu ciągłym), a inny magazynier nie mógł odnaleźć tego materiału do wydania. Pomyłki 
przy ręcznym wprowadzaniu wielocyfrowych numerów materiałów jak i ich numerów partii 
były powodem dość licznych nieporozumień. W związku z tym, inwentaryzacje stanowiły uciąż
liwy, pracochłonny (niestety z ryzykiem popełnienia błędu) i kosztowny proces. 
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Rys. l. Schemat wykonywanych czynności, obiegu dokumentów oraz przepływów informacyjnych. 
(Źródło: opracowanie własne) 

Fig. l. Flowchart showing task, document and data flow. (Source: the author's study) 
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Skomplikowany proces technologiczny Spółki KGHM oraz rozłożyste geograficznie roz
mieszczenie przedsiębiorstwa wymaga sprawnie funkcjonującego systemu logistycznego. Za
l iczyć do nie niego należy również proces zaopatrzenia w materiały, w który zaangażowanych 
jest kilkuset pracowników KGHM. Największa ilość materiałów kupowana jest od Spółki PHP 
Mercus, a ilość tworzonych dokumentów i przesyłanych informacji a w procesie zakupowym 
z tym podmiotem, sięga l miliona rocznie. Duża pracochłonność związana z rejestrowaniem 
zdarzeó gospodarczych, dotyczących zarówno dokumentów logistycznych jak i księgowych , 

była podwaliną do wprowadzenia zmian funkcjonalnych w obecnie wykorzystywanych syste
mach ERP. Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki zdecydował się na zintegrowanie sys
temów klasy ERP- mySAP w KGHM z AXAPT Ą w PHP Mercus. 

W wyniku przeprowadzonych wewnątrz firmy analiz, opracowano następujące cele: 
Usprawnienie procesu rejestrowania dokumentów MM w systemie mySAP.com. 
Skrócenie czasu i zmnieJszenie pracochłonności podczas wprowadzania dokumentów do 
systemu. 
Zminimalizowanie odchyleó, powstających w wyniku różnicy cen. 
Automatyczne przypisanie faktury do pozycji zamówienia. 
Ujednolicony proces zakupu w całej Spółce . 

Zautomatyzowanie procesu rozliczania zakupu. 
Mając na uwadze wszystkie wyżej wymienione niedogodności i utrudnienia oraz postawio

ne cele, w KGHM uruchomiono projekt usprawnienia procesów zakupowych, którego głów
nym celem było uruchomien;e platformy integracyjnej pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. 
a Spółką PHP Mercus. Poniższy schemat przedstawia obieg dokumentów i informacji przesyła
nych elektronicznie pomiędzy Oddziałami KGHM a Spółką PHP Mercus. 

Z uwagi na dosyć skomplikowany schemat, postaram się dokładniej opisać poszczególne 
kroki tego procesu w poniższej tabeli . 

Tabela l. Opis kroków przebiegu procesu zakupowego zaimplementowanego na płatfonnie integracyjnej B2B. 
(Opracowanie własne) 

Table l. Description of stepsof the purchase process implemented on the B2B integration platform. 
(Source: the author' s study) 

Nr 
Krok Opis czynności 

id en t. 

Tworzenie zgłoszenia 
Na podstawie planów produkcyjnych , potrzeb utrzymania ruchu itp. , 

l 
zapotrzebowania 

uprawniony pracownik komórki organizacyjnej Oddziału KGHM, two-
rzy w systemie mySAP zgłoszenie zapotrzebowania 

Zatwierdzenie 
Zgodnie ze zdefiniowaną strategią zatwierdzania, zapotrzebowania są 

2 
zapotrzebowania 

zatwierdzane elektronicznie w systemie mySAP (przeważnie jest to 
Kierownik komórki organizacyjnej oraz Dyrektor Pionu) 
Branżysta z działu zaopatrzenia tworzy w systemie mySAP zamówie-

3 Tworzenie zamówienia 
nie w referencji do zatwierdzonych zgłoszeń zapotrzebowań. Więk-
szość informacji ze zgłoszenia zapotrzebowania jest kopiowana do 
zamówienia, bez konieczności ich manualnego wprowadzania 
Utworzone zamówienia podlegają elektronicznemu zatwierdzeniu, 

4 
Zatwierdzeni e zgodnie ze zdefiniowaną trzypoziomową strategią zatwierdzania (zat-

zamówienia wierdza Kierownik Działu Zaopatrzenia oraz dwóch Pełnomocników 
Zarządu- Dyrektorów Oddziału) 

5 
Wysłanie e-zamówienia Zatwierdzenie zamówienia na trzecim poziomie, powoduje automaty-

do PHP Mercus czne wysłanie e-zamówienia do PHP Mercus 
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Nr 
Krok 

l 
Opis czynności 

i den t. 
Zapamiętanie E-zamówienie jest automatycznie zapisywane w systemie AXAPTA. 

6 zamówienia w systemie Od tego mementu wszelkie operacje na tym zamówieniu będą zapisy-
AXAPTA wane w historii realizacji tego zamówienia 

Na tym etapie realizacji, zamówienie KGHM jest przypisywane do 
jednostki organizacyjnej PHP Mercus oraz do Branżysty (osoby od-

7 
Porwierdzenie l powiedzialnej za realizację zamówienia. Poprzez funkcję RFC do 

przyjęcia zamówienia Oddziału KGHM, przesyłana jest informacja o imieniu, nazwisku i nu-
meru telefonu osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia oraz 
data przyjęcia do realizacji zamówienia 

Wysłanie potwierdzenia 
Po wykonaniu czynności z pkt. 7, poprzez funkcję RFC, do Oddziału 

8 przyjęcia zamówienia 
KGHM przesyłana jest informacja o imieniu. nazwisku i numerze te-
lefonu osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia oraz data przy-

do realizacji 
jęcia zamówienia do realizacji 
W tej tabeli zapisywane są informacje o wysłanych do PHP Mercus zamó-
wieniach oraz wszelkich informacji związanych z ich stanem realizacji, tj.: 

Tabela z zamówieniami 
- imię, nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za rea-

n wysłanymi 
lizację zamówienia; 

" data przyjęcia do realizacji zamówienia; 
do PHP Mercus 

-

- wszelkie zmiany ilości, ceny oraz daty dostawy; 
- informacje dotyczące dostaw materiału do magazynu - ilość spro-

wadzona oraz indeks materiałowy z systemu AXAPTA 
Gdy zachodzi konieczność zmiany warunków zamówienia, takich jak 

10 
Propozycja zmiany cena, data dostawy, ilość, pracownik PHP Mercus, może wysłać tak 

zamówienia zwaną propozycję zmiany zamówienia. Propozycja ta może zostać 
zaakceptowana lub odrzucona 

Wysłanie propozycji 
Propozycja zmiany zamówienia jest wysyłana w formacie XML au-

II tomatyczni e, natomiast w platfórmie integracyjnej jest przekształcana 
zmiany zamówienia 

w iDOC 
Porwierdzenie Fakt dostawy materiału do magazynu jest potwierdzany przez praco-

I2 dostępności towaru wnika PHP Mercus. Pracownik wskazuje, które zamówienie zostało 
w macrazynie zrealizowane oraz w jakiej i lości 

Wysłanie informacji Komunikat o dostępności materiału jest przesyłany poprzez funkcję 
I3 o dostępności towaru RFC do systemu mySAP i zapisywany w tabeli z zamówieniami wy-

w magazynie słanymi do PHP Mercus 
Uprawnieni pracownicy Oddziału KGHM mają możliwość podglądu 

I4 Raport ZMMIW 
stanu realizacji danego zamówienia. Raport udostępnia następujące 

informacje: kto sprawę prowadzi, kiedy zostało przyjęte zamówienie, 
czy i w jakiej ilości sprowadzono towar do maaazynu 

Utworzenie 
Na podstawie informacji o dostępności materiału w magazynie, uzys-

IS 
dokumentu DP 

kanych raportem ZMMIW, pracownik komórki organizacyjnej wy-
stawia w systemie mySAP dokument DP, tzw. dyspozycję pobrania 

Wysłanie 
Utworzenie dokumentu DP w referencji do elektronicznego zamó-

16 wienia powoduje automatyczne przesłanie tego dokumentu do PHP 
dokumentu DP 

Mercus i jest zapisywane w tabeli systemu AXAPTA 

Wydrukowanie 
Po utworzeniu dokumentu DP, w ramach tej samej transakcji dokument jest 

i dostarczenie 
drukowany. Na dokument DP wyprowadzane są wszystkie niezbędne in-

17 
dokumentu DP 

formacje, łącznie z informacjami potwierdzonymi przez PHP Mercus, tj. in-

do magazynu 
deks materiałowy z bazy indeksowej AXAPTY oraz cena, po jakiej nastąpi 
obciążenie Oddziału po pobraniu towaru z magazynu 
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Nr 
ident. 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Krok 

Wydanie towaru 
z magazynu 

i zatwierdzenie 
dokumentu DP 

Aktualizacja 
zamówienia KGHM 

Zwrotne przekazanie 
uzupełnionego 

dokumentu DP 
do Oddziału KGHM 

Wystawienie faktury 

Wysłanie faktury 

Uruchomienie 
WorkF!ow z zadaniem 

ZMMIW 

Rejestracja obrotu 
materialowego 

(PZ i RW) 

Otrzymanie faktury 
"papierowej" 

Wprowadzenie 

Opis czynności 

Magazynier na podstawie dostarczonego dokumentu DP, wydaje ma
teriał pracown ikowi Oddziału KGHM. Na dokument nanosi ręcznie 
faktycznie wydaną ilość. Jeden egzemplarz oddaje pobierającemu. 
Magazynier w systemie AXAPTA potwierdza dokument DP z poda
niem faktycznie wydanej ilości 
W ślad za potwierdzeniem dokumentu DP, w systemie AXAPTA au
tomatycznie następuje aktualizacja zamówienia KGHM 
Z uwagi na to, że dokument DP jest dokumentem wielofunkcyjnym, 

l 
który pełni rolę: 
- dyspozycji pobrania materiału z magazynu; 
- dokumentu przyjęcia zewnętrznego- PZ dla KGHM; 
- dokumentu rozchodu wewnętrznego- RW dla KGHM; 
- dokumentu wydania zewnętrznego - WZ dla PI-IP MERCUS 
Na podstawie zebranych dokumentów DP , Spółka PHP Mercus ob
ciąża Oddziały KGHM za pobrane materiały. W tym celu zostaje ut
worzona w systemie AXAPT A faktura sprzedaży 

l 
Wysta\vienie faktury sprzedaży \V odniesieniu do zan1Ó\vienia elek
tronicznego powoduje przesłanie e-faktury do Oddziału KGHM 
Pojawienie się e-faktury w Oddziale powoduje automatyczne urucho
mienie zadania WorkF!ow. Jest to aktywna wiadomość o fakcie wpły
nięcia dokumentu do Oddziału. Z poziomu tej wiadomości użytko
wnik ma bezpośrednią możliwość uruchomienia transakcji 
Na podstawie papierowego dcrkumentu DP, na którym podane są fak
tyczne wydane ilości, użytkownik w Oddziale KGHM z poziomu 

l 
WorkFiow uruchamia transakcję ZMMIW za pomocą której wykona 
w jednym kroku dokument PZ i RW. Wszystkie niezbędne dane są po
bierane z iDOC faktury lub innych dokumentów powiązanych (DP, 
zamówienie) 
Opr6cz e-faktury do Oddziału przesyłana jest faktura "papierowa''. 
Na dzień uruchomienia platformy integracyjnej, prawo w Polsce nie 
zezwalało na wyeliminowanie dokumentu papierowecro 

i zaksięgowanie fakturyJ 
w mySAP.com 

Wykonanie czynności z pkt. 24, tj . zaksięgowanie dokumentu PZ i RW, 
powoduje zmianę użytkownika WorkF!ow. Zadanie z fakturąjest prze
syłane do Działu Księgowości, gdzie jest poddana kontroli księgowej 
i podatkowej, a następnie księgowana 

Istotnym elementem koncepcji platformy integracyjnej było opracowanie i konfiguracja 
zasad automatycznego obiegu dokumentów logistycznych, po stronie obu kontrahentów, w opar
ciu o posiadane systemy informatyczne. W systemie mySAP wykorzystano przeznaczona do 
tego celu funkcjonalność WF (WorkFlow). Po stronie dostawcy PHP Mercus, opracowano 
własne rozwiązanie oparte na cechach funkcjonalności MS Office Outlook i w powiązaniu 
z systemem AXAPT A. Zasadnicza idea obiegu elektronicznych dokumentów była oparta na 
zasadzie "pływających transakcji logistycznych", tzn. uczestnik łańcucha procesów, który jest 
odpowiedzialny za kolejny kamień milowy, otrzymuje "SAP'owym" systemem pocztowym 
lub po stronie PHP Mercus Outlookiem wiadomość, w której zawarta jest już transakcja do
celowa, którą to adresat musi obsłużyć. Użytkownik odbierając taka pocztę, automatycznie 
uruchamia transakcje w systemie, dokonuje weryfikacji, ewentualnie uzupełnienia i zatwierdza 
dokument. W kolejnym kroku system analizując status takiego dokumentu, przesyła go do na-
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stępnej osoby łańcuchu procesów. Możliwości WorkFlow pozwalają na monitorowanie 
obiegu dokumentów, ich etapu realizacji i statusu w poszczególnych procesach w powiązaniu 
z konkretnymi użytkownikami procesu. Dzięki bogatym w funkcje edycyjne narzędziom WF, 
można praktycznie na bieżąco edytować i tworzyć kolejne łańcuchy obiegu dokumentów lo
gistycznych, co w znaczny sposób upraszcza i skraca czasy dokonywania procesowych zmian 
organizacyjnych . 

Została przyjęta następująca zasada, iż dla potencjalnego użytkownika logistyki KGHM 
czy też PHP MERCUS, komunikacja powinna być "przezroczysta", tzn. nie może być od
czuwalne odmienne przyporządkowanie organizacyjne obu stron. Utworzenie przez odbiorcę, 
w systemie nowego zamówienia, powoduje natychmiastowe jego pojawienie się w magazynie 
dostawcy. Podobnie proces korygowania ceny, ilości lub terminu, gdzie dokument przechodzi 
przez kilka stopni zatwierdzania, powinien zarówno w KGHM jak i PHP MERCUS, przebie
gać bez przeszkód, które wynikają z odrębności gospodarczej. W systemach zostało to roz
wiązane poprzez odpowiednią strategie uprawnień. 

W warstwie systemu zostało to zrealizowane według zasad ujętych w standardzie EDI. Po 
weryfikacji obiektów uprawnień danego zamówienia, system mySAP dla tego dokumentu do
konuje przepisania wszystkich pól z bazy danych do utworzonego pliku IDOC:2 . Taka konsys
tencja zamówienia trafia na platformę serwera BizTalk gdzie nast((puje konwersja z IDOC Jo 
pliku XML, zamówienie w formacie XML trafia do AXAPT A, gdzie dzięki zachowanemu 
standardowi EDI jest zaczytywane do bazy danych AXAPTA i tam widoczne jako klasyczne 
zamówienie. Podobnie przebiega proces w odwrotnym kierunku (potwierdzenie przyjęcia za
mówienia, faktura), dokument potwierdzenia przyjęcia w AXAPTA po przejściu strategii za
twierdzania i weryfikacji przez system uprawnień, zostaje przepisany do pliku XML i prze
słany do serwera BizTalk. Na platformie serwera następuje konwersja do pliku IDOC i transfer 
do mySAP. W systemie mySAP plik IDOC zostaje zaczytany do odpowiednich pól bazy da
nych, które są identyfikowalne, tak jak poprzednio, dzięki zachowanemtl standardowi EDI. 
Tak spreparowany dokument jest dostępny w systemie mySAP jako potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia. Oczywiście nad terminami i informacją o nadejściu poszczególnych dokumentów 
do uprawnionych użytkowników, czuwa wcześniej opisany system WorkFlow. 

W trakcie prac nad przygotowaniem koncepcji, przykładano duża wagę do dokładnego 
przeanalizowania procesów zachodzących w obszarze objętym projektem. W dalszej kolej
ności, wyniki analiz były przedmiotem dyskusji pod kątem poprawności przebiegu i organiza
cji procesów. Koncentrowano się na maksymalnych uproszczeniach ich obsługi przy zachowa
niu niezbędnych zasad dokumentowania poszczególnych transakcji logistycznych. W pracach 
nad zidentyfikowaniem wszystkich uwarunkowań w poszczególnych ogniwach procesu, na 
bieżąco przeprowadzano weryfikacje możliwości systemów mySAP i AXAPTA. Realizacje 
wypracowanej koncepcji komunikacji oparto na możliwościach wykorzystania standardu EDI, 
którego po stronie mySAP nośnikiem są pliki IDOC (intermedia dokument),· a po stronie 
AXAPTA pliki XML. Jako fizyczna platformę integrującą oba systemy informatyczne, wy
brano rozwiązanie BizTalk Server obsługujący EDI. 

Podsumowanie i wnioski końcowe 

Z historycznego punktu widzenia, w KGHM dużo wcześniej podejmowane były próby in
tegracji, lecz na znacznie mniejszą skalę. Przedmiotem usprawnień było ujednolicanie baz in
deksowych oraz ich integracJa. Wszelkie kilkakrotne próby kończyły się fiaskiem. Powodem 
niepowodzeń była bariera technologiczna oraz brak scentralizowanych systemów informaty-
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cznych. Do 1998 roku, każdy Oddział w KGHM posiadał niezależny i odrębny system do ewi
dencji zdarzeń gospodarczych z odrębną bazą indeksową. Wdrożenie systemów klasy ERP za
równo w KGHM Polska Miedź S.A. jak i w Spółce PHP Mercus oraz pojawienie się na rynku 
uniwersalnego narzędzia do integracji procesów biznesowych, umożl iwiło uruchomienie plat
formy integracyjnej pomiędzy tymi podmiotami. Osiągnięto wszystkie założone cele, przede 
wszystkim, zmniejszono koszty zaopatrzenia, skrócono czas obiegu dokumentów oraz polep
szono dostęp do informacji. 

Redukcję kosztów osiągnięto dzięki: 
- wyeliminowaniu konieczności drukowania większości dokumentów występujących proce

sie zakupowych, tj. zapotrzebowania, zamówienia, dokumenty PZ i RW ograniczono do 
niezbędnego minimum ilość drukowanych dokumentów DP (mniejsze zużycie papieru, to
nerów i drukarek laserowych); 

- zmniejszeniu pracochłonności, a co za tym idzie kosztów pracy; 
- zmniejszeniu kosztów transportu i przesyłek pocztowych. 

Od dnia 4 sierpnia 2005 roku podatnicy podatku V AT mogą w zgodzie z polskim prawem 
wystawiać i przesyłać faktury za pomocą narzędzi elektronicznych. Możliwość taką wprowa
dza rozporządzenie o tzw. e-fakturach, podpisane przez Ministra Finansów w dniu 14 lipca br., 
a opublikowane w Dzienniku Ustaw z 20 lipca 2005 r. (nr 133, poz. 1119). Stąd KGHM "Polska 
Miedź" S.A. w ramach rozwoju platformy integracyjnej, planuje w pierwszej połowie 2006 ro
ku wyeliminować fakturę w postaci "papierowej". 

Increasing the Effectiveness of Managing Purchases 
with the Use of a Business-to-Business Integration Platform 
at KGHM "Polska Miedź" S.A. 

Abstra et 

In the era of a turbulently changing environment and development of the Information Te
chnology, i t is essential to be able to respond to change effectively. Logistics is no longer a sa
tellite service, until recently perceived as nothing more than a properły functioning car park. 
The scope of logistics is currently perceived much wider, which can be contributed to the re
volution in the IT and far greater customer requirements. From this follows that IT should 
provide support not only for book-keeping but for the logistics as well. This should be dane in 
a manner simplifying the process and maintaining the best practices at the same time. Of par
ticular importance for an efficient enterprise becomes having access to correct and compact lo
gistical information. This is why opening up of companies to the outside world through inte
gration, communication and acquisition of data required for their proper functioning is not a ,,fa
shion" but a necessity which many managers try to cope with. 

Integrating IT business processes through b2b (business to business) is in a sense a panacea 
allowing maintaining competitiveness in the turbulently changing market. 

Recenzent: dr inż. Jerzy Kicki 

670 



Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK 
Marek BOROWSKI, Dariusz OBRACAJ 
Akademia Górniczo-Hutnicza. Kraków 

Mat. Kont: S:;kołv Eksploatacji 
Pod::.iemnej 2006 

Program komputerowy do obliczania rozkładu prędkości powietrza 
i stężenia metanu w zrobach ścian zawałowych 

Słowa kluczowe 

wentylacja - z.ag rożenie metanowe -przepływ powietrza przez zroby ścian zawałowych -
-program komputerowy 

Streszczenie 

W referacie zostały przedstawione programy obliczeniowe rozkładu prędkości powietrza 
i metanu w zrobach ścian zawałowych zgodnie z modelami matematycznymi [l]. W programie 
rozwiązuje się zadanie stacjonarnego, dwuwymiarowego przepływu nieściśliwego gazu przez 
ośrodek porowaty charakteryzujący się niejednorodną przepuszczalnością. W referac ie przed
stawiono możliwości obliczania rozkładu prędkości powietrza i metanu w zrobach ścian zawa
łowych w za l eżności sposobu przewietrzania ściany. Pokazano sposób przygotowywania i za
dawania danych. Następnie omówiono sposób zwracania wyników obliczeń w postaci tabela
rycznej i graficznej. Dla przyjętych danych wykonano obliczenia, które przestawiono graficz
nie dla różnych systemów przewietrzania ściany eksploatacyjnej . 

l. Wstęp 

W większości kopalń polskich eksploatacja prowadzona jest na zawał . Pokłady eksploato
wane charakteryzują się dużym zagrożeniem pożarowym i metanowym. W obszarze wyeks
ploatowanego pokładu wskutek przemieszczania się skał do wybranej przestrzeni powstaje 
strefa zawału. 

Intensywność przepływu powietrza przez zroby ścian zawałowych stanowi czynnik decy
dujący o wiel kości zagrożenia pożarowego. Znajomość rozkładu prędkości powietrza w zro
bach w zależności od rodzaju skał stropowych jest bardzo istotna przy doborze profilaktyki 
zwalczania zagrożenia pożarowego. 

Zroby tworzą obszar, w którym następuje wskutek wydzielania gromadzenie się metanu. 
Skład gazów w poszczególnych punktach w zrobach jest bardzo zmienny i zależy między in
nymi od systemu przewietrzania i intensywności wydzielania się metanu ze złoża. Dlatego 
znajomość rozkładu stężenia metanu w zrobach ścian zawałowych jest pomocna w ustalaniu 
profilaktyki metanowej i prowadzeniu bezpiecznej eksploatacji [6]. 
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2. Rozkład ciśnienia i prędkości przepływu powietrza w zrobach 

Najczęściej stosowanymi systemami przewietrzania ścian eksploatacyjnych są: system U 
od granic oraz Y [2]. Z uwagi na fakt, że wartość współczynnika filtracji wyznaczano z po
mim·ów przy systemie przewietrzania na U do granic, dlatego też przy opracowaniu programu 
obliczeniowego uwzględniono również ten system. 

Opis dotyczy programów realizujących obliczenia dla trzech różnych systemów przewie-
trzania ścian: 

s złaz l .exe - U do granic, 
szlaz2.exe- U od granic. 
szlaz3.cxe- Y od granic. 

2.1. Przygotowanie danych 

W obliczeniach wykorzystuje się następujące dane: 
a) parametry geometryczne: 

• długość ściany, 

• wysokość ściany, 

• wybieg ściany, 
• wysokość chodnika pod lub nadśc ianowego , 

• pole przekroju poprzecznego ściany ; 

b) własności fi zycznych powietrza: 
• gęstość i lepkość, 
• natężenia przepływu powietrza przez ścianę; 

c) parametry charakteryzujące własności filtracyjne zrobów w oparciu o współczynniki empiryczne [l]; 
d) straty naporu wzdłuż wyrobisk obramowujących zroby: 

• dla systemu przewietrzania U do granic w chodnikach pod i nadścianowych oraz ścianie, 
• dla systemu U od granic w ścianie, 
• dla systemu Y w ścianie i chodniku nadścianowym. 

a) 
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Rys. l. Schematy przewietrzania: a) U do granic, b) U od granic, c) Y 
Fig. l . a) Scheme o f advance mining Jongwall with U-tube ventilation system, b) Scheme o f retrent mining 
Jongwall wit h U-tube ventilation system, c) Scheme of retreat mining Jongwall with Y \ entilation system 
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Straty naporu można zadawać dla dowolnej ilości odcinków, które są identyfikowane po
przez ich węzły (punkty pomiarowe) początkowe i końcowe. Współrzędne tych punktów okreś
la 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 si ę stratę naporu oznaczono przez NP. Dane te przygotowuje się według sche
matu przedstawionego na rysunku la, l b i Ie . 

Z uwagi na stosowaną metodę rozwiązania (metoda różnic skończonych) obszar przepływu 
filtracyjnego (przestrzeń zrobów) pokryta jest siatką numeryczną o wymiarach IDxJD (ilość 
węzłów wzdłuż czoła ściany razy ilość węzłów w kierunku zrobów) . Maksymalny dopuszczal 
ny wymiar siatki 50x50 węzłów . 

2.2. Sposób zadawania danych 

Dane znajdują się w zbiorze o nazwie DSZL i są zadawane w następującej kolejności: 
l. ID- ilość węzłów wzdłuż czoła ściany, 

2. JD - ilość węzłów w kierunku zrobów, 
3. NP- ilość punktów pomi:1rowych między którymi określa się straty naporu, 
4. DLW- długość ściany [m], 
5. H- wybieg ściany [m], 
6. HM- wysokość ściany (wyrobiska nad lub podścianowego) [m], 
7. QPOW- natężenie przepływu powietrza [m3/s] , 
8. PPP- pole przekroju poprzecznego wyrobiska [m2

], 

9. YISD- współczynnik lepkości dynamiczne powietrza [Nsm-2
], 

10. R- współczynnik empiryszny (opór rozwarstwienia skał stropowych), 
11. WM - grubość pokładu lub wysokość zawału [m], 
12. EPS- miara dokładności rozwiązania numerycznego (np. 10-7

, 10'8), 

13. DPW(N)- ciąg wartości strat naporu na poszczególnych odcinkach [Pa], 
14. (DPW(l), DPW(2), ... DPW(NP-1)), 

15. Z(N)- odległość od przekroju wylotowego określana wzdłuż długości wyrobiska [m], 
16. (Z( l), Z(2), .. .Z(NP)). 

2.3 . Wyniki obliczeń 

Wyniki są zwracane w zbiorach o nazwach: VECTORS i STR. Wykorzystując wyniki 
zapisane w zbiorze VECTORS określa się rozkład ciśnień i wektorów w zrobach ściany eks
ploatacyjnej. Na tej podstawie można wykreślić rozkład prędkości powietrza w zrobach . Nato
miast na podstawie zbioru STR można narysować rozkład ucieczek powietrza dla frontu ścia
ny i chodników przyścianowych. 

Zbiór VECTORS 
Kolejno zapisane są: 

l . Ciśnienia (w węzłach siatki numerycznej) : 
p(!, JD), p(2, JD), ... p(ID, JD), 
p(!, JD-1 ), p(2, JD-1 ), .... p(ID, JD-1 ), 

J( l, l), p(2, l) , ... p(ID, l). 
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2. Współrzędne węzłów: 
- współrzędne w kierunku x dla ciśnień, 
- współrzędne w kierunku x dla prędkości, 
- współrzędne w kierunku y dla ciśnień, 
- współrzędne w kierunku y dla prędkości. 

3. Składowe prędkości w kierunku x: 
u(l , 1). u(2, 1), ... u(ID-1, 1), 
u (l, 2), u(2. 2), ... u(ID-1, 2), 

u (l, JD), u(2, JD), ... u(ID-1, JD). 

4. Składowe prędkości w kierunku y: 
v(l, l), v(2, 1) . .. . v(ID, l), 
v( l, 2), v(2, 2), ... v(ID, 2), 

v(l, JD-1), v(2, JD-1), ... v(ID, JD- 1). 

Wszystkie wielkości zapisane są w postaci bezwymiarowej i potniej są przeliczane na wiel
kości wymiarowe według następującego schematu: 
- ciśnienie: wartość bezwymiarowa · R00' 1 

• (QPOW/PPP)2 + zmierzona wartość ciśnienia 
w węźle (ID, JD), 

- współrzędne: wartość bezwymiarowa · H, 
- składowe prędkości: wartość bezwymiarowa· QPOW/(PPP · ROO). 

Zbiór STR 

W zbiorze zapisane są ilości powietrza w (m3/s) przenikające do zrobów (straty) według 
schematu przedstawionego w tabeli : 

sumaryczna ilość 
straty powietrza na odcinku 

współ rzędna bieżąca określonym współrzędnymi 

wyrobiska s(i) 
powietrza przenikająca 

s(i) i s(i-1), óQ(i) w [m3/s] 
do zrobów Q(i) 

[m] 
[m3/sj 

(+-kierunek przepływu do zrobów, 
-- kierunek przepływu do wyrobiska) 

s( l) Q (l) +/-óQ(n) 

s(2) Q(2) +/-ilQ(n) 

s( n) Q( n) +/-óQ(n) 
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2.4. Obliczenia rozkładu ciśnienia i prędkości przepływu powietrza w zrobach 

Opracowany program obliczeniowy umożliwia określenie dla stanu ustalonego rozkładu 
prędkości przepływu powietrza w strefie zawału i ciśnienia powietrza. Dlatego też poniżej 

przedstawiono przykład obliczeniowy. Obliczenia wykonano dla wcześniej podanych syste
mów przewietrzania ściany (U - do granic, U- od granic, Y) charakteryzującej się identyczny
mi warunkami geologicznymi. Przyjęto jednakowy opór rozwarstwienia skał stropowych, war
tość straty napory w rejonie przewietrzanej ściany oraz parametry geometryczne (długość ścia

ny 200m, wybieg ściany 500 m, wysokość ściany 2,5 m) [5]. 
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Rys. 2. Izolinie rozkładu ciśnienia w zrobach. a) przy przewietrzaniu ścianyU-do granic. 
b) przy przewietrzaniu ścianyU-od granic, c) przy przewietrzaniu ściany Y- od granic 

Fig. 2. Distribution of pressure in goaf. a) for advance longwall with U-tube ventilation system, b) for 
retreat longwall with U-tube ventilation system, c) for retreat longwall with Y-tube ventilation system 
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Przeprowadzone obliczenia umożliwiają uzyskanie rozkładu prędkości przepływu powie
trza w przestrzeni zrobów ściany w płaskim układzie w formie rozkładu wektorów oraz roz
kładu ciśnienia. Obliczenie rozkładu ciśnienia jest niezbędne dla obliczenia rozkładu prędkości 
przepływu powietrza. Na rysunku 2 przedstawiono izolinie rozkładu ciśnienia w obszarze zro
bów ściany przewietrzanej systemem U do granic (rys. 2a), U od granic (rys. 2b) i Y (rys. 2c) . 
Natomiast na rysunku 3 przedstawiono rozkład wektorów prędkości liniowej powietrza w ob
szarze zrobów ściany przewietrzanej systemem U do granic (rys. 3a), U od granic (rys. 3b) i Y 
(rys. 3c). 
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Rys. 3. Rozkład wektorów prędkości liniowej powietrza w obszarze zrobów ściany. 
a) przy przewietrzaniu ścianyU-do granic, b) przy przewietrzaniu ścianyU-od granic, 

c) przy przewietrzaniu ściany Y- od granic 
Fig. 3. Velocity vectors of airflow in goaf of longwall. 

a) for advance longwall with U-tube ventilation system, b) for retreat longwall with U-tu be ventilation 
system, c) for retreat longwall with Y -tu be ventilation system 

676 



School of Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2006 

Takie przedstawienie wyników obliczeń jest w praktyce niewygodne. Dlatego też w ob
szarze zrobów przedstawiono rozkład wartości wektorów nie uwzględniając jego kierunku. 
Wówczas w obszarze zrobów uzyskujemy izolinie rozkładu prędkości przepływającego po
wietrza. Na rysunkach 4-6 dla tych samych ścian przedstawiono mapę izolinii prędkości po
wietrza w obszarze zrobów oraz zmianę strumienia objętościowego powietrza wzdłuż chod
ników przyścianowych i frontu ściany. Na rysunku 4 w części a zilustrowano zmiany strumie
nia objętości powietrza wzdłuż chodnika podścianowego, a w części b przedstawiono mapę 
izolinii zmian prędkości powietrza w strefie zawału ściany. Na rysunku S w części a zil ustro
wano zmiany strumienia objętości powietrza wzdłuż frontu ściany a w części b przedstawiono 
mapę izolinii zmian prędkości powietrza w strefie zawału ściany. Natomiast na rysunku 6 w czę
ści a przedstawiają zmi any strumienia objętości powietrza wzdłuż frontu ściany a w część b 
zmiany strumienia objętości powietrza wzdłuż chodnika przyścianowego. Część c przedstawia 
mapę izolinii prędkości przepływu powietrza w strefie zawału ściany. Takie przedstawienie 
wyników oblicze11 umożliwia dokonanie oceny intensywności przewietrzania różnych stref 
zrobów zawałowych i przyjęcie odpowiedniej profilaktyki ograniczenia dopływu powietrza do 
zrobów ściany. 
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Rys. 4. Wyniki obliczeń rozpływu powietrza przy przewietrzaniu ścianyU-do granic. 
a) zmiana strumienia objętościowego powietrza wzdłuż chodnika przyścianowego ; 

b) mapa izolinii prędkości powietrza w zrobach 
Fig. 4. Resułts of calcułations of airflow in goaf of the advance longwałł with U ventiłation system. 

a) changes in vołumetric airflow along the heading; b) the map of airflow in goaf 
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Rys. 5. Wyniki obliczeń rozpływu powietrza przy przewietrzaniu ścianyU-od granic. 
a) zmiana strumienia objętościowego powietrza wzdłuż frontu ściany; 

b) mapa izolinii prędkości powietrza w zrobach 
Fig. 5. Results of calculations of airflow in goaf o f the retreat longwall U- tu be ventilation system. 
a) the change in volumetric airflow along the coal face of the Jongwall; b) the map o f airflow in goaf 
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Rys. 6. Wyniki obliczeń rozpływu powietrza przy przewietrzan iu ściany Y- od granic. 
a) zmi ana strumienia objętościowego powietrza wzdłuż frontu ściany, 

b) zmiana strumienia objętościowego powietrza wzdłuż chodnika przyścianowego , 
c) mapa izolinii prędkości powietrza w zrobach 

Fig. 6. Results o f calculations o f airflow in goaf of the retreat longwall with Y ventilation system. 
a) changes in volumetric airflow along the face of the longwall; b) the change of the volume the airflow 

along the heading; c) the map of airflow in goaf 

3. Rozkład stężenia metanu w zrobach ścian zawałowych 

W oparciu o schemat obliczeń [2, 3] opracowano program komputerowy o nazwie ME
TAN, który uwzględnia trzy systemy przewietrzania. Dla przeprowadzenia obliczeń rozkładu 
stężenia metanu w zrobach niezbędne jest przygotowanie danych. 

3.1. Przygotowanie danych 

Przygotowanie danych do obliczeń obejmuje określenie: 
a) parametrów geometrycznych systemu: 

długość ściany, 

wysokość ściany, 

wybieg ściany , 
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- wysokość chodnika pod lub nadścianowego, 
- pole przekroju poprzecznego ściany. 
b) własności fizycznych powietrza i metanu: 

gęstość i lepkość, 
- masa molowa, 
- efektywnego współczynnika dyfuzji, 
- natężenia przepływu powietrza przez ścianę, 
c) parametrów charakteryzujących własności filtracyjne zrobów w oparciu o współczynniki em-

piryczne [ 1]. 
d) strat naporu wzdłuż wyrobisk obramowujących zroby: 
- dla systemu przewietrzania U do granic w chodnikach pod i nadścianowych oraz ścianie, 
- dla systemu U od granic w ścianie, 
- dla systemu Y w ścianie i chodniku nadścianowym. 

Straty naporu można zadawać dla dowolnej ilości odcinków, które są identyfikowane po
przez ich węzły (punkty pomiarowe) początkowe i końcowe . Współrzędne tych punktów 
określa się jako odległości od umownego przekroju wyrobiska odprowadzającego powietrze 
a więc ich wartości rosną w kierunku przeciwnym do przepływu powietrza. Ilość punktów, po
między którymi określa się stratę naporu oznaczono przez NP. Z uwagi na stosowaną metod~;: 
rozwiązania (metoda różnic skończonych) obszar przepływu filtracyjnego (przestrzeń zrobów) 
pokryta jest siatką numeryczną o wymiarach IDxJD (ilość węzłów wzdłuż czoła ściany razy 
ilość węzłów w kierunku zrobów). 

3.2. Sposób zadawania danych 

Dane w zbiorze są zadawane w następujący sposób: 
ID- ilość węzłów wzdłuż czoła ściany, 

JD- ilość węzłów w kierunku zrobów, 
NP - ilość punktów pomiarowych, między którymi określa się straty naporu, 
DLW- długość ściany [m], 
H- wybieg ściany [m], 
HM- wysokość ściany (wyrobiska nad lub podścianowego) [m], 
QPOW- natężenie przepływu powietrza [m3/s], 
QM- gęstość strumienia metanu [mol/m2s], 
PPP- pole przekroju poprzecznego wyrobiska [m2

], 

ROP- gęstość powietrza [kg/m3
], 

ROM- gęstość metanu [kg/m3
], 

CH4 - masa molowa metanu [kg/mol], 
AIR- masa molowa powietrza [kg/mol], 
R- współczynnik empiryczny (opór rozwarstwienia skał), 
WM- grubość pokładu lub wysokość zawału [m], 
D- współczynnik efektywnej dyfuzji [m2/s], 
EPS- miara dokła,dności rozwiązania numerycznego (np. 10·7, 10·8), 

DPW(N) -ciąg wartości strat naporu na poszczególnych odcinkach [Pa], 
(DPW(l), DPW(2), ... DPW(NP-1)), 
Z(N)- odległość od przekroju wylotowego określana wzdłuż długości wyrobiska (m], 
(Z(!), Z(2), ... Z(NP)). 
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3.3. Obliczenie zmian stężenia metanu w zrobach zawałowych 

Przedstawione powyżej programy komputerowe pozwoliły na przeprowadzenie obliczeń roz
kładu stężenia metanu w zrobach ścian zawałowych przy różnych systemach przewietrzania [2, 3j. 
Obliczenia wykonano dla różnych systemów przewietrzania ściany (U do granic, U od gra-nic, 
Y) położonej w identycznych warunkach geologicznych. Charakteryzują się jednakowym 
oporem rozwarstwienia skał stropowych i wartością straty napory w rejonie przewietrzanej 
ściany oraz tymi samymi parametrami geometrycznymi (długość śc i any 200 m, wybieg ściany 
400 m, wysokość ściany 2,5 m) . Przeprowadzone obliczenia umożliwiają uzyskan ie rozkładu 
stężenia metanu w przestrzeni zrobów ściany w płaskim układzie w formie izolinii pola stę
żenia metanu. Na rysunkach 7-9 przedstawiono mapę izolinii rozkładu stężenia metanu w ob
szarze zrobów ściany przewietrzanej systemem U do granic (rys. 7), U od granic (rys. 8) i Y 
(rys . 9) oraz zmianę strumienia objętościowego metanu wydzielającego się ze zrobów wzdłuż 
chodników przyścianowych i frontu ściany. Na rysunku 7 w części a zilustrowano zmiany 
strumienia objętości metanu wzdłuż chodnika podścianowego , a w części b przedstawiono ma
pę izolinii rozkładu stężenia metanu w strefie zawału ściany. Na rysunku 8 w części a zilu
strowano zmiany strumienia objętości metanu wypływającego ze zrobów wzdłuż frontu ściany 
a w części b przedstawiono mapę izolinii rozkładu stężenia metanu w strefie zawału ściany. 
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Rys. 7. Wyniki obliczeń rozkładu stężenia metanu przy przewietrzaniu ścianyU-do granic. 

a) zmiana strumienia objętościowego metanu wydzielającego się ze zrobów 
wzdłuż długości chodnika przyzrobowego, b) mapa izolini i stężenia metanu w zrobach 

Fig. 7. Results of calculations o f methane concentration in goaf 
of the advance longwall with U ventilation system. 

a) changes in volumetric methane flow in goaf, b) the map of methane concentration in goaf 
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Natomiast na rysunku 9 w części a przedstawiają zmiany strumienia objętości metanu wy
dzielającego się ze zrobów wzdłuż chodnika przyścianowego a w części b przedstawia mapę 
izolinii rozkładu stężenia metanu w strefie zawału ściany. Takie przedstawienie wyników ob
liczeń umożliwia dokonanie oceny intensywności wydzielania metanu ze zrobów i określenie 
w zrobach zawałowych stref o podwyższonym stężeniu metanu oraz przyjęcie odpowiedniej 
profilaktyki zwalczania zagrożenia metanowego. 
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Rys. 8. Wyniki oblicze1i rozkładu stężenia metanu przy przewietrzaniu ścianyU-od granic. 
a) zmiana strumienia objętościowego metanu wydzielającego s ię ze zrobów wzdłuż frontu ściany; 

b) mapa izolinii stężenia metanu w zrobach 
Fig. 8. Results of calculations of the distribution of methane concentration 

in heading of retreat longwall with U ventilation system. 
a) changes in volumetric methane flow in goaf, b) the map of methane concentration in goaf 
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Rys. 9. Wyniki obliczeń rozkładu stężenia metanu przy przewietrzaniu ściany Y- od granic. 
a) zmiana strumienia objętościowego metanu wydzielającego się ze zrobów wzdłuż długości chodnika 

przyzrobowego, b) mapa izolinii stężenia metanu w zrobach 
Fig. 9. Results of calculations of the distribulion of methane concentration 

in heading of retreal longwall with U ventilation system. 
a) changes in volumetric methane flow in goaf, b) the map of methane concentration in goaf 

Zakończenie 

l. Najczęściej stosowanymi systemami przewietrzania ścian eksploatacyjnych są: system U 
od granic oraz Y. Dla tych systemów w oparciu o model matematyczny opracowano pro
gram komputerowy rozkładu prędkości powietrza i stężenia metanu w zrobach ścian zawa
łowych. 

2. Znajomość intensywności przepływu powietrza przez zroby ścian zawałowych pozwala 
ocenić stan zagrożenia pożarowego. W oparciu o wyniki obliczeń rozkładu prędkości po
wietrza dokonuje się doboru profilaktyki zwalczania zagrożenia pożarowego . 

3. Zroby w polach metanowych tworzą przestrzeń, w której następuje wskutek wydzielania 
gromadzenie się metanu. Skład gazów w zrobach zależy między innymi od systemu prze
wietrzania ściany i intensywności wydzielania się metanu ze złoża. Dlatego znajomość roz
kładu stężenia metanu w zrobach ścian zawałowych jest pomocna w ustalaniu profilaktyki 
metanowej i prowadzeniu bezpiecznej eksploatacji . 
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4. Obliczenia wykonano dla wcześniej podanych systemów przewietrzania sc1any (U - do 
granic. U - od granic, Y) charakteryzującej się identycznymi warunkami geologicznymi. 
Przyjęto jednakowy opór rozwarstwienia skał stropowych, wartość straty napory w rejonie 
przewietrzanej ściany oraz parametry geometryczne (długość ściany 200 m, wybieg ściany 
500 m, wysokość ściany 2,5 m). Największe prędkości przepływu powietrza w zrobach 
ściany zawałowej uzyskano przy systemie U od granic. Natomiast największe ucieczki po
wietrza występują w systemie Y od granic. W tych samych warunkach największe wydzie
lanie metanu występuje w systemie na Y od granic natomiast najmniejsze wydzielanie me
tanu jest w systemie na U od granic. 
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The Computer Program for Calculating the Distribution of Airflow 
and Metbane Concentration in Goaf of Longwalls with Caving 

Abstra et 

This artide presents a computer programme for calculating the distribution of airflow velo
city and methane concentration in goaf of Iongwalls with caving in accordance with mathe
malical models. The programme solves a stationary, two-dimensional tlow of incompressible 
gas through the porous structure, which is characterized by heterogeneous permeability. The 
artide presents the possibility of calculating the distribution of airflow velocity and methane 
concentration in goaf of Iongwalls with caving, which depends on the ventilation system of 
a longwall. The method for preparation and introduction of data was also shown. The calcula
tion results were presented in the form of tables and graphs. Calculations for different ventila
tion systems were conducted for the assumed data and their results were presented graphically 
for dift'erent ventilation systems of Iongwalls. 

Recenzent: prqj: dr hab. Stanisław Nawrat 

Artykuł zrealizowano w ramach pracy statutowej nr 11.11.1 00.950. 
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Możliwości modelowania matematycznego i komputerowych obliczeń 
systemu głównego odwadniania kopalni 

Słowa kluczowe 

modelmatematyc::.ny - odwadnianie- koszty 

Streszczenie 

W referacie prezentowany jest model matematyczny obliczania kosztów zużycia energii 
elektrycznej w systemach głównego odwadniania kopalni podziemnej. Model ma charakter 
wariantowy, który pozwala uwzględniać wpływ zmiany parametrów pracy układu głównego 
odwadniania oraz dobowych i sezonowych zmian cen energii na koszty odwadniania kopalni. 
Na podstawie modelu opracowano program komputerowy do obliczania kosztów oraz wskaź
ników jednostkowego zużycia energii. 

I. Wprowadzenie 

Do podstawowych celów gospodarki wodnej w kopalni głębinowej należy odwadnianie. 
Optymalizacja procesu głównego odwadniania pozwala uzyskać znaczące obniżenie całkowi
tych kosztów produkcyjnych. W niniejszym referacie przedstawiono próbę zastosowania mo
delowania matematycznego oraz stworzenia odpowiedniego programu komputerowego do roz
wiązywania podstawowych problemów towarzyszących odwadnianiu kopalni. 

Celem pracy jest zbudowanie modelu matematycznego, który stanowiłby podstawę do op
racowania programu komputerowego przeznaczonego do obliczeń kosztów odwadniania ko
palni. Model musi zawierać warianty, które pozwolą na obliczenie kosztów energii w zależ
ności od zbioru danych i który będzie uzależniony od charakteru obliczeń- projektowych lub 
sprawdzających. 

Drugim celem jest stworzenie programu komputerowego przeznaczonego do optymalizacji 
kosztów głównego odwadniania pompowni kopalni podziemnej. 

Program powinien umożliwić: 
- diagnozę energetyczną istniejącego systemu głównego odwadniania, 
- określenie optymalnych parametrów pracy pompowni, 
- określenie stanu przepływowo-energetycznego poszczególnych pomp oraz ocenę efektów 

ich współpracy grupowej, 
- monitorowanie sieci głównego odwadniania (po uprzednim przeprowadzeniu stosownych 

modernizacji technicznych w pompowniach). 
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2. Opis systemu głównego odwadniania 

Systemy głównego odwadniania zlokalizowane w kopalniach składają się z zespołów pom
powych zainstalowanych w komorze pomp. Dopływy wód dołowych są doprowadzane do 
komory pompowej korytarzami wodnymi i stąd wypompowywane na powierzchnię za pomocą 
odpowiedniej ilości zespołów pompowych. Zespoły pompowe stanowią wysokociśnieniowe 
pompy, najczęściej typu OW, napędzane silnikami elektrycznymi. Każdy zespół pompowy po
dłączony jest do rurociągów tłocznych, którymi woda pompowana jest na powierzchnię. 

Przepisy Prawa Górniczego wymagają, aby były dwa rurociągi tłoczne oraz, aby każdy z zes
połów pompowych był do nich obu dołączony. Na pracę systemu głównego odwadniania 
nałożone są pewne ograniczenia, które musza być spełnione przez system. Należą do nich: czas 
wypompowania dobowego dopływu wód dołowych, który nie może przekraczać 20 godzin 
oraz maksymalna prędkość wody w rurociągach tłocznych, która nie może być większa od 3 m/s. 

3. Model matematyczny głównego odwadniania 

Model matematyczny systemu głównego odwadniania kopalni musi zawierać segmenty 
umożliwiające obliczenie tych parametrów, które są niezbędne do jednoznacznej interpretacji 
funkcjonowania systemu. Podstawową daną stanowi dobowy dopływ wód dołowych. Para
metrami, które będą wyznaczane lub mogą stanowić dane, są: wielkości charakteryzujące pracę 
poszczególnych pomp oraz ich ilość, moce i sprawności silników napędowych, geometria ruro
ciągów tłocznych, czasy pracy poszczególnych zespołów pompowych, koszty energii elektry
cznej w określonych taryfach cenowych. 

3.1. Obliczenie kosztów odwadniania przy nominalnych parametrach pracy pomp 

Podstawą obliczet'l jest założenie, że proces pompowania wód dołowych będzie realizo
wany przy pomocy pomp pracujących w swoich nominalnych (znamionowych) punktach pra
cy. Wielkością podstawowąjest dobowy dopływ wody D: 

(l) 

gdzie: 
'tu- dobowy czas dopływu wody, 'td = 1440, [min], 

D - strumiet'l dopływu, [m3/min], 
D- dopływ dobowy wody, [m3

]. 

Czas potrzebny do pompowania wody wynosi więc: 

(2) 

gdzie: 
'tr- czas pompowania, [min], 

Ópi -nominalna wydajność pompy, [m3/min], 

nr- liczba pomp pracujących z nominalnymi wydajnościami. 
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Oznaczając godzinowy czas pracy pomp 'Tph: 

'T 
'T - p 
ph- 60 (3) 

należy sprawdzić, czy spełniony został warunek wypompowania dobowego dopływu wody w okre
ślonym czasie: 'Tph < 'Tpmax• gdzie 'Tpmox = 20 [h]. Niespełnienie tego warunku oznacza konieczność 
zwiększenia liczby pracujących pomp lub przejście do pracy pomp przy większej wydajności. 

Obliczenie średniej prędkości wody w kolektorze głównym: 

"r 

L:6ri 
w =i=.L__ 

A 
(4) 

gdzie: 
w- średniąprędkością wody w kolektorze głównym, [m/s], 

• nd
2 

• • . • • • "-
A = --- po1e przeKroJU koleKtora głownego, [m-J, 

4 
d- średnica kolektora, [m]. 

Obliczona prędkość podlega sprawdzeniu, gdyż zgodnie z odpowiednimi przepisami w ::; Cctor• 

przy czym Cctop = 3 [m/s]. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości wody w kolektorze oznacza, 
że konieczne są zmiany w parametrach pracy pompowni. Mogą one dotyczyć obniżenia wy
dajności lub zmniejszenia liczby pracujących pomp. 

Wymagane ciśnienie pompowania wynosi: 

gdzie: 
l -długość przewodu, [m], 
d- średnica przewodu, [m], 
Ą- współczynnik oporów liniowych, 
p- gęstość wody, [kg/m3

], 

w- prędkość wody w kolektorze, [m/s], 
Hg- geometryczna wysokość pompowania, [m], 
L'lpu- wymagane ciśnienie pompowania, [Pa] . 

Występujący we wzorze (5) współczynnik oporów liniowych oblicza się ze wzoru: 

l ( 6,1 k) r::: = -2log ~ + 0,268-
v'A Re· d 

gdzie: 
d- średnica przewodu, [m], 
k- chropowatość przewodu, [m], 
Re- liczba Reynoldsa. 
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Wymagane ciśnienie pompowania ma taką samą wartość dla wszystkich współpracujących 
pomp. Pomija się straty ciśnienia między poszczególnymi pompami a kolektorem zbiorczym. 
Pominięciu ulegają również straty miejscowe ciśnienia jako małe w porównaniu do strat linio
wych. 

Użyteczną moc i-tej pompy określa związek : 

gdzie: 

lub 

Qri - nominalna wydajność i-tej pompy, [m3/s], 
Pur- moc użyteczna i-tej pompy, [kW], 

p . = Qpi ~Pu 
"P' 60000 

gdzie Q pi wyrażone jest w [m3/min]. 

(7) 

(8) 

Moc użyteczną zespołu współpracujących pomp oblicza się jako sumę mocy użytecznych 
poszczególnych jednostek: 

llp 

pu = LPupi 
i=ł 

Zapotrzebowanie na moc elektryczną dla pojedynczej pompy określa iloraz: 

pupi 
pelpi =-

l'Ji 

gdzie l'Ji to sprawność i-tego zespołu pompowego (pompa-silnik): 

l'Ji = l'Jpi l'Jsi 

gdzie: 
l'Jri - sprawność i-tej pompy w nominalnym punkcie pracy, 
llsi- sprawność silnika napędowego i-tej pompy. 

Całkowita moc elektryczna dla układu współpracujących pomp wynosi: 

"r 
pel= LPclpi 

i=l 
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lub 

P -~ el- (13) 
llz 

gdzie: 

(14) 

TJz- oznacza sprawność układu współpracujących pomp. 

Koszty energii elektrycznej zależą od czasu pracy poszczególnych pomp (w określonych 
porach doby), od czasu obowiązywania określonej taryfy, w okresie zarówno doby jak i pory 
roku oraz od taryfy cenowej. 

Rozróżnia się trzy możliwe przypadki obliczenia kosztów energii: 
a) gdy czas pracy pomp nie przekracza czasu trwania pierwszej taryfy cenowej, 
b) gdy czas pracy pomp nie przekracza sumy czasów trwania pierwszej i drugiej taryfy cenowej, 
c) gdy czas pracy pomp przekracza sumę czasów trwania pierwszej i drugiej taryfy cenowej. 

Dla taryf cenowych energii elektrycznej przyjęto następujący warunek: T 1 < T2 < T3. 

Ad. a) Dla 

koszt energii elektrycznej wynosi: 

gdzie: 
tT

1 
- czas trwania pierwszej taryfy cenowej T 1, [h] , 

'l:r- czas pracy pomp, [h], 
1:T

1 
- czas pracy pomp przy taryfie T 1, [h], 

T 1 -pierwsza taryfa cenowa energii elektrycznej , [zł/kWh] , 

P01 - całkowita moc elektryczna grupy pomp, [kWh]. 

Ad. b) Jeżeli 
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oraz: 

(18) 

koszt energii elektrycznej określa równanie: 

(19) 

gdzie: 
tT, -czas pracy pomp przy taryfie T2, [h], 

T2 - druga taryfa cenowa energii elektrycznej, [zł/kWh]. 

Ad. c). W przypadku, gdy 

(20) 

koszt energii elektrycznej oblicza się z zależności: 

(21) 

gdzie T3 to trzecia taryfa cenowa energii elektrycznej , [zł/kWh]. 

Model matematyczny głównego odwadniania został uzupełniony dodatkowo o wskaźnik 
kosztów jednostkowych, oznaczający koszt pompowania l m3 wody na wysokość l m. 

k=-K
t..HuD 

Zatem, dla przedstawionych trzech możliwych przypadków wskaźnik ten obliczany jest 
następująco: 

a) 

b) 

c) 

k = pel 'CT1 Tl 
t..HuD 

k = pel [tTI Tl +(-c p- tT1 Jr2J 

t..HuD 

k = pel [tT1 (TI - T3) + tT2 (T z - T3) +'t p T3 J 
t..HuD 
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gdzie: 

~Hu = ~pu [m] oznacza wymaganą wysokość pompowania, 
p g 

D [m3
] -dopływ dobowy. 

Innym wskaźnikiem oceny efektywności pracy pomp i zespołu współpracujących pomp jest 
jednostkowy koszt objętościowy, k0 , który określa nakłady finansowe konieczne do wypom
powania l m3 wody. Dla i-tej pompy określa go relacja: 

gdzie: 
kopi- jednostkowy koszt objętościowy dla i-tej pompy, [złlm3], 
Kpi- koszt energii elektrycznej dla i-tej pompy, [ zł], 

Qp;- objętość wypompowanej wody przez i-tą pompę , [m3
], 

Q pi- wydajność nominalna i-tej pompy, [m3/minJ, 

'ri- czas pracy i-tej pompy, [h] . 

Dla zespołu współpracujących pomp jednostkowy koszt objętościowy ma postać : 

gdzie: 
K- koszt energii elektrycznej dla zespołu współpracujących pomp, [zł], 
D- dobowy dopływ wody, [m3

]. 

3.2. Obliczanie kosztów .odwadniania przy założeniu pracy pomp 
z maksymalną sprawnością 

Dla tego wariantu obliczel't przyjęto, że pompy pracować będą w punktach pracy, którym 
odpowiadają najwyższe sprawności . 

Wielkość wejściową, podobnie jak w wariancie obliczeniowym 3.1, stanowi dobowy do
pływ wód dołowych D [m3

] . Przyjmując, zgodnie z odpowiednimi przepisami, że maksymalny 
czas wypompowania dobowego dopływu wynosi 'trmax = 20 [h] (1200 [min]) , minimalna wy
dajność układu współpracujących pomp będzie równa 

. D 
Qmin =--. 

't Pmax 
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Określenie wydajności pompy, przy której sprawność przyjmie wartość maksymalną wy
znaczono następująco. 

Dla znanego typu i-tej pompy charakterystykę sprawności w funkcji wydajności przedsta
wia równanie: 

(26) 

gdzie: Ar;, Br;, Cp; są wielkościami stałymi dla i-tej pompy. 

Maksymalna sprawność i-tej pompy, osiągnięta przy wydajności 

(27) 

wynosi 

(28) 

Dla wyznaczonych z równania (27) wydajności pomp czas pompowania określa związek: 

D 
'"r = --"-r --

60LQri 
i=l 

Prędkość średnia przepływu wody w kolektorze: 

musi spełnić warunek: w;S;cdop=3, [m/s] . 

Wymagane ciśnienie pompowania Llpu obliczane jest według wzoru (5). 
Użyteczna moc i-tej pompy wynosi 

gdzie: 
Pp;, [kW], 
. 3 

Qpi• [m /s] , 

Llpu, [Pa], 
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natomiast całkowita moc użyteczna układu współpracujących ze sobą pomp: 

Moc elektryczna i-tej pompy: 

"r 
pu = Lpupi 

i=l 

_ pupi 
pelpi ---

11i 

przy czym sprawność zespołu pompowego: 

11i = llpi 11si 

oznacza iloczyn maksymalnej sprawności pompy i sprawności silnika elektrycznego. 

Całkowita moc elektryczna (dla układu współpracujących pomp): 

"r "r p . 
pel =L pel pi= L~ 

i=ł i=ł 11i 

lub 

P -~ el-
11 z 

gdzie sprawność układu współpracujących pomp przedstawia zależność: 

(32) 

(33) 

(34) 

(35) 

(36) 

(37) 

Ilość energii elektrycznej pobieranej przez układ współpracujących pomp oblicza się ze 
wzoru: 

lub 

gdzie 'r oznacza czas pompowania. 

"r 
Eel = 't p L pel pi 

i =ł 
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Algorytm obliczania kosztów energii elektrycznej przedstawiony jest w rozdziale 3.1 za po
mocą wzorów od (15) do (24). 

3.3. Obliczenie kosztów odwadniania na podstawie wielkości pomiarowych 

W trzecim wariancie obiiczeń, bazującym na wielkościach przepływowo-energetycznych 
uzyskanych na drodze pomiarowej, dobowy dopływ wody jest wielkością wejściową dla obli
czenia i sprawdzenia czasu pompowania oraz prędkości wody w kolektorze głównym. 

Wartość ciśnienia pompowania uzyskana na drodze pomiarowej lub obliczona ze wzoru (5) 
umożliwia obliczenie mocy użytecznej pompy: 

(40) 

gdzie: 

Qri, [m/minJ , 

Pt• [PaJ- ciśnienie w króćcu tłocznym pompy (lub obliczone według (5)). 

Moc użyteczną układu współpracujących pomp oblicza się ze wzoru (9). Całkowitą moc 
elektryczną układu współpracujących pomp stanowi suma 

"r 
pel= Lpelpi 

i=l 

przy czym Pe~ pi oznacza zmierzoną moc elektryczną i-tej pompy. 

Sprawność i-tej pompy wyrażono ilorazem 

natomiast sprawność układu współpracujących pomp wynosi 

(41) 

(42) 

(43) 

Ilość energii pobieranej przez układ współpracujących pomp oraz koszty energii oblicza się 
według wzorów 15-24, przedstawionych w rozdziale 3.1. 

4. Opis programu 

Program "System odwadniania" jest przeznaczony do obliczania kosztów wypompowania 
wody dopływającej do kopalni. Został on opracowany na podstawie algorytmów obliczania kosz
tów opisanych w punkcie 3. W programie można wyróżnić trzy moduły, dotyczące odpowied
nio: baz i zestawu pomp, parametrów układu odwadniania oraz prezentacji wyników. 
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Rys. l. Baza pomp tworzona w programie SO 
Fig. l . Pump register created in the Orainage System application 

W pierwszym segmencie znajduje się baza pomp. Baza pomp zawiera informacje na temat 
pomp, które są lub mogą być zainstalowane w pompowniach kopalni. Informacje te dotyczą 
parametrów nominalnych pompy- wydajności i sprawności pompy oraz silnika elektrycznego. 
Jest tu umieszczona charakterystyka sprawności w funkcji wydajności pompy. Charakterystyka 
jest zadawana poprzez określenia wartości stałych A, B, C z równania (26). Trzecią część bazy 
pomp stanowią dane uzyskane z pomiarów pomp. W tej grupie danych znajduje się zmierzona 
wydajność pompy, ciśnienie na tłoczeniu oraz moc elektryczna silnika napędzającego pompę. 
Istnieje możliwość modyfikacji bazy pomp. 

Drugą część pierwszego segmentu stanowi informacja o zestawie pracujących pomp (rys. 1). 
Ten moduł programu pozwala na zestawianie grupy pracujących pomp. Do grupy mogą być 
wybierane pompy z bazy. Wybór dotyczy zarówno typu pompy jak i ilości pomp danego typu 
oraz ilości pomp w zestawie. Po wybraniu pomp istnieje możliwość zapisania ich zestawu, a do 

obliczeń - wybrania kilku pomp z pompowni poprzez włączenie odpowiednich jednostek. W tym 
module należy zdeklarować, według jakiego algorytmu będą przeprowadzane obliczenia. Do 
wyboru są trzy scenariusze A, B, oraz C opisane w rozdziałach od 3.1 do 3.3. 

W drugim segmencie programu znajdują się informacje na temat układu głównego odwad
niania (rys. 2). Wprowadzane są tutaj dane niezbędne do przeprowadzenia obliczeń kosztów 
związanych z wypompowaniem wody z kopalni. Dane te dotyczą wody: wielkości dobowych 
dopływów oraz jej własności fizycznych. Kolejną grupę danych stanowi geometria układu i wa
runki ograniczające pracę układu . Dalsza część informacji wprowadzanych do programu w tym 
module dotyczy czasów trwania i wielkości taryf energii elektrycznej . Istnieje możliwość kory
gowania danych poprzez odpowiednie ich modyfikowanie. 
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Rys. 2. Parametry układu określane w programie SO 
Fig. 2. System parameters defined in the Drainage System application 

Trzeci moduł programu to prezentacja wyników obliczeń (rys . 3). Rezultaty działania pro
gramu są umieszczone w dwóch tabelach . W obu tabelach znajdują się takie same wielkości. 
W pierwszej - w odniesienil' do zestawu pomp, w drugiej - dla poszczególnych pomp w ze
stawie. Po wybraniu zestawu pomp z tabeli pierwszej następuje jego rozwinięcie i prezentacja 
w tabeli drugiej. Są tu informacje o typie pomp pracujących w zestawie jak również o war
tościach parametrów ich pracy. Informacje dotyczą: wydajności pompy, sprawności , mocy ele
ktrycznej silnika napędzającego pompę, czasu pracy, ilości energii elektrycznej, kosztów pom
powania oraz kosztów jednostkowych. 

Rys. 3. Wyniki obliczeń parametrów pracy pompowni głównego odwad.~iania 
uzyskane za pomocąprogramu SO 

Fig. 3. Work parameters o f the main pump station calculated by the Drainage System application 
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Segmentowa budowa programu nadaje mu uniwersalny charakter. Stworzenie odpowiednio 
bogatej bazy pomp (sensowne jest podanie charakterystyk dla wszystkich typów pomp stoso
wanych w układach odwadniania kopalni). pozwala na dowolne kształtowanie zestawów pomp 
zarówno, co do ilości, jak i typów pomp. Możliwości doboru pomp do zestawu są ograniczone 
ze względu na wymagania stawiane systemom głównego odwadniania, które określają odpo
wiednie przepisy. 

Prezentowana wersja programu stanowi odzwierciedlenie spojrzenia autorów na problem 
obliczania kosztów wypompowania wody z kopalni oraz prezentowania rezultatów tych obliczeń. 

S. Podsumowanie 

Model matematyczny obliczania kosztów głównego odwadniania kopalni podziemnej pre
zentowany w niniejszej pracy pozwala na określenie stanu energetycznego poszczególnych 
pomp zainstalowanych w pompowni jak również całej grupy pracujących pomp. Prowadzenie 
obliczeń w sposób wariantowy umożliwia znalezienie najkorzystniejszych warunków pracy 
pompowni przy spełnieniu ograniczeń narzuconych przez Prawo Górnicze. Model obliczania 
kosztów odwadniania kopalni uwzględnia dobO\ •e i sezonowe zmiany cen energii. 

Opracowany na podstawie modelu matematycznego program komputerowy "System ou
wadniania" pozwala na szybką realizacje obliczeń kosztów odwadniania. Możliwość tworzenia 
zestawów pomp i modyfikacji parametrów pracy pozwala na określenie najbardziej korzyst
nego zestawu pomp i warunków jego pracy. Wyliczenie wskaźników jednostkowych kosztów 
pompowania ułatwia ocenę i może stanowić dodatkowe źródło informacji przy podejmowaniu 
decyzji o charakterze eksploatacyjnym i projektowym. 

Literatura 
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The Possibilities for Mathematical Modeliing and Computer-Aided 
Calculations of the Main Mine Water Drainage System 

Abstra et 

The paper presents a mathematical model used to calculate energy consumption of a main 
mine water drainage system. The model is scenario-based, allowing assessing the effect change 
of the main water drainage system's work parameters and daily and yearly fluctuations of energy 
prices have on water drainage cost. The mathematical model served to develop a computer pro
gram to calculatc costs and unit energy consumption indicators. 
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Projekt stanowisk do zastosowania w Kopalniach JSW S.A. 

Słowa kluczowe 

AutoCad Jnventor- AutoCad Mechanical- Mechanical Deskto p- pnJject 3D
- dokwnentac.ja techniczna 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono ideę, założenia i strukturę stanowisk wspomagających tworze
nie dokumentacji technicznych złożonego procesu produkcyjnego w Kopalniach JSW S.A. 
Omówiono działanie programu INVENTOR 10, służącego do komputerowego wspomagania 
projektowania w zakresie kompletacji wyposażenia ściany. Program umożliwia poprzez łat
wość obsługi, podniesienie wydajności pracy z dokumentacją techniczną. Użytkownik po stwo
I7.eniu odpowiedniej bazy danych w programie potrafi wykonać dokumentację techniczną w spo
sób łatwy i prosty, a odpowiednio dobrany sprzęt komputerowy pozwala na szybkie wykonanie 
niezbędnej dokumentacji w krótkim czasie. Jest więc, w założeniu, narzędziem racjonalizacji 
gospodarki kopali'!. Tworzenie tego typu stanowisk w Kopalniach JSW S.A. uzupełnia system 
mapy cyfrowej i zintegrowany system komputerowego wspomagania doboru wyposażenia kom
pleksu ścianowego. Zastosowanie tego typu rozwiązań w JSW S.A. wynika ze zmieniających 
się w czasie wymagań poszczególnych kopalń, nadążaniem za postępem w rozwoju nauki 
i techniki oraz wykorzystywa01ie ich osiągnięć w celu obniżania kosztów produkcji i poprawy 
bezpieczeństwa pracy. 

W projekcie przedstawiono ideę, założenia i strukturę stanowisk wspomagających tworze
nie dokumentacji technicznych złożonego procesu produkcyjnego w Kopalniach JSW S.A. Wy
korzystano przy tym oprogramowanie Autodesk Inventor w wersji 10 służącego do kompute
rowego wspomagania projektowania w zakresie kompletacji wyposażenia ściany. 

Program Autodesk Inventor jest liderem w dziedzinie oprogramowania do mechanicznego 
projektowania 3D i zarazem jednym z czołowych programów stosowanych w przemyśle. Sta
nowi zintegrowane i kompleksowe rozwiązanie oferujące w jednym pakiecie narzędzia niezbę
dne podczas całego procesu projektowego. W skład pakietu wchodzę oprócz Inventora Auto
Cad, AutoCad Mechanical i Mechanical Desktop, które to produkty stanowią istotną platformę 
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łączącą możliwości projektowania trójwymiarowego (3D) z projektami dwuwymiarowymi (2D) . 
Standardem oprogramowania CAD od wielu lat był AutoCad. w którym projektowano w przes
trzeni dwuwymiarowej. Autodesk Inventor umożliwia sprawne przejście od środowiska 2D, 
bazując na gotowych płaskich projektach wykonanych w programie AutoCad do 3D. 

Autodesk Inventor został stworzony do projektowania ogromnych, skomplikowanych ma
szyn, składających się z dziesiątków tysięcy komponentów. Do tworzenia tak dużych projek
tów nie jest potrzebny bardzo drogi sprzęt komputerowy. Dzieję się tak dzięki wykorzystaniu 
architektury segmentowej bazy danych . Niemniej należy zwrócić na dobór wszystkich elemen
tów komputera zapewniających wydajną pracę. Najlepszym rozwiązaniem jest zakup stacji CAD 
opartej na markowych odpowiednio przetestowanych podzespołach. Stacja taka powinna po
siadać wydajny i nowoczesny procesor klasy PENTIUM-4 z 2MB pamięci podręcznej (3GHz 
lub więcej) , 2 GB pamięci RAM, dysk twardy o pojemności minimum 120GB, napęd DVD 
oraz wydajną kartę grafiki (najlepiej 256MB) PCI-E. 

Projekt podzielono na kilka etapów. Jednym z pierwszych i podstawowych zadań było stwo
rzenie modeli przestrzennych bibliotek elementów tworzących strukturę skomplikowanych me
chanizmów górniczych, pracujących w kopalniach. Był to etap niezmiernie trudny z powodu 
braku materiałów źródłowych i informacji na temat projektów maszyn górniczych. Obecnie 
istnieje na rynku polskirn kilka firm zajmujących się projektow,miem takich urządzeft, które 
oczywiście konkurują miedzy sobą. W związku z czym, starają się skutecznie chronić swoje 
projekty przed konkurencją i jak się okazało również przed nami . Działaliśmy oczywiście w po
rozumieniu z JSW, co jednak nie dawało nam prawa do wglądu w ww. informacje. Jedynymi 
materiałami , jakimi dysponowaliśmy, były informacje pozyskane z kopalń z różnego rodzaju 
dokumentacji technologicznych jak i od osób zajmujących się utrzymaniem ruchu i gospodarką 
remontową w kopalniach. 

W trakcie projektowania części wykorzystano bibliotekę elementów znormalizowanych. Za
wierającą ponad 500 000 komponentów. Wykorzystanie ww. bibliotek wydatnie skróciło czas 
projektowania. 

W pierwszym etapie pov,stały dwa projekty przestrzenne sekcji chodnikowej i kombajnu 
górniczego. Przy projektowaniu elementów sekcji wykorzystano projekt wykonany w progra
mie Mechanical Desktop. Posługując się unikalnym w grupie programów CAD narzędziem im
portu/eksportu plików DWG pobrano gotowe elementy maszyny. 

Rys. l. Projekt sekcji wykonany w programie Mechanical Desktop 
Fig. l. The heading section design created in Mechanical Desktop 
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Rys. 2. Narzędzie importu projektów programu Mechanical Desktop 
Fig. 2. Designs import tool o f Mechanical Deskto p 
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Rys. 3. Narzędzie importu projektów programu Mechanical Desktop 
Fig. 3. Designs import to o l o f Mechanical Deskto p 
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Rys. 4. Wygenerowane w Jnventorze elementy biblioteczne sekcji chodnikowej 
Fig. 4. Library partsof heading section generated in the lnventor 

Za pomocą narzędzi więzów przestrzennych połączono ww. elementy w jedną całość . Pow
stał gotowy model sekcji . 

Rys. 5. Projekt sekcji wygenerowany w programie Jnventor 
Fig. 5. The heading section design generated in the Inventor 
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Następnie zaprojektowano blokowo kombajn chodnikowy. Powstał on na podstawie pro
jektów 2D wykonanych w programie AutoCAD i zaimportowanych do programu Inventor. 
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Rys. 6. Rzut boczny kombajnu 
Fig. 6. End elevation o f heading machine 
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Rys. 7. Rzut górny kombajnu 
Fig. 7. Top elevation ofheuding machine 
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Rys . 8. Narzędzi e importu projektów wykonanych w AutoCAD'zie 
Fig. 8. Designs import tool- design created in AutoCAD 

Rys. 9. Projekt kombajnu chodnikowego wygenerowany w Inventorze 
Fig. 9. The heading machine design generated in Inventor 
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Po wykonaniu ww. maszyn, przystąpiono do odtworzenia środowiska pracy sekcji i kom
bajnu górniczego. Opierając się na dokumentacji przekroju chodnika górniczego, wykonanego 
w AutoCAD 'zie sporządzone w Inventorze elementy przestrzenne. 

Rys . 10. Projekt chodnika górniczego wykonany w AutoCAD'zie 
Fig. 10. Heading design created in AutoCAD 

·-
Rys. 11. Gotowy projekt kombajnu wraz z sekcjami wykonany w Inventorze 

Fig. 11. A complete design o f heading machine and heading sections created in Inventor 

Drugim etapem projektu była analiza gabarytowo-ruchowa sekcji chodnikowej . Podsta
wowym problemem, z którym spotykają się działy utrzymania ruchu jak i grupy remontowe na 
kopalniach jest transport urządzeń wielkogabarytowych do i z chodników kopalnianych. Zło
żoność sekcji chodnikowej sprawia, że bardzo ciężko jest przeanalizować i przewidzieć jej 
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ruch jak i wymiary gabarytowe w trakcie ruchu i po całkowitym jej złożeniu. Obecnie kilku
dziesięciotonowe sekcje transportowane są na specjalne place montażowe gdzie kilku opera
torów wraz z inżynierami górnikami analizuje jej ruch. Wymagany jest oczywiście ogromny 
wkład pracy i środków do przewiezienia, montażu i poruszania takiej maszyny. W programie 
Inventor jeden operator może wielokrotnie szybciej i dokładniej dokonać tego samego. W trak
cie drugiego etapu na podstawie przestrzennego modelu sekcji powstała dokumentacja płaska. 
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7 

Rys. 12. Dokumentacja płaska wykonana w lnventorze 
Fig. 12. Two-dimensional documentation created in lnventor 

Na podstawie dokumentacji płaskiej wyznaczono środki ciężkości, gabaryty jak i lemni
skatę ruchową km1ca sekcji na różnych etapach pracy, co było istotną informacją dla osób zaj
mujących się jej transportem do i z chodnika. Wyznaczenie Iemniskaty ruchowej pozwoliło 
wstępnie ocenić kolizyjność pracy sekcji wraz z kombajnem jak i pozostałymi maszynami pra
cującymi w chodniku wydobywczym. 

Wykonano również filmy animacyjne ruchu maszyn górniczych. W trakcie procesu anima
cji szczegółowo zbadano prace kombajnu wydobywczego wraz z pracującymi sekcjami. Wyni
ki powyższej analizy były istotną informacją potrzebną w doborze maszyn pracujących w chod
niku. Biorąc pod uwagę zmienne warunki pracy (zmiana wysokości chodnika czy jego nachy
lenia), złożoność i wielkość urządzeń, niezmiernie trudną rzecząjest przewidzenie wszystkich 
problemów związanych z prawidłowym zestawieniem ww. urządzeń. Bez Inventora niektóre 
czynności na etapie analizy ruchowej sekcji byłyby ciężkie do wykonania, niektóre wręcz nie
możliwe . 
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Rys. 13. Wykryta przez Inventora kolizja podczas pracy kombajnu z sekcjami 
Fig. 13. The collision detected by lnventor whi le heading machine operates with sections 

Animacje wyżej opisane wniosły również niemały wkład w podniesieniu bezpieczeństwa 
pracy. Dzięki procesom symulacyjnym możliwy był właściwy dobór podzespołów sekcji, co 
w znacznym stopniu umożliwiło przewidywanie następstw ewentualnych zagrożeń w pracy 
zespołu maszyn górniczych. 

Autodesk lnvcntor Series oferuje bezpieczne rozwiązania dla najlepszego wykorzystania 
technologii dwu- i trójwymiarowej. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu programów wchodzą
cych w pakiet Autodesk Inventor Series (AutoCAD oraz Mechanical) , cały proces projekt-wyt
warzanie staje się tak wydajnym jak to tylko możliwe . Liczne wdrożenia Inven tora w firmach 
przemysłu maszynowego umożliwiły przyspieszenie procesu projektowania poprzez automa
tyzację tworzenia dokumentacji warsztatowo-wykonawczej i techniczno-ruchowej DTR oraz 
eliminację błędów i skutków z tym związanych. 

Literatura 

[1) Opracowanie własne. 

Using of an INVENTOR 10 Software 
for Preparing and Making Technical Documentation. 
Workstation at the JSW Mines - Project 

Abstra et 

The paper features the idea, brief foredesigns and structure of computer-aided system that 
takes advantages in creating of technical documentation the composite manufacturing process 
in JSW mines . The use of INVENTOR 10 was shown as the CAD software provides enginee-
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ring designing in selecting the longwall equipment complexes. User- friendly environment of 
INVENTOR enables the increase effectiveness of work with technical documentation. The user 
after creating an adequate database can easily create records. Selected and compiled hardware 
empowers fast creating the necessary documentation in short time. So, in assumption the IN
VENTOR is a tool of rationalization of mines economy. INVENTOR workstations system goes 
together with the system of digital mine maps, and integrated computer - aided system of se
lecting the longwall equipment complexes. The solution based on Inventor software (with pro
per hardware) and need of use it on JSW mines follows from variability in time requirements 
of mines a mining, and keeping pace with still wide developing science and technology. 

Recenzent: dr hab. inż. Marian B ranny 
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ARTYKUŁ PROMOCYJNY 

Koncepcja kształcenia inżynierów w Wyższej Szkole Mechatroniki 
Jak kształcić mechatroników dla potrzeb górnictwa? 

Pierwsza w Polsce Wyższa Szkoła Mechatroniki ukierunkowana wyłącznie na Me
chatronikę i jej specyficzny odłam Informatykę Obrazu i Dźwięku. Mechatronika jest in
terdyscypl i narną specjalnością inżynierską, obejmującą: Mechanikę, Elektronikę, Elek
trotechnikę, Automatykę i I nformatykę . Ukierunkowana jest ona na projektowanie, kon
strukcję, eksp loatację oraz analizę złożonych urządzeń technicznych (składających się 
z elementów mechanicznych, elektronicznych, elektromagnetycznych, optoelektronicz
nych, pneumatycznych, hydraulicznych, sensorów itd.) o tak wysokim stopniu integra
cji funkcjonalnej i technologicznej, że ich oddzielne autonomiczne rozpatrywanie jest 
niemożliwe ze względu na interakcję i synergiczne powiązania poszczególnych pod
układów. Specjalność Informatyka Obrazu i dźwięku jest logiczną kontynuacją i roz
szerzeniem działu Mechatroniki jakim jest Informatyka i Systemy Informatyczne. Nie
które z przedmiotów mają na celu pogłębienie wiedzy wcześniej nabytej (Urządzenia 
systemów multimedialnych, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, Cyfrowe techniki wideo, 
Przetwarzanie obrazów), inne zaś wprowadzają w obszar nowych zagadn i eń i moż
liwych zastosowań (Medyczne systemy informacyjne, Systemy archiwizacj i i transmisji 
obrazów, Cyfrowe przetwarzanie dźwięków i Technologia mowy). 

Kształcenie w Wyższej Szkole Mechatroniki w ramach kierunku Edukacja Techni
czno-Informatyczna jest zasadniczo ukierunkowane na przekazywanie wiedzy, wyra
bianie um iejętnośc i i formowanie osobowości, właśc iwej dla I nżyn ie ra o specjalności : 
Mechatronika oraz Informatyka Obrazu i Dźwięku . 

W toku studiów wykształcenie to jest w sposób systematyczny i równomierny (przez 
okres 7 semestrów) uzupełn iane o wiedzę pedagogiczną oraz umiejętnośc i , niezbęd
ne do nabycia uprawnień nauczyciela przedmiotów ogólnotechnicznych i informaty
cznych ze szczególnym uwzględnieniem Mechatroniki. Według przyjętych założeń , ta 
dodatkowa wiedza z zakresu edukacji, psychologii , komunikacji międzyludzkiej, emisji 
głosu i estetyki (konieczna do nabycia uprawnień pedagogicznych) jest tak pomy
ślana, że stanowi jednocześn ie pożądane dopełnienie wiedzy, przydatnej w prakty
cznej działalności i nżynierskiej . W początkowym i środkowym okresie studiów nacisk 
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jest położony na uzyskanie przez studenta możl iwie szerokiej interdyscyplinarnej wie
dzy podstawowej . 

Założeniem jest równo rzędne traktowanie poszczególnych przedmiotów i z tego 
powodu w składzie minimum kadrowego znajdują się specjaliści i reprezentanci wszyst
kich wymienionych wyżej grup przedmiotów. 

Jak w nowoczesny sposób kształcić i nżynierów-mechatroników traktuje niniejszy 
artykuł. 

Koncepcja kształcenia inżynierów w Wyższej Szkole Mechatroniki 

Co to jest Mechatronika? 

Mechatronika jest interdyscyp li narną specjalnością inżynierską, obejmującą: Me
chan i kę, Elektronikę, Elektrotechnikę, Automatykę i Informatykę . Ukierunkowana jest 
ona na projektowanie, konstrukcję, eksploatację oraz analizę złożonych urządzeń te
chnicznych (składaj ących się z elementów mechanicznych, elektronicznych, elektromag
netycznych, optoelektronicznych, pneumatycznych, hydraulicznych, sensorów itd.) o tak 
wysokim stopniu integracji funkcjonalnej i technologicznej, że ich oddzielne autono
miczne rozpatrywanie jest niemożl iwe ze wzg lędu na i nterakcję i synergiczne powią

zania poszczególnych podukładów. Trzeba podkreślić, że urządzen ia techniczne o ta
kim właśnie wysokim poziomie integracji stają się aktualnie produktami dominującymi 
na rynku sprzedaży (samochody, komputery, roboty, zautomatyzowane układy napędo
we, sprzęt audiowizualny: kamery wideo, aparaty cyfrowe, odtwarzacze, magnetowidy itd., 
lekkie pojazdy elektryczne i hybrydowe, aparatura medyczna, "inteligentny'' sprzęt gos
podarstwa domowego, zabawki elektroniczne itp.). Coraz większą rolę w obsłudze, użyt
kowaniu, właściwym wykorzystaniu oraz rozszerzaniu ich możl iwości odgrywa rozpo
znawanie, przetwarzanie, synteza oraz archiwizacja obrazów i dźwięków , co można 
krótko scharakteryzować terminem : Informatyka Obrazu i Dźwięku . 

Dlaczego nowa uczelnia? 

Tradycyjny, historycznie ukształtowany podział wiedzy inżynierskiej na wydziały, 

kierunki i specjalności (obowiązujący w świecie, jak też w Polsce) nie odpowiada w peł

ni tym nowym, wyraźnie krystalizującym się tendencjom w przemyśle wytwórczym 
i usługach. Stąd też w ostatnich latach (od około 20 lat) zauważa się coraz żywszy 
i bardziej burzliwy rozwój studiów interdyscyplinarnych (studiów m iędzywydŻ:iałowych, 
makrokierl.lnków), jak też - powoływanie do życia nowych kierunków i specja l ności, 
łączących dwa lub ki lka tradycyjnych obszarów kształcen ia np. biomechanika, biote
chnologia, inżyn ieria miejska, ekonofizyka, nanotechnologie, bioinformatyka, cyberne
tyka itd. Do takich właśnie nowych specjalnośc i należy Mechatronika, który to termin 
został po raz pierwszy wprowadzony k i lkanaśc ie lat temu w Japonii. Mechatronika jest 
aktualnie szeroko reprezentowana w planach studiów i dynamicznie rozwijana przez 
czołowe uczelnie na świecie (zarówno w USA, Europie, jak i Azji) . Organizowane są 
liczne międzynarodowe konferencje, poświęcone zarówno edukacji Mechatroniki, jak 
i badan iom w Mechatronice. W najbliższej przyszłośc i prognozowany jest znaczny 
wzrost zapotrzebowania na rynku pracy dla i nżynierów-mechatroników . 
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W Polsce również poświęca się uwagę kształceniu inżynierów o specjalności Me
chatronika. Ze względu na swój specyficzny charakter, Mechatronika jest podejmowa
na poprzez Wydziały, Instytuty i Katedry, które dotychczas zajmowały się jej pewnymi 
fragmentami . Konsekwencją tego, są programy nauczania, które w sposób wyraźny 
ciążą ku jednemu z trzech tradycyjnych (formalnie zatwierdzonych przez Ministerstwo 
MENiS) kierunków nauczania: Mechanice i Budowie Maszyn, Automatyce i Robotyce 
oraz Elektrotechnice. Programy te z punktu widzenia potrzeb i nowoczesnego obrazu 
Mechatroniki - charakteryzują się nie zrównoważeniem i akcentowaniem treści nie 
zawsze najaktualniejszych, a przypisanych do danego kierunku poprzez wieloletnią 
tradycję . Odbywa się to oczywiście ze szkodą dla koniecznej nowoczesności, a nawet 
- elementów pewnego wizjonerstwa w proponowanych programach nauczania. W chwili 
obecnej kluczowym problemem staje się, więc wykształcenie zupełnie nowego progra
mu nauczania, zrywającego z ową przeszłością i ukierunkowanego na harmonijne 
zespolenie, potrzebnych inżynierom-mechatron i kom, elementów. Kolejny ważny prob
lem to przygotowanie odpowiednich kadr dydaktycznych dla nauczania Mechatroniki 
na poziomie średnim (w liceach profilowanych i technikach), albowiem Mechatronika 
pojawiła się w szkołach tego typu jako profil kształcenia i specjalizacja. 

Stąd też specjalność Mechatronika pojawia się w nowopowstałej Wyższej Szkole 
Mechatroniki na zupełnie nowym studiów: Edukacja Techniczno-Informatyczna, dając 
możliwość wykształcenia zarówno (czynnych w przemyśle) inżynierów - mechatro
ników, jak też i nauczycieli- mechatroników (z praktyczną wiedzą i doświadczeniem 
inżynierskim) . Standardy Nauczania sformułowane przez MENiS w zakresie tego właś
nie kierunku doskonale nadają się jako interdyscyplinarna - odpowiednio szeroka -
baza do dalszego kształcenia na specjalnościach : Mechatronika oraz Informatyka Ob
razu i Dźwięku . Należy podkreślić, że Standardy te są również zgodne z najnowszymi 
trendami w kształceniu inżynierów na świecie, gdzie na poziomie inżyniera (B. Sc.) 
częstokroć nie określa się kierunku. 

Wyższa Szkoła Mechatroniki, utworzona na podstawie Decyzji Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 30 marca 2005 roku, rozpocznie działalność od nowego ro
ku akademickiego 2005/2006. Utworzenie Wyższej Szkoły Mechatroniki w Katowicach 
(w Regionie Śląskim) ma również swoje bardzo głębokie uzasadnienie, albowiem w tym 
to właśnie Regionie na skutek ograniczania przemysłu ciężkiego (górniczego, wydoby
wczego, hutniczego, itp.) zachodzi potrzeba i konieczność szybkiej transformacji za
kresu wykształcenia kadry inżynierów i techników. 

Nowopowstała Uczelnia zawodowa chce podjąć to wyzwanie jako zasadnicze za
danie, przygotowując inżynierów-mechatroników do pracy w zupełnie nowej sferze 
produkcji i usług na Śląsku, jak też przygotowując kadrę nauczycielską, pomocną w trans
formacji i kształtowan i u nowego oblicza średniego szkolnictwa zawodowego (techni
ków zawodowych i liceów profilowanych) . 

Zakres studiów 

Kształcenie w Wyższej Szkole Mechatroniki w ramach kierunku Edukacja Techni
czno-Informatyczna jest zasadniczo ukierunkowane na przekazywanie wiedzy, wyra
bianie umiejętności i formowanie osobowości, właściwej dla Inżyniera o specjalności: 
Mechatronika oraz Informatyka Obrazu i Dźwięku . 
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W toku studiów wykształcenie to jest w sposób systematyczny i równomierny (przez 
okres 7 semestrów) uzupełniane o wiedzę pedagogiczną oraz umiejętności, niezbęd
ne do nabycia uprawnień nauczyciela przedmiotów ogólnotechnicznych i informatycz
nych ze szczególnym uwzględnieniem Mechatroniki. Według przyjętych założeń, ta 
dodatkowa wiedza z zakresu edukacji, psychologi i, komunikacji międzyludzkiej, emisji 
głosu i estetyki (konieczna do nabycia uprawnień pedagogicznych) jest tak pomyś
lana, że stanowi jednocześnie pożądane dopełnienie wiedzy, przydatnej w praktycznej 
działalności inżynierskiej. W początkowym i środkowym okresie studiów nacisk jest 
położony na uzyskanie przez studenta możliwie szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy 
podstawowej z zakresu: 
l. Szeroko rozumianej inżynierii. 
li. Informatyki oraz technik multimedialnych. 
III. Metod matematycznych w technice i informatyce. 
IV. Organizacji i zarządzania. 

Założen iem jest równorzędne traktowanie poszczególnych przedmiotów i z tego po
wodu w składzie minimum kadrowego znajdują się specjaliści i reprezentanci wszyst
kich wymienionych wyżej grup przedmiotów. 

Na tym szemkim interdyscyplinarnym podłożu i na bazie povvyższych grup przed
miotów kontynuowane jest kształcenie w ramach specjalności: Mechatronika i Infor
matyka Obrazu i Dźwięku. 

12%, Pedagoglka 
i psychologia 

11% Praca dyplomowa 18% Przedmioty specjalnościowe 

4% Organizacja · ~;;;:;:~=~~;;i i zarządzanie ~ 

4% Metody matematyczne 
w lechnice i informatyce 

9% Techniki 
multimedialne 

9%" Informatyka 18% lnterdyscypllnarna 
wiedza inżynierska 

Rys. 1. Wykres kołowy przedmiotów 

15% Przedmioty 
ksztalcenia ogólnego 

Specjalność Mechatronika jest logiczną kontynuacją przede wszystkim przedmio
tów grupy l. W grupie rozwijanych przedmiotów znajdują się m.in.: Aktuatory i serwo
napędy, Optoelektronika i sensoryka, Wybrane zagadnienia inżynierii dźwięków i ob
razów, Technika mikroprocesorowa, Programowanie robotów i Mechatronika. 

Specjalność Informatyka Obrazu i dźwięku jest logiczną kontynuacją i rozszerze
niem tematyki przede wszystkim przedmiotów grupy 11. Niektóre z przedmiotów mają 
na celu pogłębienie wiedzy wcześniej nabytej (Urządzenia systemów multimedialnych, 
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, Cyfrowe techniki wideo, Przetwarzanie obrazów), 
inne zaś wprowadzają w obszar nowych zagadnień i możliwych zastosowań (Medycz
ne systemy informacyjne, Systemy archiwizacji i transmisji obrazów, Cyfrowe przetwa
rzanie dźwięków i Technologia mowy). 
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Rys. 2. Podstawowe składowe Mechatroniki 

Rys . 3. Podstawowe składowe Informatyki Obrazu i Dźwięku 
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Koncepcja kształcenia 

Od pierwszego semestru, studenci będą w systematyczny sposób zaznajamiani 
z programami komputerowymi, wspomagającymi prace inżynierskie (np. CAD, CAE) 
i obliczenia matematyczne, aż do możliwości uzyskania na wyższych semestrach up
rawnień i certyfikatów do posługiwania się wybranymi programami profesjonalnymi. 
Realizacji tego założenia będą służyć wyspecjalizowane Laboratoria Komputerowe (np. 
Akademia Pinacla, Akademia Stainberga). Ważną rolę będzie pełnić Laboratorium Te
chnik Audiowizualnych (z wyposażeniem firm : Wacom, SONY, Stainberg, Pinacle, itd.) , 
gdzie studenci zdobędą umiejętności praktycznego posługiwania się aparatami cyfro
wymi i kamerami wideo oraz obróbką i przetwarzaniem obrazów przy wykorzystaniu 
profesjonalnych programów różnych firm dla celów przemysłowych , usługowych i dy
daktycznych. 

Kluczową rolę przypisuje się w procesie dydaktycznym laboratoriom. W ramach 
powyższych zajęć (których procentowy udział w ramach poszczególnych przedmiotów 
jest znaczący) zakłada się od samego początku pełny kontakt studentów z najnowo
cześniejszymi i najbardziej złożonymi rzeczywistymi urządzeniami technicznymi (sys
temami mechatronicznymi). Wytypowane urządzenia techniczne przewijać się będą 
jako obiekty badań i analiz przez cały tok studiów. Na semestrach niższych - w ra
mach przedmiotów podstawowych i kierunkowych - studenci będą prowadzić badania 
ich elementów, bądź autonomicznych bloków, zaś na semestrach wyższych - w ra
mach przedmiotów specjalnościowych - poznawać ich działanie z coraz to wyższych 
punktów widzenia i z uwzględnieniem coraz to bardziej złożonych powiązań pomiędzy 
poszczególnymi fragmentami (mechanicznymi, elektronicznymi, elektromagnetyczny
mi, sterującymi, zabezpieczającymi, pomiarowymi, diagnostycznymi itd.) . 

Przykładowe wytypowane systemy mechatroniczne to: roboty stacjonarne, roboty 
mobilne, lekkie pojazdy elektryczne i hybrydowe (rower, skuter, wózek), zautomatyzo
wane układy napędowe, układy cyfrowych zabezpieczeń, kamery wideo, aparaty cy
frowe, telefony komórkowe, elektroniczna aparatura medyczna, sztuczne narządy, 

niekonwencjonalne przetworniki elektromechaniczne, systemy mechatroniczne z wy
korzystaniem materiałów typu SMART (płyny magnetyczne i materiały z pamięcią kształ
tu) , skomputeryzowane systemy pomiarowe z bezprzewodową transmisją danych itd. 
Równie ważną rolę odgrywać będą zajęcia projektowe, które są (tak, jak i laboratoria) 
szeroko reprezentowane w programie studiów. Projekty wkomponowane są w meto
dykę kształcenia, charakteryzowaną międzynarodowym terminem Problem - Based 
Leaming (lub Problem - Oriented Leaming), a ich zadaniem jest samodzielne posze
rzanie wiedzy i samodzielne poszukiwanie źródeł informacji przez studentów, jak też 
rozwijanie ich umiejętności twórczych i koncepcyjnych. Tematyka projektów jest w przy
padku wielu przedmiotów powiązana z tematyką ćwiczeń laboratoryjnych i - podob
nie, jak w przypadku laboratoriów - zakłada się jej skupienie wokół wybranych sys
temów mechatronicznych. Projekty na niższych latach odnoszą się do elementów lub 
wybranych fragmentów systemów mechatronicznych lub też znacznie uproszczonych 
realizacji technicznych, a na semestrach wyższych - dotyczą ich funkcjonowania jako 
całości, bądź też odnoszą się do problemów, związanych ze sterowaniem, automaty
czną regulacją, diagnozowaniem, monitorowaniem, optymalizacją itp. Realizację przed
stawionej koncepcji prowadzenia laboratoriów i projektów ułatwia to, że wśród pra
cowników minimum kadrowego są konstruktorzy i projektanci takich systemów (pro-
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duktów wdrożonych, prototypów, nagrodzonych rozwiązań konstrukcyjnych) oraz au
torzy patentów. 

Rezultatem przyjętej koncepcji kształcenia będą absolwenci - inżynierowie o sze
rokim technicznym interdyscyplinarnym wykształceniu (przygotowani do dalszego roz
woju i poszerzania wiedzy przez samokształcenie), wyróżniający się ponadto dobrym 
opanowaniem technik multimedialnych i łatwością komunikowania przy pracy zespo
łowej, a w szczególności- posiadający umiejętność przekazywania wiedzy i doświad
czeń uczniom w szkołach oraz placówkach oświatowych . 
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s:kody g(}mic:e- pr-:.em.iesz.c::.enia i de.fónnacje powierzchni 

Streszczenie 

Opracowany w latach pięćdziesiątych model [4, 9, 11] prognozowania przemieszczeń pio
nowych górotworu (powierzchni) oparty na krzywej wpływów Gaussa (l) pozwala na ogół z wy
starczającą dla praktyki dokładnością uzyskać teoretyczny profil niecki osiadania (2). Profil 
ten, jak i rozkłady przemieszczeń i odkształceń terenu (rys. l i 2a) wykazują symetrię wzglę
dem początku układu współrzędnych. Rzeczywisty profil niecki jest asymetryczny (rys. 2b ). 
Zwiększenie dokładności prognoz może dać wprowadzenie do stosowanego obecnie matema
tycznego modelu prognozy asymetrycznej krzywej rozkładu wpływów eksploatacji uwzględ
niającego zmiany właściwości górotworu pod jej wpływem. Bazą wyjściową dla konstrukcji tej 
krzywej są dwie krzywe rozkładu normalnego f 1(x) i f2(x) o różnych parametrach rozproszenia 
wpływów r1 i r~ (rys. 5). Uzyskana w oparciu o asymetryczną krzywą wpływów f(x) funkcja 
opisująca asymetryczny profil niecki (13) pozwala na znaczne zbliżenie teoretycznego profilu 
prognozowanej niecki (rys. 6) do rzeczywistego i uzyskanie dokładniejszych wartości spodzie
wanych wielkości przemieszczeń i odkształceń. 

Wprowadzenie 

Geometryczno-całkowe modele przemieszczeń górotworu pod wpływem podziemnej eks
ploatacji górniczej bazują na tzw. funkcjach (krzywych) wpływów, opisujących ich rozkład 
w ośrodku skalnym wywołany wybraniem elementarnej objętości złoża. W roku 1951 S. Kno
the w pracy doktorskiej, poświęconej wpływom eksploatacji podziemnej na powierzchnię przy
jął, w oparciu o obserwacje terenowe [4], że rozkład ten jest rozkładem normalnym (Gaussow
skim). Rozpatrując pionowe przemieszczenia górotworu w płaszczyźnie pionowej, prostopad
łej do dostatecznie długiego, prostolinijnego frontu eksploatacji założył, że każdemu punktowi 
górotworu o współrzędnej x =s (początek układu współrzędnych x =O na gran icy eksploatacji) 
położonemu na wysokości z = H ponad pokładem, odpowiada na poziomie eksploatowanego 
pokładu Gaussowska funkcja normalnego rozkładu wpływów: 

(l) 
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gdzie: 
r == H/tg~ parametr rozproszenia wpływów, tzw. promień zasięgu wpływów głównych, 
S - kąt zasięgu wpływów głównych, 

H- głębokość eksploatacji. 

Przy tym założeniu, utożsamiając współrzędną s ze współrzędną x i wprowadzając zmienną 
całkowania A., profil brzeżnej części niecki obniżeniowej opisuje równanie 

-xl [-'J!A2] 
w(x)=wmax J-exp - -0 - dA. 

-= r r-
(2) 

gdzie Wmax jest bezwzględną wartością maksymalnego końcowego obniżenia v. dnie ustalonej 
pełnej niecki osiadania. 

Pochodne równania (2) d w (x) 
dx 

d2w(x) 

dx 2 
wyznaczają nachylenia T(x) oraz krzywizny K(x) 

profilu niecki. 

W wymienionej pracy doktorskiej poza założeniem (l) przyjęte zostało założenie propor

cjonalności osiadania punktu d:~t) do różnicy między wartością końcm 'ego osiadania wk(t), 

odpowiadającego stanowi eksploatacji w chwili t, a wielkością osiadania w(t), jakiemu punkt 
uległ do chwili t: 

(3) 

Opracowana w oparciu o założenia (l) i (3) metoda opisu i prognozowania wpływów eks
ploatacji pozwala na obliczanie końcowych przemieszczeń pionowych górotworu po zakoń
czeniu eksploatacji, jak i przemieszczeń chwilowych w czasie jej trwania. Metoda była pu
blikowana i przedstawiana na kongresach w latach pięćdziesiątych [5, 6, 7, 8, 9, 10] i rozwi
jana w latach późniejszych [11]. 

Metodę prognozowania wpływów eksploatacji uzupełn ił W. Budryk [1, 2] proponując wyz
naczanie przemieszczeń poziomych u, w oparciu o założenie Awierszyna, ich proporcjonalno
ści do nachyle1'1 T: 

u (x ) == -B dw (x ) 
dx 

i określając dla warunków Zagłębia Górnośląskiego wartość B: 

r 
B= ..J2n = 0.4r 

E(x) 
__ du(x) . 

co pozwala również na wyznaczenie odkształceń poziomych 
dx 
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Otrzymany przy założeniach (l) i (4) profil brzeżnej części ustalonej niecki obniżeniowej 
jest symetryczny względem położonego ponad granicą eksploatacji punktu przegięcia. Odpo
wiednie do tego symetrie wykazują krzywe rozkładów nachyleń T(x), krzywizn K(x), prze
mieszczeń poziomych u(x) oraz odkształceń poziomych E(x), jak to pokazuje rysunek l. 

w 
K," ,= 1.52 ,:·7' 

r 
z 

0 . ./ /' ,...: 

./ · 

W , 
__ ,, = 0.6 r 

4 

X 

X 

X 

X 

Rys. l. Rozkład przemieszczeń pionowych w(x) i poziomych u(x) oraz nachyleń T(x), krzywizn K(x) 
i odkształceli E(x) w brzeżnej części niecki obniżeniowej, w przypadku symetrycznej krzywej 

rozkładu normalnego wpływów eksploatacji 
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Od tak wykreowanego teoretycznego profilu niecki (rys. 2a) różnią się, w mniejszym lub 
większym stopniu, profile niecek stwierdzanych pomiarami w terenie (rys . 2b) oraz odpowia
dające im rozkłady przemieszczeń i odkształceń. Na różnice te zwracano od dawna uwagę, 
między innymi A. Jung [3] w swoim wykładzie w roku 1959 w czasie XI Dnia Górniczo-Hut
niczego we Freibcrgu, w którym, w oparciu o wyniki pomiarów terenowych w Zagłębiu Saary, 
stwierdza asymetri ę niecki obni żeniowej (różnice w zas ięgu wpływów r1 w kierunku calizny 
i r2 w kierunku pola eksploatacji), przesunięcie punktu przegięci a profilu niecki w kierunku 
zrobów, wartość obniżenia w punkcie przegięcia profilu niecki większą od połowy obniżenia 
maksymalnego (0,5w111,,). Poza tymi spostrzeżeniami stwierdza się na ogół większe wartości 
bezwzględne krzywizn i odkształceń poziomych w wewnętrznej części niecki (nad eksploa
t acją) n iż w częśc i zewn ętrznej (nad calizną). 

1-< 
l 

H ...Ir ___ _ 

.~. 

l ! .. X 

, ___ r . r , o s 

J Ą 

H-'1/11/1 

H Y 

; ~ 

~-------~. 
.\: 

Rys. 2. Teo retyczny (2a) i rzeczywisty (2b) profi l niecki obniżeniowej 

Występowanic wymienionych różnic jest oczywiste. Własności górotworu odbiegają, w więk
szym lub mni ej szym stopniu, od własności ośrodka przyjętego w modelu matematycznym, któ
ry jest ośrodki em luźnym; poziomo jednorodnym, nie zmieniającym swoich własności pod 
\-pływem eksploatacji , i w którym rozkład wpływów jest normalny. Takim ośrodkiem może 
być np. piasek lub górotwór złożony z luźnych, niewielkich elementów skalnych. 
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Możliwość zwiększenia dokładności teoretycznej prognozy wpływów eksploatacji A. Jung 
widział w zastosowaniu dwu różnych krzywych rozkładu normalnego wpływów dla zewnę
trznej i wewnętrznej części niecki obniżeniowej o parametrach r1 i r2• W przypadku rozkładu 
normalnego prowadziło to do nieciągłości pochodnych profilu niecki, a więc do różnych war
tości nachyleń , krzywizn, przemieszczeń poziomych i odkształceń poziomych w punkcie prze
gięcia jej profilu. Brał on pod uwagę również możliwość wprowadzania dodatkowych funkcji 
korygujących rozkład przemieszczeń w profilu niecki. Propozycje te nie mieściły się jednak 
w ramach konsekwentnie zbudowanego matematycznego modelu przemieszczeń, opartego na 
własnościach ośrodka podlegającego procesom losowym. Szły one po prostu w kierunku do
bierania funkcji (dwu lub więcej), które miałyby opisywać możliwie dokładnie wyniki pomiarów. 

Mimo szeregu uwag - dotyczących pewnych różnic między rzeczywistymi a spodziewa
nymi wpływami eksploatacji wyznaczanymi metodą prognozy, zakładającej normalny rozkład 
wpływów - znalazła ona w Polsce, jak i za granicą, powszechne zastosowanie ze względu na 
swoje zalety. Metoda j est zbudowana konsekwentnie, jest przejrzysta, łatwa w zastosowaniu 
i pozwala na prognozowanie wpływów eksploatacji z wystarczającą dla praktyki dokładnością. 
Metoda pozwala, co też jest nie bez znaczenia, na wierny opis przemieszczeń przynajmniej 
w przypadku jednego rzeczywistego ośrodka (piasek). 

Asymetryzacja krzywej rozkładu normalnego wpływów eksploatacji 

Różnice występujące między prognozowanymi profilami niecek obniżeniowych, uzyskiwa
nymi przy założeniu normalnego rozkładu wpływów, a profilami rzeczywistymi , stwierdzony
mi pomiarami niwelacyjnymi, mogą zostać usunięte, a przynajmniej w znacznym stopniu zmniej
szone przez przyjęcie asymetrycznej krzywej wpływów. Krzywa ta, uwzględniając korzyści, 
jakie dotychczas dało założenie normalnego rozkładu wpływów eksploatacji, powinna nawią
zywać do krzywych rozkładu normalnego. 

Obniżenie w(s) dowolnego punktu A(s) o współrzędnej s, któremu odpowiada asymetry
czna krzywa wpływów f(x-s), może być określone przy pomocy funkcji wpływów f(x) odpo
wiadającej punktowi A( s= 0) położonemu ponad granicą eksploatacji (rys. 3). 

s - s 

w(s)=wmax Jf(x-s)ctx=wmux Jf(x)ctx (6) 

Równość wartości obu określonych całek widoczna jest z rysunku. Po utożsamieniu współ
rzędnej s ze współrzędną x i wprowadzeniu zmiennej całkowania A otrzymuje się profil niecki 
obniżeniowej 

-X 

w(x) =W max Jf('A)ct'A (7) 

Zależność między funkcją w(x) opisującą profil niecki obniżeniowej a funkcją wpływów 
f(x), która jest symetryczna do funkcji dw(x)/dx względem osi rzędnych (rys . 4): 

f(x)= dw(-x) 
dx 

(8) 

pozwala wyznaczać profile niecki obniżeniowej przy znajomości funkcji wpływów, bądź ok
reślać funkcje wpływów w oparciu o odpowiednie dokumentacje niecek powstałych w terenie. 
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-s A fs=O) 

.. o ' 
w(s) , )t(c-.s)dx };rx)dr: 

Rys. 3. Wyznaczanie obniżenia dowolnego punktu A( s) przy pomocy krzywej wpływu 
odpowiadającej punktowi A( s = O) 

f(x) T(-x) 
dx 

Rys. 4. Profil niecki w(x) i odpowiadająca punktowi powierzchni 
położonemu ponad granicą eksploatacji funkcja wpływów f(x) = T(-x) 

H 

s 

s 

Asymetryczna krzywa wpływów f(x), pozwalająca wyznaczany teoretycznie profil ustalo
nej niecki obniżeniowej bardziej zbliżyć do profilu rzeczywistego, przy zachowaniu korzyści , 

jakie dotychczas dawało założenie normalnego rozkładu wpływów eksploatacji, powinna speł
niać następujące warunki: 
- powinna być krzywą zbudowaną przy możliwie daleko idącym wykorzystaniu rozkładu 

normalnego; 
- powinna być ciągła i różniczkowal na, a jej całka w granicach - 00, +oo równa l; 
- zasięg wpływów eksploatacji w kierunku calizny powinien być, odpowiednio do warunków 

geologicznych, większy niż w kierunku zrobów, a zatem parametry rozproszenia wpływów 
nad calizną r1 i nad zrobami r2 powinny spełniać warunek r 1 > r2; 

- punkt przegięcia profilu niecki, w którym występuje maksymalne nachylenie, powinien być 
przesunięty od granicy eksploatacji w kierunku zrobów; 

- obniżenie w punkcie przegięcia profilu niecki powinno być większe od połowy maksymal
nego (od 0,5Wm0J; 
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- maksymalne wartości krzywizn i odkształceń poziomych powinny być różne w częściach 
niecki nad calizną i nad zrobami. 
Asymetryzacja krzywej normalnego rozkładu wpływów eksploatacji jest możliwa, jeśli 

zostaną uwzględnione zmiany właściwości ośrodka (górotworu) , które występują w trakcie 
eksploatacji. Przebieg tych zmian zależy od szeregu czynników, przede wszystkim od poło
żenia względem postępującego frontu eksploatacji oraz sposobu eksploatacji i jest możliwy do 
uwzględnienia w teoretycznym modelu przemieszczeń górotworu przy daleko idących uprosz
czeniach. Takim wstępnym uproszczeniem może być założenie, że zmiana własności ośrodka 
następuje nad frontem eksploatacji . Przy tym założeniu ośrodek zostaje podzielony płaszczyz
ną pi onową, prostopadłą do osi x i przebiegającą przez granicę eksploatacji, na dwa obszary 
nad calizną i nad polem eksploatacji. Wartości parametrów rozproszenia wpływów eksploatacji 
w tych obszarach różne. Zwykle zasięg wpływów głównych r1 nad caliznąjest większy od za
sięgu r2 nad polem eksploatacji . 

Powyższe założenie jest pierwszym krokiem do uzyskania asymetrycznej funkcji rozkładu 
normalnego. 

s 

.\ 

Rys. 5. Schemat konstrukcji asymetrycznej krzywej wpływów rozkładu normalnego f(x) 

Wyjściowymi dla jej konstrukcji (rys. 5) są funkcje rozkładu normalnego: 

dla x::; O 

(9) 

f2 (x)=I_exp(- n~
2

) dla x ~O 
r2 12 

których parametry rozproszenia wpływów r1 i r2 odpowiadają pierwotnym właściwościom gó
rotworu nad calizną oraz jego zmienionym pod wpływem eksploatacji właściwościom nad 
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polem eksploatacyjnym. Powierzchnie pól P 1 i P2 ograniczone tymi funkcjami, osią odciętych 
i osią rzędnych są sobie równe: 

o 
P1 =P2 = Jf1x(dx)= Jf2x(dx)=0.5 (lO) 

o 
a ich suma równa jest l: 

Zastosowanie do analizy przemieszczeń górotworu nieciągłej krzywej wpływów, której 
ramiona opisują funkcje f 1 (x} i Mx), jest oczywiście nie do przyjęcia choćby z tej przyczyny, 
że własności górotworu nie zmieniają się nagle (skokowo) na granicy eksploatacji. Powyższa 

wada może zostać usunięta, jeżeli funkcje f1(x) i fz(x) zostaną zastąpione funkcjami f1 (x) i f 2 (x) 

otrzymanymi przez pomnożenie ich przez odpowiednie współczynniki a 1 i a2• Wartości tych 
współczynników powinny być takie, aby: 

- wartości maksymalnych rzędnych (w punkcie x = 0) funkcji f1 (x) i f 2 (x) były równe, oraz 

- suma powierzchni pói P1 i P2 ograniczonych tymi funkcjami była równa sumie pói P1 i P2 

ograniczonych funkcjami f 1 (x) i f2(x). 
Muszą zatem być spełnione warunki: 

oraz 

Warunki te spełniają wartości współczynników: 

2 
al =--r-

1 +_1_ 

ri 

2 
a2=--

l+!L 
r2 

Tak otrzymana krzywa wpływów f(x) złożona z dwóch gałęzi opisanych równaniami 

- 1 [-nx2 J f1(x) = a 1f1(x) = a 1 -exp -
2

-
ri ri 

dla x::; O 

oraz 

f2 (x)=ai2 (x)=a2 -exp -
2

- dlax~O - 1 [-nx 2 l 
rz rz 

(!l) 

(12) 

jest funkcją asymetryczną, ciągłą i różniczkowalną (klasy II) opisującą losowy rozkład wpły
wów eksploatacji v: ośrodku, którego własności zmieniają się pod jej wpływem. 

Równania ( 12) zgodnie z wzorem (7) pozwalają uzyskać profil niecki obniżeniowej w(x) 
w jej części zewnętrznej w 1(x) dla x ~O oraz w części wewnętrznej w2(x) dla x::; O przy za-
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łożeniu , że punkt przegięcia profilu położony jest nad granicą eksploatacji w początku układu 
współrzędnych . Uwzg l ędn iając przes unięcie punktu przegi ęcia profilu, a tym samym i całej 
niecki obniżeniowej o wielkość p w kierunku pola eksploatacji, otrzymuje s ię profil niecki ob
niżeniowej w(x +p) opisany równaniami 

dla x?: - p 

oraz 

Równania ( 13) pozwalają na wyznaczenie: 
- rozkładów nachy l eń : 

dla x:::;- p 

( ) dw(x+p) l [-n:x
2l T2 X+ p == ==w maxa2 - ex p --2-

dx li ~ 
dla x::;- p 

- rozkładów krzywizn: 

( ) d
2
w(x+p) 2-n: [-n:x

2 J K 1 x+p == 
2 

==-wmaxa 1-
1 

xexp --~-
~ ~ ~ 

dla x ?:- p 

( ) d
2
w( x +p) 2-n: (-n:x

2 J K2 x +p == 1 == -w max a 2 - 1 xexp --1 -

dx" G Ii 
dla x::;- p 

- rozkładów przemieszczeń poziomych: 

u2 (x+p)==-BT2(x+p) dla x:S:-p 

- oraz rozkładÓ\\ odkształceń poziomych: 

E1 (x +p)== -BK1 (x +p) dla x;....:- p 

E2 (x+p)==-BK2(x+p) dla x:S: -p 

(13) 

( 14) 

( 15) 

( 16) 

(17) 

Maksymalne wartości tych wielkości oraz ich położenie w stosunku do granicy eksploatacji 
zostały zestawione w tabeli l oraz przedstawione na rysunku 6. 
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Proponowana asymetryczna funkcja rozkładu wpływów eksploatacji złożona z dwu funkcji 
(12) o różnych parametrach rozproszenia wpływów pozwala otrzymać asymetryczny profil niec
ki osiadania (13) . Profil ten spełnia wszystkie pięć podanych wyżej warunków i odpowiada 
w znacznie lepszym stopniu rzeczywistości niż profil wyznaczany w oparciu o symetryczną fun
kcję normalnego rozkładu wpływów. 

c ., B 1.52o ;~:· · 

K .. . 
w 

1.52o - -
r •. -

0 
·-·-0.4r'p 

K 

z 
:--c:· ----- r_. 

1· ~ B 1 52 o:"' ". , ~ . r 

X 

) 

X 

- · 1.52o~ r ,-

____ t_ 

X 

Rys. 6. Teoretyczne rozkłady przemieszczeń pionowych w(x) i poziomych u(x), nachyleń terenu T(x), 
krzywizn K(x) oraz odkształceń poziomych E(x) w niecce obniżeniowej w przypadku 

asymetrycznej krzywej rozkładu normalnego wpływów eksploatacji 
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Tabela l . Wartości i położenie maksymalnych wielkości przemieszczeń i deformacji terenu 

Wielkość Wartości i położenie w stosunku do granicy eksploatacji 
(wskaźnik) 

W części zewnętrznej niecki W części wewnętrznej niecki 

al - a2 
T(Xlmax - Wmax - - W max 

nachylenie rl r2 

(x =-p) 

K(x)""" 
' .Jifll - l 52 Wmax diWmax -;-2--. al--2-

rl rl 
.Jifll - l 52· W max a2wmax ----;;- - . a2--o-

rz rz 
krzywizna 

(xl = _r_l -p = 0.4rl- p) ( .. , Xo = - Jf:;.- p= -0.4ro- p) 
..&. .... :!n: -

u(x)""'" 
l l 

-Ba 1-w max =-Ba:! -w max 
przemieszczenie rl r2 

poziome (x = -p) 

B ~ l - l 52 B W max ~l w 
E(X)max alwnutx -----;;-- · a~--2 - Ba2 w max 2 = -1.52Ba2 ~ax 

odkształcenie 
e rl- rl r2 r2 

poziome (xl=-'-1 -p=0.4rl -p) 
Frr (x2 =- J;- p= -0.4ro- p) 

2n "-

Uwaga: wartość współczynnika B według W. Budryka [l , 2] nie przekracza B=~"" 0.4r 
2rr 

Wprowadzenie asymetrycznej krzywej wpływów, której asymetria uzależniona jest od 
zmian właściwości ośrodka pod wpływem eksploatacji, jest dalszym, konsekwentnym krokiem 
w dostosowywan iu matematycznego modelu prognozowania wpływów eksploatacji do rzeczy
wistości. 

Uwagi końcowe 

Wykorzystywanie w modelu matematycznym prognozowania wpływów eksploatacji asy
metrycznej krzywej wpływów jest celowe przede wszystkim w przypadkach, gdy zagadnienie 
może być sprowadzone do zagadnienia dwuwymiarowego, gdy analizowane są wpływy eks
ploatacji w przekrojach pionowych, prostopadłych do prostolinijnych, odpowiedniej długości 
odcinków granic eksploatacji, czy też do postępującego frontu eksploatacji o większej długo
ści. Model ten może być również, z pewnymi ograniczeniami, stosowany do prognozy czy tez 
opisu wpływów pól eksploatacyjnych o obrysie zbliżonym do prostokąta. W przypadkach bar
dziej złożonych, np. pól eksploatacyjnych o nieregularnych obrysach, gdy zagadnienie powin
no być rozpatrywane jako trójwymiarowe może być wskazane korzystanie z modelu prognozy 
opartego na normalnym rozkładzie wpływów. 
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Zastosowanie asymetrycznej krzywej wpływów pozwala na zbliżenie wyników prognozy 
teoretycznej do rzeczywistości. Właściwości ośrodka przyjętego w modelu matematycznym 
i właściwości ośrodka rzeczywistego (górotworu) jednak pozostają różne. Zatem i wyniki pro
gnoz muszą się nadal różnić od rzeczywistości , jednak w mniejszym stopniu, niż w przypadku 
stosowania symetrycznej krzywej rozkładu normalnego, co ma miejsce dotychczas. 

Im bardziej właściwości ośrodka rzeczywistego zbliżają się do właściwości ośrodka przy
jętego w modelu matematycznym i im mniejszy jest wpływ eksploatacji na ich zmiany tym 
bardziej asymetryczna funkcja wpływów jest bli ższa funkcji rozkładu normalnego. W granicz
nym przypadku zasięgi wpływów w kierunku calizny i pola eksploatacji są równe (r 1 = r2) 

a krzywa wpływów przyjmuje kształt krzywej Gaussa. 
Wartości parametrów rozproszenia wpływów r1 i r2 powinny być wyznaczane dla części 

zewnętrznej i wewnętrznej niecki osobno w oparciu o analizę profilów niecek obniżeniowych 
udokumentowanych pomiarami w terenie. 

We wzorach na maksymalne wartości przemieszczeń poziomych i odkształceń poziomych, 
umieszczonych w tabeli l , nie wprowadzono wartości współczynnika B określonej wzorem (5). 
Wartość ta budzi najwięcej zastrzeżeń, wykazuje znaczne wahania i jest na ogół mniejsza od 
podanej i różna w różnych zagłębiach . W przypadku, gdy wartości zasięgu wpływów głównych r 
i kąty zasięgu B-tych wpływów określane są w stosunku do granicy eksploatacji, należy uwz
ględniać wartość przesunięcia punktu przegięcia profilu niecki p. 
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Streszczenie 

Zaniechanie odwadniania w nieczynnych kopalniach węgla kamiennego prowadzi, jak wy
nika z pomiarów wysokościowych, do wielkopowierzchniowego podnoszenia powierzchni te
renu. W praktyce górnictwa niemieckiego matematyczną podstawę do prognostycznego obli
czania tego typu ruchów terenu stanowiąrozwiązania Pottgensa [16] i Fenka [4]. 

W niniejszej publikacji metody te zostały poddane krytycznej ocenie a także przedstawione 
zostały propozycje ich modyfikacji z punktu widzenia geomechaniki i nauki o szkodach 
górniczych. 

l. Wprowadzenie 

Zaniechanie odwadniania w nieczynnych kopalniach węgla kamiennego wywołuje zazwy
czaj wielkopowierzchniowy wzrost poziomu wód kopalnianych. To planowe zatapianie kopali'! 
prowadzi, jak wynika z międzynarodowych obserwacji i doświadczeń, do obejmujących duży 
obszar i mierzalnych na powierzchni terenu procesów podnoszenia (m.in. [15; 16; 4; 8; l; 11; 
14; 20]). Należy zadać pytanie, czy ruchy te na terenach niegdyś osiadających mogą mieć ne
gatywny wpływ na obiekty budowlane na powierzchni terenu, tzn. czy mogą prowadzić do 
powstania szkód górniczych. 

Heitfeld i inni [I 11 stwierdzili, że w trakcie zalewania kopalni "Sophia-Jakoba" w zagłębiu 
Akwizgranu (Aachcn), w rejonie wychodni uskoków Meinweg i Ruhrrand, w procesie pod
noszenia się powierzchni terenu powstała nieciągłość o długości około 8-9 km i różnicy pod
noszenia około 6-7 cm. Wzdłuż tej linii zarejestrowano około 110 stosunkowo dużych uszko
dzeń obiektów budowlanych, z czego 9 było szkodą totalną. 

Pytanie o możliwe szkody górnicze jest ściśle związane z pytaniem o przewidywalność 
spodziewanych ruchów podnoszących, związanych z zatapianiem kopalń. Tym samym pow
staje zadanie opisania i krytycznej analizy obecnego stanu wiedzy o matematycznej prognozie 
wspomnianego procesu podnoszenia, poprzez odpowiednie wykorzystanie literatury i istnieją
cych doświadczei1. Wyniki te należy później, uwzględniając aspekt przenośności, rozszerzyć 
na warunki górotworu i eksploatacji, typowe dla konkretnego rejonu eksploatacji węgla 
kamiennego. 
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2. Metoda Pottgensa [16, 17] 

Według Ptittgensa strefa zdezintegrowanego górotworu, powstała ponad powierzchnią wy
eksploatowanego pokładu wykazuje, wskutek rozluźnienia, większą porowatość i przepuszcza
lność. Wzrost poziomu wód kopalnianych prowadzi do wzrostu ciśnienia w tej strefie zawału 
i powoduje rozszerzanie się jej w wyniku spadku skutecznego naprężenia normalnego. Siła 
wyporu oddziałująca na zwarte warstwy górotworu leżące ponad daną strefą zawału powoduje 
z kolei podnoszenie górotworu leżącego powyżej, aż do powierzchni ziemi. Według Pottgensa 
ruchy te zależą od wzrostu poziomu wód kopalnianych, głębokości zalegania, grubości pokła
du oraz rozmiarów geometrycznych wcześniejszej eksploatacji. 

Matematyczną podstawę metody Pottgensa stanowi rozwiązanie Geertsmy [6], dotyczące 
osiadania powierzchni terenu, związanego z wydobyciem gazu. Rozwiązanie to, stworzone na 
podstawie teorii poro-elastyczności, opierało się na dwóch założeniach: 
- liniowej zależności pomiędzy naprężeniem i odkształceniem, oraz 
- jednolitych właściwościach geomechanicznych całego górotworu. 

Konwergencję wzgl. kompakcję porowatej warstwy złożowej, tzn. zmnieJszenie JeJ gru
bości, spowodowane wydobyciem gazu, tzn. obniżeniem ciśnienia w warstwie złożowej, obli
cza się według Geertsmy w następujący sposób: 

gdzie: 
ó.M -kompakcja złoża, [m], 
M- grubość złoża, [m], 
ó.p- spadek ciśnienia parowego, [Bar], oraz 
cm- współczynnik kompakcji, [Bar' 1

]. 

(l) 

Współczynnik kompakcji cm jest równy względnej zmianie grubości złoża przy spadku ciś
nienia o l Bar. Ogólnie rzecz ujmując jego wartość zależy od właściwości geomechanicznych, 
porowatości , początkowego ciśnienia porowego oraz głębokości zalegania złoża. 

Dla nieskończenie małego elementu złożowego o objętości dV należy, według Geertsmy, 
opisać elementarne osiadanie punktu na powierzchni terenu za pomocą następującego wzoru: 

cm (1-u) H 
ds (r, H)== · ( ~12 ·dV 

n rz +H z J 

gdzie: 
ds (r, H)- elementarne osiadanie punktu na powierzchni terenu, 
u- współczynnik Poissona, 
H - głębokość zalegania elementu złożowego, oraz 
r- pozioma odległość punktu od elementu złożowego. 

Rozwiązanie to określane jest w literaturze mianem "the nucleus of s tra in concept". 
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Dla kolistego rezerwuaru gazu o promieniu R otrzymuje się następujący wzór do obliczania 
maksymalnego osiadania na powierzchni terenu: 

S 111ux (R,H) = 2 · (1-U)·[l- R]·.ó.M =2·(1-U) ·[l- R]·C111 ·M ·.Ó.p (3) 
l+c- l+C 2 

gdzie C= H/R. 

Maksymalne osiadanie leży nad środkiem kolistego rezerwuaru gazu. Wzór (3) stanowi pod
stawę opracowanej przez Pottgensa metody obliczania ruchów podnoszących spowodowanych 
wzrostem poziomu wód kopalnianych. 

Jak już wspomniano Pottgens założył, że zwiększenie ciśn ienia w zdezintegrowanej strefie 
skał stropowych prowadzi do jej elastycznego rozszerzania. Rozszerzanie to zostało zdefinio
wane jako proces odwrotny do kompakcji. 

gdzie: 
.ó.h- rozszerzenie zdezintegrowanej strefy skał stropowych, 
h- grubość zdezintegrowanej strefy skal stropowych, 
.ó.p - przyrost ciśnienia w zdezintegrowanej strefie wskutek wzrostu poziomu wód kopal
nianych, oraz 
dm- współczynnik rozszerzalności zdezintegrowanych skał stropowych. 

W odniesieniu do pionowego i poziomego położenia oraz wymiaru zdezintegrowanej strefy 
skał stropowych, przyjęto następujące założenia: 
- strefa zdezintegrowana znajduje się bezpośrednio na poziomie eksploatacji; 
- pionowy zasięg tej strefy jest równy czterokrotnej wartości grubości wyeksploatowanego 

pokładu, oraz 
- poziomy zasięg zdezintegrowanej strefy jest identyczny z geometrią dokonanej eksploatacji. 

Rozwiązanie Pottgensa dotyczące maksymalnego podnies ienia punktu na powierzchni tere
nu leżącego nad środkiem kolistego rezerwuaru (tzn. wypełnionego wodą kolistego wyrobiska 
poeksploatacyjnego) jest analogiczne do rozwiązania Geertsmy (wzór 3) i ma postać: 

h 11""(R,H)=2 · (1-U)·[l- R ]·.ó.h=2 · (1-U) · [l- R ]·d 111 ·h · .ó.p (4) 
l+C2 l+C-

Grafikon kołowy opracowany na podstawie funkcji 

c 
y(C)= l- J1;2i 

l +C2 

umożliwia obliczanie podniesienia dowolnego punktu na powierzchni terenu. 

(5) 

W przypadku eksploatacji większej ilości pokładów stosuje się zasadę superpozycji linio
wej ze stałą wmtością współczynnika rozszerzalności zdezintegrowanych skał stropowych dm [21]. 
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Na podstawie pomiarów osiadania i podnoszenia in-situ Pćittgens określił wartość współ
czynnika rozsze rzalności zdezintegrowanych skał stropowych dla zagłębia węgla kamiennego 
w Limburgii (Holandia). 

Wartość ta wynosi : 

Niektóre wyniki wspomnianych pomiarów przedstawiono na rysunku l. 
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Rys. l. Poclniesienie i osiadanie terenu wzdłuż profilu Aalbeek-Hoensbroek-Schinvelcl 
Fig. l. Heave and subsidence o f the surface al o n g the Aalbeek-Hoensbroek-Schinvelcl profile 

Na powyższym rysunku przedstawione zos tały podniesienia (Bodenhebung), pomierzone 
w latach 1974-2003, oraz częściowo pomierzone i częściowo obliczone osiadania (Bodensen
kung) spowodowane eksploatacjągórniczą w latach 1915-1974. 

Według Pćittgensa nie można nie zauważyć podobieństwa obu rozkładów tzn . rozkładu 
podniesienia i rozkładu osiadania. Wyniki pomiarów w połączeniu z profilem geologiczno-gór
niczym, pokazują także, że w rejonach wychodni uskoków tektonicznych wystąpić może nie 
tylko nieciągłe osiadanie, ale także nieciągłe podnoszenie. 

Według Pottgcnsa możl iwe jest to tylko wtedy, gdy eksploatacja górnicza prowadzona była 
po dwóch stronach uskoku tektonicznego z różną intensywnością oraz w miejscach, gdzie 
w trakcie eksploatacji górniczej wystąpiły nieciągłości w niecce osiadania. 

Związek maksymalnego • osiadania i maksymalnego* podniesienia może być przedstawio
ny w celach praktycznych przy pomocy skonstruowanego przez Pćittgensa [ 16, 17] nomogramu 
(rys. 2) (*interpretacja autora) . 
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Na niniejszym nomogramie spodziewane maksymalne podnicsienie terenu (Bodenhebung) 
może zostać określone w procentach jako część jego maksymalnego jego obniżenia (Boden
senkung), które miało miejsce wcześniej, jeśli znane są: geometria eksploatacji (GA), geome
tria wód kopalnianych (GG) oraz głębokość eksploatacji (Teufe). 

Według Wingsa, Misere i Pottgensa [21] szczególną trudność stanowi oszacowanie para
metrówGAi GG. 

Przykład przedstawiony na rysunku 2 dotyczy eksploatacji na głębokości 800 m. Geometria 
eksploatacji odpowiada teoretycznie kołu o promieniu równym promieniowi zasięgu wpływów 
granicznych (GA = 100%) a poziom wód kopalnianych będz ie wzrastał aż do powierzchni 
terenu. 

30 o/o 
-----------'---_l.-:1;;:;00-;:--.,...:::=-----'------'---+----71 

Prozent = Bod en -~~~~!29 __ _ 
senkung 80 
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Rys. 2. Zależność podniesienie-osiadanie 
Fig. 2 . Heave-subsidence relationship 
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Obliczone przy pomocy nomogramu maksymalne podniesienie wynosi około 5% maksy
malnego osiadania, spowodowanego wcześniejszą eksploatacją górniczą. Według Pottgensa 
[ 17] maksymalne podniesienie terenu może wynosić 2 do 5% maksymalnego osiadania, jeśli 
poziom wód kopalnianych osiągnie powierzchnię terenu. 

Ruchy podnoszące tej wielkości nie prowadzą z reguły do powstawania nowych szkód gór
niczych. Jako granica powstawania szkód podawana jest przez Pottgensa maksymalna wartość 
odkształceń ściskających lub rozciągających wynosząca 0,25 mm/m. Nie dotyczy to oczywiś
cie rejonów wychodni uskoków tektonicznych oraz stref nieciągłośc i spowodowanych wcześ
niejszą eksploatacją górniczą. 

3. Analityczna metoda Fenka [ 4] 

Podstawą analitycznego rozwiązania Fenka jest, podobnie jak u Pottgensa, założenie, że 
wzrost poziomu wód kopalnianych prowadzi, na skutek wyporu, do elastycznego rozszerzania 
zdezintegrowanych warstw górotworu w rejonie stropu wcześniejszej eksploatacji górniczej. 
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Stworzony na bazie tego założenia wzór do obliczania ruchów podnoszących spowodowa
nych wzrostem poziomu wód kopalnianych jest następujący: 

h=d ·Y · [___S_-l]·W·s m w H E 
·Y c 

(6) 

gdzie: 
h - podniesienie powierzchni terenu; tutaj w sensie ostatecznego podniesienia przy zakoń
czonym procesie wzrostu poziomu wód kopalnianych w górotworze, [m], 
d111 - współczynnik rozszerzalności zdezintegrowanych warstw górotworu, [m2/MN], 
Yw- ciężar właściwy wody, [0,0 l MN/m3], 

y0 - ciężar właściwy górotworu, [MN/m3], 

H - głębokość eksploatacji, 
Es- moduł sztywności zdezintegrowanych warstw górotworu, [MN/m2], 

W - wzrost poziomu wód kopalnianych w górotworze, [m], oraz 
se - kolieowe obniżenie powierzchni terenu spowodowane eksploatacją, [m]. 

W przypadku, gdy W = H, tj . wzrostu poziomu wody aż do powierzchni terenu, wzór (6) 
przyjmuje następującą postać: 

h = d · y · [..S_ -H]· s m w E 

Y c 
(7) 

Podane przez Fenka rozwiązanie analityczne zostało opracowane dla tzw. modelu jednopo
kładowego. Dotyczy ono, zdaniem autora, jedynie oszacowania możliwego maksymalnego pod
niesienia i, w porównaniu do rozwiązania Pottgensa, nie wymaga informacji o grubości zde
zintegrowanej strefy górotworu. Z tego powodu w żaden sposób nie można porównać współ
czynników d111 Pottgensa i Fenka. 

Wzór (7) został sprawdzony przez Fenka [4] na zmierzonych w zagłęb iu węgla kamiennego 
w Zwickau ruchach podnoszących. 

Podstawę powyższego sprawdzenia tworzyła funkcja regresji , której postać odpowiadała 

rozwiązaniu teoretycznemu (7), a mianowicie: 

h=a·(b-H)·se. 

Niewiadome a i b ustalono na podstawie pomierzonych podniesień, pomierzonych obniżeń 
kolieowych oraz danych o głębokości eksploatacji dla 26 punktów obserwacyjnych. Ponieważ 
w zagłębiu węgla kamiennego w Zwickau eksploatowano większą ilość pokładów, w oblicze
niach Fenk przyjmował każdorazowo głębokość eksploatacji najgłębiej położonego pokładu(!) . 

Po zastosowaniu analizy regresji Fenk otrzymał następujący wzór: 

h= 0,024· (2024- H) ·se (h w mm; se, H w m) (8) 
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Wartości geotechnicznych parametrów dm i E, wynoszą zatem: 

Es = 46,6 MN l m2 dla YG = 0,023 MN l m3
. 

Przyporządkowanie głębokości eksploatacji do punktów o zmierzonych końcowych obniże
niach oraz zmierzonym, na skutek wzrostu poziomu wód kopalnianych, podniesieniu następo
wało punktowo. Z tego powodu punkty pomiarowe leżące na zewnątrz wyeksploatowanej po
wierzchni nie podlegały ocenie, ponieważ nie było możliwe przyporządkowanie im konkretnej 
wartości głębokości eksploatacji. 

W celu obliczania podniesienia punktów leżących poza wyeksploatowaną powierzchnią 
Fenk zaproponował empiryczne rozwiązanie za pomocą wzoru 

h=p.fs: (9) 

Dla zagłębia Zwickau, powołując się na dane z 1997 roku, Fenk podaje następujący wzór: 

h = 58,1 .{s; (h w mm; sE w m) (lO) 

Według Fenka [4] jego rozwiązanie posiada tę zaletę naprzeciw rozwiązaniu Pottgensa, że 
do obliczania ruchów podnoszących nie wymaga ono danych o grubości zdezintegrowanej 
strefy górotworu ani o rozmiarach i formie wcześniej przeprowadzonych eksploatacji oraz ich 
pojedynczych oddziaływań. 

4. Krytyczne uwagi do metod Pottgensa i Fenka 

Metody Pottgensa i Fenka są pierwszymi analitycznymi metodami służącymi do prognosty
cznego obliczania pionowych ruchów powierzchni terenu spowodowanych wzrostem poziomu 
wód kopalnianych. 

Obie te metody bazują na związku podnoszenia z wcześniejszym osiadaniem spowodowa
nym eksploatacją. W przypadku metody PCittgensa połączenie to nie jest jednak konieczne (pa
trz: wzór 4) i zdaniem autora zostało niemalże sztucznie skonstruowane, w celu przybliżonego 
oszacowania spodziewanego podniesienia na podstawie wcześniejszego osiadania. 

Tylko na pierwszy rzut oka można potwierdzić podobieństwo w rozkładach podniesienia 
i osiadania przedstawionych na rysunku l. Dokładna analiza tego rysunku wykazuje jednak, że 
miejsca maksymalnego osiadania i maksymalnego podniesienia nie są jednakowe. Dotyczy to 
także innych charakterystycznych elementów jak na przykład miejsc maksymalnego nachy
lenia obu rozkładów. 

Skonstruowanie rozkładu podniesień na podstawie zmierzonych bądź też obliczonych obni
żeń, prowadzić będzie zasadniczo do nieprawidłowych wyników, nie tylko, co do wartości, ale 
także, co do jakości. 

Nowsze prace Goerke-Małłeta [8] i Milhienbecka [14] zaprzeczają zależności pomiędzy 
podniesieniem a wcześniejszym osiadaniem. 
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Podstawę do obliczania podnoszenia według Pottgensa [16] stanowi wzór (4) . Stworzona 
na podstawie tego wzoru siatka do graficznego całkowania umożliwia obliczenie podniesienia 
każdego do\ olnego punktu na powierzchni terenu, przy znajomości danych dotyczących eks
ploatacji, takich jak geometria eksploatacji, grubość pokładu, głębokość zalegania eksploatacji 
oraz wzrost poziomu wód kopalnianych. Konieczna do tego jest jedynie znajomość współczyn
nika rozszerza lności d"' oraz współczynnika Poissona u. 

Przy eksploatacji większej ilości pokładów Pottgens przyjął zasadę superpozycji liniowej, 
która w jego uięciu wydaje się być bardzo skomplikowana i pracochłonna oraz z teoretycznego 
punktu widzenia, co najmniej problematyczna. 

Porównujące obliczenia maksymalnego osiadania i maksymalnego podniesienia wykazują 
istotne różnice pomiędzy funkcją wpływów osiadania (u Pottgensa według Gronela [I 0]) a funk
cją wpływów podniesienia. 

Przykładowo dla ko listej powierzchni eksploatacji o wymiarach R = H i kącie granicznym 
y = 50 gon, osiadanie maksymalne, Jeżące nad środkiem kolistego wyrobiska, jest równe tzw. 
osiadaniu pełnemu (GA = l 00% ). Obliczane tam podniesienie wynosi jednakże jedynie 29,3% 
podniesienia ma ksymalnego, które byłoby osiągalne dla teoretycznie nieskończenie dużej po
wierzchni eksploatacji dokonanej. 90% maksymalnie możliwego podniesienia otrzymuje się 
dla R = l O H a 95% dla R = 20 H. 

Oznacza to, że siatka do graficznego całkowania dla obliczania podniesienia jest znacznie 
większa niż dla osiadania, a podniesienia sięgają dużo dalej niż osiadanie spowodowane eks
ploatacją górniczą. Obliczanie względnego osiadania dla eksploatacji kolistej powierzchni 
wyrobiska, przy pomocy metody Gronela (GA) i względnego podniesienia według Geertsmy 
(GG), tworzy podstawę nomogramu skonstruowanego przez Pottgensa i przedstawi onego na 
rysunku 2. 

Powyższy nomogram skonstruowano dla następujących danych: 
- obliczanie obniżenia- metoda Gronela dla y =50 gon, 
- obliczenie podniesienia- dm= 0,35·1 o·2 m2/MN, u= 0,25, h= 4 M. 

Przyjęte przez Pottgensa stwierdzenia i założenia są w wielu punktach jak najbardziej zro
zumiałe. Założenia ilościowe sąjednakże sporne. 

Założono między innymi, że powstała ponad wyrobiskiem strefa skał zdezintegrowanych 
wynosi zawsze czterokrotność grubości pokładu. Według wyników obszernych badm1, przed
stawionych przez Borcekiego i Chudka [3], grubość tej strefy mieści się pomiędzy 3 -a 20-krot
nościągrubości pokładu. Także wartość współczynnika Poissona u= 0,25 uważa się za stałą. 

Dlatego też wartość współczynnika rozszerzalności równą dm = 0,35·10.2 m2/MN należy 
postrzegać wyłącznie w połączeniu z przyjętymi założeniami dotyczącymi grubości strefy zde
zintegrowanej oraz współczynnika Poissona. 

Analiza rozwiązania Geertsmy [6] wykazuje, że maksymaln~ obniżenie powierzchni terenu 
przy bardzo dużym wymiarze rezerwuaru gazu jest większe niż pionowa kompakcja samego 
złoża gazu . Stosunek obu tych wartości wynosi 2 ·(l -u) co oznacza, że maksymalne obniże
nie powierzchni terenu dla u = 0,25 jest o około 50% większe niż kompakcja złoża gazu. 

Pottgens w swoich rozważaniach nie koryguje tego błędu. 
Zastosowanie metody Pottgensa dla górnictwa wieJopokładowego prowadzi, z powodu du

żych różnic pomiędzy funkcją wpływów osiadania i podniesienia, do takich rozkładów podnie
sienia, które, jak wykazały symulacje, nie są podobne do obliczonych rozkładów osiadania, 
jeśli chodzi o charakterystyczne elementy jak na przykład punkty maksymalne. 
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Metoda Fenka r4J jest zdaniem autora przydatna tylko przy eksploatacji jednego pokładu 
i do oszacowania wartości maksymalnego podniesienia. 

Zdefiniowany we wzorze Fenka współczynnik rozszerzalności d111 nie może być w żaden 
sposób porównany z tak samo oznaczonym współczynnikiem rozszerzalności we wzorze Pottgensa. 

5. Model matematyczny do prognostycznego obliczania ruchów podnoszących 
spowodowanych wzrastaniem poziomu wód kopalnianych 

Podstawę przedstawionych tutaj wzorów stanowi skończony element strefy zdezintegrowa
nej o podstawie /::,.x · /::,.x i wysokości h. 

Na skutek wzrostu poziomu wód kopalnianych grubość tej strefy powiększa się odpowied
nio o /::,.h. To prowadzi z kolei do elementarnego zjawiska podnoszenia na powierzchni terenu 
(rys . 3 ). 

1 
heave . 

l (result)... l 

""'~ ground surface ________. i} ~h., H - ......._______ 

(0 1 r 
-, : ' mine water level . 

-~------------------------------~--------- ---------------------~-
~ . 

caving zone ! 
element i 
(Ah- cause) --.fil t'" ~

~Pilh 
l .~X l 

H 

Rys. 3: Objaśnienia graficzne do wzorów matematycznych 
Fig. 3. Graphical representations of mathematical equations 

Przy założeniu jednakowej objętości przyczyny i skutku, otrzymamy następujące rozwiąza
nie dla funkcji wpływów Geertsmy: 

(l l) 

gdzie: 
/::,.V= !::,.x

2 ·h, 
/::,.p= (z,..- zF 1) • Yw, oraz 

=~· /::,.~ • Ap. /::,.h max , D. 
2n W 
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Dyskretyzacja wyeksploatowanych powierzchni pokładów na elementy umożliwia oblicza
nie podniesie!'~ dla dowolnych kształtów eksploatacji, za pomocą superpozycji liniowej. Prze
prowadzone przy eksploatacji wieJopokładowej analizy wykazały, że współczynnik rozszerzal
ności dm wykazuje silną zależność od głębokości eksploatacji i grubości wybranego pokładu. 

Sroka [18] i Hejmanowski [12] zastosowali teorię Knothego do prognozowania obniżel'1 
przy wydobyciu gazu i ropy. Przeprowadzone obliczenia wykazały wysoki stopie!'l zgodności 
z wynikami pomiarów in situ [18] . Przeprowadzona identyfikacja parametrów teorii Knothego 
pozwoliła na wyznaczenie wartości kąta zasięgu wpływów ~· Dla warunków złoża gazu Gro
ningen wartość ta wynosi około 7 gon , co z kolei prowadzi do wartości promienia zasięgu 
wpływów głównych RK = 9H. Przeliczenie tych wartości na wartości charakterystyczne dla 
tzw. metody Ruhrkohle prowadzi do wyniku, że tzw. promie!'l niecki pełnej ma wymiar równy 
llH, tzn. jest równy około jedenastokrotnej głębokości eksploatacji. Wyniki te potwierdzają 
jakość rozwiązania Geertsmy. Zastosowanie teorii Knothego prowadzi do wzoru (12): 

d ·Ó.p·LW [ r
2 

) ó.h(r) = m ·exp -1t-
R2 R2 

K K 
( 12) 

RK = H ·ctg ~, 

ó.V 2 
ó.hmax =dm . -2-. tan ~ . ó.p . 

H 

Wzory (II) i (12) umożliwiają alternatywne obliczanie podniesienia przy znanej geometrii 
eksploatacji. Przeprowadzone obliczenia symulacyjne wykazały, że obrazy prognozowanych ob
niżeń i podniesień przy eksploatacji większej ilości pokładów nie są do siebie podobne a w nie
których przypadkach mocno się różnią. Wskazana droga daje możliwość uwzględnienia wielu 
zmiennych geometrycznych wielkości wyeksploatowanego złoża jak również wprowadzenia 
uzależnionego od głębokości współczynnika rozszerzalności. Dalszy rozwój metody oblicze
niowej zdeterminowany jest jednakże przez intensywny techniczno-pomiarowy nadzór ruchów 
podnoszących spowodowanych zatapianiem kopah1. 
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Contribution to the Prediction of Ground Movements 
after Terminating the Mine Drainage 

Abstra et 

Terminating the mine drainage in closed coal mines results in spacious lifting of the sur
face, as indicated by the levelling. In practice of mine-surveying the solutions of Poettgens [16] 
and Fenk [ 4] represent the mathematical bas i es for the projection o f s uch gro u n d movements. 
The given paper critically evaluates these methods and proposes modifications from a geome
chanical and mining damage scientific point of view. 

Recenzent: pro f dr hab. inż. Stanisław Knothe 
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Problemy współistnienia górnictwa z autostradą A-l 
na terenach kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 

Słowa kluczowe 

budowa autostrad na terenach górniczych- zintegrowany monitoring autostrady 
na terenach gómiczych- optymalizacja układu górnictwo i autostrady 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono doświadczenia JSW S.A. i Politechniki Śląskiej w zakresie po
szuki\ ·ania kompromisu oraz optymalizacji koegzystencji autostrad i górnictwa na etapach 
projektowania i budowy autostrady A-l. Kompromis ten polega na: 
- optymalizacji przebiegu trasy autostrady w planie i w przekroju pod kątem umożliwienia 

maksymalnego wykorzystania zasobów- ochrony złoża; 
- zabezpieczeniu obiektów autostradowych na II kategorię wpływów; 
- zachowaniu II kategorii wpływów na etapie budowy i eksploatacji autostrady; 
- dokonaniu korekty projektów technicznych w momencie rozpoczęcia budowy autostrady; 
- zmianach niwelety osi autostrady wynikające z upływu czasu od sporządzenia projektu 

i prowadzonej działalnośc i górniczej; 
- zmianach wynikające z korekt projektów górniczych z uwagi na lepsze rozpoznanie złoża 

i warunki rynkowe. 

l. Wprowadzenie 

W latach 1994-2004 problemy koegzystencji układu autostrady - działalność górnicza były 
częstym przedmiotem zarówno sporów merytorycznych jak i formalnych oraz kompromisu 
pomiędzy przedsiębiorstwami górniczymi a inwestorami i zarządcami autostrad A-4 i A-l. 
Zebrano z obu stron zarówno pozytywne jak i negatywne doświadczenia. Autorzy są przeko
nani, że podstawowym kryterium optymalizacji powinna być minimalizacja kosztów współist
nienia tych wielkich systemów gospodarczych i do kompromisu dojść musi dla dobra kraju 
i w warunkach zrównoważonego rozwoju. 

Pozytywnymi przykładami możliwości kompromisu w konfliktach współistnienia górnic
twa i autostrad są: 
I. Monitoring górniczy autorów na odcinku Sośnica-Wirek budowanej autostrady A-4. Eks

ploatacja górnicza w okn:sie budowy autostrady A-4 na terenach kopalń "Sośnica", "Mako
szowy" i "Bielszowice" odbywała s i ę bez konfliktów i nie zakłócała w istotny sposób bu-
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dowy tego odcinka. Zasadniczymi elementami tego monitoringu były stałe (comiesięczne) 
weryfikacje dokonanej i projektowanej eksploatacji oraz pomiary prawidłowo założonej 
sieci obserwacyjno-geodezyjnej. Częste analizy wyników zintegrowanego monitoringu i ak
tualizacje prognoz wpływów eksploatacji górniczej pozwalały na niezbędne korekty ele
mentów projektowych i wykonawczych budowy autostrad, jak również stosowanej profi
laktyki górniczej i budowlanej. 

II. Wyniki optymalizacji układu górnictwo-autostrada A-l na etapach jej projektowania (wska
zań lokalizacyjnych, lokalizacji, projektu budowlanego) w warunkach kopalni "Borynia" i ,,Jas
Mos", co jest przedmiotem niniejszego referatu. 

2. Podstawy prawne projektowania, budowy i eksploatacji autostrad 

Podstawowym aktem prawnym, który uregulował warunki projektowania, budowy i eks
ploatacji autostrad w Polsce, była Ustawa z dnia 27.10.1994 roku o autostradach płatnych, wie
lokrotnie nowelizowana. Ustawa utworzyła Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad jako 
państwową osobę prawną z siedzibą w Warszawie, pod nadzorem ministra właściwego do 
spraw transportu, który w sprawie autostrad był naczelnym organem administracji państwowej. 
l\1inister ten vvydał \V drodze rozporządzeń przepisy techniczno-budovvlane dotyczące auto-
strad. Od 2002 roku obowiązki ABiEA przejęła Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych. 

Rysunek l przedstawia obowiązujący do roku 2002 a rysunek 2 aktualny przebieg procesu 
lokalizacji i budowy autostrad. 

Podstawowe zmiany w zakresie lokalizacji i budowy autostrad wprowadziła ustawa z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg krajowych. 

Wskazania lokalizacyjne udzielone do dnia wejścia w życie ustawy pozostały w mocy, w za
kresie dotyczącym ustalenia przebiegu autostrady, a w pozostałym zakresie, jeżeli ich treść nie 
jest sprzeczna z przepisami tej ustawy. Podobnie decyzje o ustaleniu lokalizacji autostrady wy-
dane do dnia wejścia w życie ustawy pozostały w mocy. . 

Z uwagi na to, że Wojewoda wydał decyzję o lokalizacji A-1 przed okresem obowiązy
wania tej ustawy, uwarunkowania istotne dla układu górnictwo-autostrady zawierają przepisy 
wcześniej ustanowione. 

Ustalają one między innymi, że: 
- w szczególnych przypadkach, w tym w trudnych warunkach terenowych, do których zali

cza się szkody górnicze dopuszcza się obniżenie prędkości projektowej do 100 km/h; 
- jezdnia autostrady powinna mieć pochylenie poprzeczne, umożliwiające spływ wody, a za 

takie uznaje się, gdy jest nie mniejsze niż 2%, na prostym odcinku w planie powinna mieć 
pochylenie poprzeczne 2.;.2,5% i skierowane na zewnątrz autostrady; 

- pochylenie niwelety jezdni autostrady powinno wynosić nie mniej niż 0,3% i nie więcej niż 
4%, przy prędkości projektowej 120 km/h i 5%, przy prędkości projektowej 100 km/h; 

- rowy odwadniania powierzchniowego autostrady powinny mieć pochylenie podłużne nie 
mniejsze niż 0,5% i nie mniej niż 0,2% na terenie płaskim; 

- na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej powinny być stosowane zabez
pieczenia budowli ziemnej odpowiednie do kategorii terenów górniczych; 

- nawierzchnia autostrady powinna spełniać wymagania określone przepisami przez okres 30 
lat, dla nawierzchni z betonu cementowego i 20 lat, dla nawierzchni podatnych i półsztyw
nych, a na terenach podlęgających wpływom eksploatacji górniczej powinny być stosowane 
zabezpieczenia nawierzchni autostrady odpowiednie do kategorii terenów górniczych; 
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promieó łuku kołowego w planie przy pochyleniu poprzecznym jezdni 2-:-2,5% i prędkości 
miarodajnej 120 km/h powinien być większy niż 3000 m; 
dla prędkości projektowej 120 km/h (100 km/h) promieó krzywej wypukłej nie powinien 
być mniejszy niż 12 000 m (7000 m), a krzywej wklęsłej niż 4500 m (3000 m). 

Wniosek n udzielenie wska7.ań 

s!dada Prezes ABiEA do Millistra wlaściweRo do spraw 
.,/., • • rl,-np;; nuh/;P7HO; 

Zctwiera w szczególnmit i: 
·ogólny przebieg Ru tostmdy i anal izajej pawiązrui z bnymi 

dragam i pnbliczuymi, 
· chruollderyl>tykft poch,.1awowych obiektów l.nulowłunych, 
·ocenę: ocłdziały"•'rllliCI ilUtostrady n CI .%1-o dow\:..ko, 
-ocen~[ oddziaływOliliCI nu tostrady no g.nmty mi.J1 ~ i l~ś.ue, 
-ocenę ocłd.ziaływruJiaautostrady na dobm 1-:ultmy. 

f 
Opi11ie: 

Wska1.ania lnkalizacvine autostnHiv 
udziela Minister wlaściwv do spraw 

nd_;.,;rlM. ·· 
Po zaopin iowan i.! przez Pr~z~ Rządowego Centnm1 Sfudiów Stniegicznych 

r-------+ i w nzgoduieniu z Mi1is1rem \vhciciwym do spraw: 
- gospodruki, 
- h.,1 ~my i sztuki, 
-obrony nruudowc.:_j, 
-środowisk a, 

- mbtictwa i gospodarki Ż)'\Nnościowej , 

- U"rul~})Ot1n i go~podarki mm'>okiej, 
· Głó\'.mym Inspektorem Sanilamym. 

Decvzia o ustaleniu lokali7.ac·i autostradv 
\Vniosck o wvdanic dccvzji o ustalenie lo!q!li7.acii wvda"e na wniosek Pre•esa ABiEA - wo "ewoda 

składa do wo · ewodl-l - Prezes ABiM Z:!'.v:i ...... : . v.ym ag .... iadotyczące puwiąaalia z i mym i drogami publicznymi, 
!"Z'«wi<=-:::,..::-,. -.-::"::'"::-Jll:",cov':'isk':'-ali!'i T-1 ,-';, l"'0:V00i'p:",-,"l:,'id~'i:,.':':""'±- :!:uąC::cą~;":0:'!"~2;j='l"=•"nz:1b':roófjeo=i•~t.::,..,::,::-".-1-~ - li1 ie ro:zgta1iczające tef'cn, 

proponowany p12cbicg filit ostrady, teren n iezbędny dla obiehiów · w..unki techn iczne .-~alizacji, 
budowlanych i usianowicnic stref ochronnych, - wa:tmki "'Yllikające z potrzeb ochrony Srodo,...;ska i ochrony 

dóbrl..•1ltury, 
- zezwołenia i ~atowiska właściwy ch organów. - wymnc.ania doty czące ochrony i 1tercsów os óh trzecich. 

Uwagi: 
]_ O wszczęciu postępowania o wydrurie decyzji o ustUeJrin lokalizacji 

wojewoda zawiadamia w ch·odze obwie...<Qczenia z urzędu i w prasie 
lol"'lnej . 

2. Decyzje przekazywane są do Winoskodawcy i w postaci obwieszczenia 
3_ Od decyzji sluży odwolrulic do Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa 

i Rozwoju Miast. 
4. Odwołanie od decy,gi o nstaleiliu lokalizagi powinno być rozpatrzone 

w tenninie l4 dni, a skarga do sądu admi.nisb:acyjnego w terminie 
dwóch miesięcy. 

Pozwolenie na hudowe antostr·adv 

wvdaie woiewoda na zasadach i w trvbie przepisów 
nrnwn 

Decyzja o ustaleJlin lokalizacji autostrady ma pmwa przepisu 
niezależneoo od ustaW'./ o zaoosoodaroWaJuu przesnzemwm. 

Rys. l. Przebieg procesu lokalizacji autostrad obowiązujący do 2003 ro ku 
Fig. l. Course o f location' s process o f motorways, valid to year 2003 

Z przepisów wynika rówmez, że usytuowanie drogowego obiektu inżynierskiego na tere
nach podlegających wpływom ruchu zakładu górniczego powinno uwzględniać w szczegól
ności niekorzystne oddziaływania, które wystąpią bądź mogą wystąpić w kolejnych etapach 
eksploatacji górniczej. 

Z przedstawionych niektórych uwarunkowań (kryteriów) wynika, jak złożony jest proble
mem ich zachowania w warunkach gęstej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz prowa
dzonej eksploatacji górniczej, z czym mamy do czynienia na Śląsku . 
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Wniosek o ustalenic lokalizacji autostrady 
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i staiHJwi~kll \vlaSl·iwyt:h mg:m<lw 

t 
Or:r1. nasll;pujqcc..: opinie ZólSl~puj:.\c..'C uzgodnienia, 
mi\t/ .. •v inmmi: 
- mini~lril \~·i:.l~iwc~tl lill spraw śnxlowiska 
• wła:-k: i m.:~o organu n :1tłzoru g(Jrniczc..:go 

w <K.lnir.:~icniu dtli!..'I'CJH)w gdn11CZ)'Ch 
- dyn:kl tlra wlaśt.:i we,go rcgionalncgtJ zarządu 

gosp1xlarki wodnej 
- dyrl•k Jom wlaściw~i n.::1!ion:.1lncj dyrekcji 

Jastlw Jl:uistwo\vych 

l/\V,\(iA: 
Odwołania od Uc~..·yi'ji w<~jC\I'txly składa si~ 
lh1111ini~tra v .. · la ściwc!.!<l ds. bttdownictwa. 

g,OS!ltx.larki pri'.cslrzcll;lcj i nlii..'St.ka lnicl w<~ 

P<xlsla\va prawna: 

Decyzja o lokalizacji autostrady 

1vydcl}c:: 
Wcljewoda w/a.~· iwy miejscol~'o 

Po z~upiniowaniu: 
Rat.ly tlo Spraw Autostmd. 
któm <lpiniujc między innymi: 
-projekty wnioskl'iW o ust;JIC!Jic lokalizacji, 
- kryteria oceny dokumentacji wst~pncj 

i oiCn w postqxJ\\:aniu przetargowym 

t 
DccyLja u uslalcniu l ok.al i i'~l t.:ji autostrudy 
powinna zawil!rać 
wszystkie uwarunkowania tcchnio.nl!, 
znsndy <x:hrony Srodmviska i wymagania lokalni.! 

Uwaga: 
W SJ~·awach autostrady przepisy 
o l.:lgosptxlarow:.lniu przestrzennym 
11ic mają zastosowani:.1 

ł ł 

Puzwolcnic JUI budowę nuto~trudy 

wydaje W<~cwoda 11<1 :.-.:~S<Idach i \V 1ryhie 
przepisów praw:.1 hudnwl:1ncgo 

l . Olw..'icszc..·zcnil! Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z Jnia 17.11.2004 r. 
w ~pr:.1wic jc<.lnolih:go teksili uslawy o autostrmJach płatnych or:1z o Kmjowym FumJuszu Drogowym. 

2. l/st aw;:~ z Ó11i~1 lO kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotOW<IJJia i realizacji inwestycji 
w 1.:1krcsic dn1g k1 ajowych. 

Rys. 2. Przebieg procesu lokalizacji autostrad według stanu na rok 2005 (do koi\ca 2007 r.) 
Fig. 2. Course o f location's processof motorways, valid in year 2005 (to the end of year 2007) 

3. Dotychczasowe doświadczenia koegzystencji autostrad z eksploatacją górniczą 

W Niemczech pod autostradami prowadzona jest od kilkudziesięciu lat eksploatacja gór-
nicza powodując określone skutki, głównie w postaci: 

pogorszenia jakości lub uszkodzeniami nawierzchni, prowadzącymi do zmniejszenia pręd
kości ruchowej. a częs to wyłączenia pasa ruchu celem jego naprawy: 
konieczności naprawy obiektów inżynierskich. 
Zabezpieczenia na wpływy eksploatacji górniczej obejmują w zasadzie obiekty inżyniers

kie, głównie obiekty mostowe. Za utrzymanie autostrady w czasie jej eksploatacji odpowiada 
zarząd autostrady, którego służba utrzymania ruchu oprócz codziennych przejazdów i wizu
alnego przeglądu drogi pod względem bezpieczeństwa ruchu, zwraca szczególną uwagę na 
miejsca, w których mogą wystąpić szkodliwe oddziaływania eksploatacji górniczej . Koszty ta
kich wzmożonych obserwacji pokrywa w połowie górnictwo. 
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Wypracowane zostały zasady współpracy zarządcy autostrad z przedsiębiorcą górniczym. 
Za wiedzą urzędów górniczych, w odstępach rocznych, odbywają się narady z udziałem zain
teresowanych stron, na które przygotowany jest materiał przedstawiający w szczególności 
miejsca i wielkości przewidywanych wpływów eksploatacji górniczej. Z narady sporządzany 
jest protokół zobowiązujący strony do działań zapewniających bezpiecze1'lstwo ruchu na auto
stradach i likwidację szkód górniczych. Dla celów ruchowych takie narady odbywają się w węż
szych gronach osób w okresach kwartalnych . 

Z przeglądu eksploatacji dokonanej i projektowanej wynika, że pod autostradami prowa
dzona jest eksploatacja na głębokościach 800-;-1200 m, o grubości 1-;-2 m, systemem zawa
łowym W polskich uwarunkowaniach powodowałaby ona deformacje powierzchni odpowia
dające h·Il kategorii wpływów. Warunki techniczno-ekonomiczne górnictwa niemieckiego, 
wymuszające duże prędkości eksploatacji spowodowały, że wskutek eksploatacji górniczej na 
powierzchni powstają deformacje nieciągłe. co może stanowić duże zagrożenie dla bezpieczeń
stwa ruchu na autostradach . 

Polskie doświadczenia obejmują głównie eksploatację górniczą pod drogami, w tym szyb
kiego ruchu. o parametrach zbliżonych do autostrad, jeszcze z lat 70. i 80. a następnie w okre
sie od połowy lat 90., gdy rozpoczęto program budowy autostrad w Polsce. Problemy związane 
z koegzystencją autostrad i eksploatacji górniczej są przedmiotem badat't naukowych Wydziału 
Górnictwa i Geologii oraz Wydziału Budownictwa Folitechn iki Śląskiej od wielu lat. Szcze
gółowo rozpatrywano je między innymi na konferencji (1998 r.) w Głównym Instytucie Gór
nictwa, mającym również znaczne zasługi w tym zakresie. Tezy tam przedstawione są w dal
szym ciągu aktualne. 

4. Decyzje koncesyjne i uwarunkowania planistyczne 

Zarówno decyzje koncesyjne na eksploatację złóż węgla jak i na budowę a potem eks
ploatację autostrad mają tę sama rangę prawną. Sposób ich realizacji winien być zapisany w pla
nach zagospodarowani a przestrzennego. 

Koncesje na eksploatację złóż 

Kopalnie węgla kamiennego, przez tereny, których przebiegać będzie przedmiotowy odci
nek autostrady A- l prowadzą działalność górniczą w oparciu o koncesje na eksploatację węgla 
kamiennego udzielone przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnic
twa. Dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. zostały udzielone koncesje nr 2 l 8/93 z dnia 
20.12.1993 r. na eksploatację węgla kamiennego ze złoża "Borynia" objętego obszarem gór
niczym "Szeroka I" oraz koncesja nr 23/94 z dnia 21.03.1994 r. na eksploatację węgla ka
miennego ze złoża kopalni "Jas-Mos". 

Z warunków prowadzenia działalności górniczej kopalń "Borynia" i "Jas-Mos" określo
nych w koncesjach nie wynikają tak wysokie wymagania dla kształtowania się deformacji po
wierzchni powodowanych wpływami eksploatacji górniczej jak to wynika z warunków okreś
lonych w decyzji wojewody o lokalizacji autostrady A-l. 

Zapisy planów zagospodarowania przestrzennego 

Projektowany odcinek autostrady A-l Świerklany- granica państwa przebiega przez tereny 
gmin Świerklany, Mszami, Godów i Gorzyce. 
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Z planów zagospodarowania przestrzennego wynika, że nie wnoszą one dodatkowych uwa
runkowań dotyczących wpływów eksploatacji górniczej i nie zawierają informacji mających 
istotne znaczenie dla układu autostrady-górnictwo. 

Decyzje lokalizacyjne 

Zgodnie z informacjami przedstawionymi na rysunku l. lokalizacja autostrady przebiegała 
wieloetapowo. Kolejno były określane: 

wskazania lokalizacyjne autostrady (1999 rok), 
korekty przebiegu autostrady we wskazaniach lokalizacyjnych (2000 rok), 
lokalizacja autostrady (2003 rok). 
Przedstawiciele Samorządów i Spółek Węglowych oraz Zespołu Parków Krajobrazowych 

Województwa Śląskiego obecni na spotkaniu w Gliwicach w dniu 16.11.2000 roku z udziałem 
Wojewody Śląskiego, Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Dyrektora Off 
Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad, Dyrektora Dyrekcji Generalnej Dróg Publicznych 
pozytywnie uzgodnili korekty do przebiegu odcinka autostrady A-l Sośnica-Gorzyczki we 
wskazaniach lokalizacyjnych, opracowany przez firmę COMPLEX PROJEKT (przykład- rys. 3) 
oraz zadeklarowaii woic;: Jalszej współpracy w celu jak najszybszej realizacji. Efektem tego 
kompromisu było zminimalizowanie ilości zasobów przemysłowych, których eksploatacja by
łaby niemożliwa przy warunku zachowania II kategorii wpływów. Decyzję o lokalizacji od
cinka autostrady A-l węzeł Świerklany - granica państwa w Gorzyczkach wydał Wojewoda 
Śląski 3 kwietnia 2003 roku. 

~ 
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w; 
~ 

<; 
~ 

..; o 

Rys. 3. Wyniki prac nad optymalizacją trasy A-1 w rejonie kopalni ,,Jas-Mos" 
Fig. 3. Results of studies over the optimum location of the motot·way's route 

in the area of coal mine ,,Jas-Mos" 
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5. Projektowana eksploatacja górnicza 

Projektowana docelowa eksploatacja złóż 

W rejonie projektowanej autostrady A-1 eksploatację prowadzą i będą prowadziły kopalnie 
"Borynia" i ,,Jas-Mos". 

Autorzy referatu oraz kierownictwo JSW S.A. i kopalń "Borynia" i "Jas-Mos", wspólnie prze
analizowali zakresy możliwej do zastosowania profilaktyki gómiczej, ograniczając do minimum 
wielkość utraconych zasobów, co uzyskano poprzez wykonywanie szeregu kolejnych prognoz 
wpływów eksploatacji górniczej dla różnych wersji projektowanej eksploatacji górniczej. 

Prognozą wpływów eksploatacji górniczej objęto parcele ścian, uznanych za potencjalnie 
ekonomiczne, określone w projektach eksploatacji przedmiotowych kopalń. W wielu przypad
kach wprowadzono profilaktykę górniczą a tym samym dokonano korekt projektów eksploa
tacji , mając na uwadze warunki przyjęte przez przedsiębiorców górniczych 16.11.2000 roku 
a w szczególności decyzję o lokalizacji autostrady wydaną przez Wojewodę Śląskiego, ograni
czającą maksymalne deformacje powierzchni na poziomie II kategorii wpływów dla okresu bu
dowy a następnie eksploatacji autostrady. 

Przykładowo na rysunku 4 przedstawiono mapę projektowanej eksploatacji złóż kopalni 
"Borynia" i "Jas-Mos" w okresie 2009+2012 dla warunków określonych w decyzji Wojewody. 

409f1·2 sc.C.J4I 

KWK "BORYN IA" 

KWK ".lAS- MOS" 

Rys. 4. Mapa projektowanej eksploatacji górniczej dla okresu 2009+20 12, 
z zastosowaniem profilaktyki górniczej 

Fig. 4. Map o f projected mining exploitation for the period 2009+20 12, 
with the use of exploitation with protection for motorway 
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Sposób opracowania prognoz wpływów 

Ocenę wpływu projektowanej eksploatacji górniczej zasobów potencjalnie ekonomicznych 
na trasę projektowanego przebiegu autostrady A-1 wykonano w oparciu o pakiet programów 
EDN l i EDN2 prof. J. Białka. Programy te umożliwiają obliczanie wskaźników deformacji 
powierzchni w dowolnych pU!lktach i kierunkach, jak również map deformacji powierzchn i po
wodowanych eksploatacją górniczą, zgodnie z czasoprzestrzennym wariantem teorii Budryka
Knothego i algorytmami B. Orzęźli i J. Białka. 

Nie uwzględniono kształtowania się deformacji w czasie (c l · r =O i c2 = 0) co powoduje, 
że obliczona wartość deformacji występuje jako km'lcowa w sposób natychmiastowy. 

Jedynie w przypadku analizy wielkości deformacji powierzchni w fazie końcowej budowy 
autostrady (dla 2008 roku) uwzględniono dynamikę wpływów przyjmując ci · r = 1500 i c2 =O. 
W przyszłości , w tej fazie budowy prognoza ta będzie z pewnością wielokrotnie aktualizowa
na. Celem tej analizy było wskazanie na możliwość opracowania takiej prognozy i zastoso
wania odpowiedniej profilaktyki górniczej w fazie km'lcowej budowy. 

Innym zagadnieniem jest problem relaksacji naprężeń pomiędzy powierzchnią terenu i pod
łożem autostrady, jej konstrukcji ziemnej i jezdni . Zjawisko takie prawdopodobnie wystąpi. 
Stąd dodatkowo przyjęto zasadę obliczenia odkształceń ekstremalnych w czasie głównych tak 
zwanych efektywnych, przyjmując T,c1 = 1,0 i A,c1 = 0,4. Nie stanowiły one kryterium pro
filaktyki górniczej a jedynie wskazywały na możliwości korzystniejszego dla górnictwa kom
promisu. Wymaga ono potwierdzenia w zintegrowanym monitoringu etapu budowy i eksploa
tacji autostrady a zależy od zastosowanej profilaktyki budowlanej. 

Pows tałe wpływy eksploatacji górniczej 

Oprócz prognoz wpływów projektowanej eksploatacji górniczej, określono również: 
- skutki dokonanej eksploatacji górniczej, charakteryzujące stan ewentualnego zdegradowa

nia powierzchni; 
- możliwość występowania deformacji nieciągłych; 
- ocenę skutków występowania drgań powierzchni powodowanej wstrząsami górniczymi dla 

obiektów autostradowych ; 
- zmianę stosunkó\ · wodnych . 

Za teren zdegradowany można uznać lokalnie rejon kopalni " Borynia" i ,,Jas-Mos" , w za
sadzie poza trasą projektowanej autostrady. 

Przewiduje się, że projektowana eksploatacja górnicza KWK ,,Jas-Mos" bęcłzie generować 
wstrząsy górnicze o energii na poziomie 105 + 106 J. Tego rodzaju wstrząsy nie powinny mieć 
istotnego szkodliwego oddziaływania na przyszłą autostradę A-1. 

6. Budowa autostrad na terenach górniczych 

rodstawowy warunek koegzystencji budowy autostrad na terenach czynnych kopa!J1 węgla 
kamiennego to wzajemne porozumienie zainteresowanych stron. rzetelna wzajemna informacja 
i dążenie do poszukiwania optymalnych rozwiązań na wszystkich etapach przygotowania in
westycji. ich realizacji a potem działalności . Problemy analizy zasad koegzystencji układu gór
nictwo-autostrada wykraczają znacznie poza ramy niniejszego opracowania. Stąd ograniczono 
się jedynie do ich zasygnalizowania. 
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Kompromis pomiędzy autostradami a górnictwem polega na: 
- optymalizacji przebiegu trasy autostrady w planie i w przekroju pod kątem umożliwien i a 

maksymalnego wykorzystania zasobów- ochrony złoża; 
- zachowaniu II kategorii wpływów na etapie budowy i eksploatacji autostrady; 
- zastosowania odpowiedniej profilaktyki budowlanej. 

Optymalizacja układu autostrady-górnictwo będzie miała miejsce wtedy, gdy: 
a) górnictwo przyspieszy w miarę możliwości wybieranie sąsiadujących z trasą partii złóż, 

w szczególności przed rozpoczęciem budowy autostrady; 
b) eksploatacja złoża w rejonie autostrady będzie zsynchronizowana z jej budową; 
c) szlak autostrady i obiekty inżynierskie, zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach lo

kalizacyjnych, zostaną zabezpieczone na II i III kategorię wpływów, w sposób uwzględnia
jący osiągnięcia naukowe i doświadczenia praktyczne; 

d) w momencie rozpoczęcia budowy autostrady zostanie dokonana korekta projektów techni
cznych uwzględniająca : 

- zmiany niwelety osi autostrady wynikające z upływu czasu od sporządzenia projektu 
w wyniku prowadzonej działalności górniczej; 

- zmiany wynikające z korekt projektów górniczych z uwagi na lepsze rozpoznanie złoża 
i warunki rynkowe. 

Warunki minimalizacji kosztów układu autostrady - górnictwo muszą zostać ostatecznie 
wypracowane w bezpośredniej współpracy inwestorów, projektantów, budowniczych i zarzą
dzających autostradą, ze specjalistami górnictwa i budownictwa lądowego oraz przedsiębior
cami górniczymi. Zbiorcze zestawienie składników kosztów ponoszonych przez górnictwo i au
tostrady oraz czynników umożliwiających minimalizację tych kosztów przedstawia tablica l. 

Bezpośrednia współpraca zainteresowanych stron i minimalizacja kosztów układu autostra
dy - górnictwo jest możliwa tylko w warunkach istnienia Zespołów Porozumiewawczych na 
etapach projektowania, budowy i eksploatacji autostrad. 

7. Profilaktyka przed wpływami eksploatacji górniczej na autostradę A-l 

Założenia 

Wobec decyzji wojewody o zachowaniu II kategorii wpływów w rejonie autostrady przy
jęta profilaktyka górnicza musi te warunki spełniać . Równie ważne znaczenie ma przyjęta 
profilaktyka budowlana, jednak nie jest ona przedmiotem referatu. 

Istotą kompromisu w układzie autostrady- górnictwo powinna być racjonalna profilaktyka 
górnicza i budowlana, przy pełnej kontroli zachowania się obiektów autostradowych możliwej 
przy zastosowaniu zintegrowanego monitoringu górniczego i budowlanego. 

Dla optymalizacji eksploatacji górniczej w rejonie autostrady istotne znaczenie ma odpor
ność szlaku i obiektów autostradowych na wpływy eksploatacji górniczej . Z punktu widzenia 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A ., a w szczególności wzrostu cen na węgiel koksujący, nale
żałoby zweryfikować warunki koegzystencji autostrad i górnictwa. Prawdopodobnie opłacalne 
byłoby zabezpieczenie szlaku i obiektów na III kategorię wpływów i na takich warunkach 
określenie profilaktyki górnic<:ej. 

751 



D rzęź! a B., Kot A., Kot M., Tor A.: Problemy współistnienia górnictwa z autostradą A-1 . . . 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tablica l . Zbiorcze zestawienie składników kosztów ponoszonych przez górnictwo i autostrady 
Table l . Components o f cost estimate which are carried by mining and motorways 

- ----

Koszty układu autostrada-górnictwo 
Czymńki -•- ce koszty obu branż 

Koszty autostrad-~ Koszty górnictwa- KG 
zwiększmy koszt budowy aul<:.<trady na terenuch - u~·aty zasobów węgla przewidziru1ych do wybrrmia, a więc umlly praw 
zdegradowJnych (K,,). koncesyjnych, 

koszty zabezpieczenia szlaku autoslrad - skrOCeni a żywotności kopalni i jej pozionr)w, co nużna określić 
i obiektów towmzyszących (!(,). utraconynli koszti:mli prac hteołogiczJlych (ł<r), budowy kopalni i budowy 

zwiększmy koszt utrzymmia autrntmd (1<;). 
pozi01m (K;), K; = 1(, + K; 

zwiększony koszt tnmspo11u w przy(Xldku ograniczenia 
- są-aty kosztów uck:.;tępnienia prutii złoż;,1 wyłączon~j z eksploatacji (K.,), 

prędkości (K,,). - przyrostu kosztów prowadzenia eksploatacji w wJnmkach skrępowanych 

zwiększmy koszt IUn:Jityzacj i śmdków trans-portowych w 
(M<"), 

p1zypadku pog;u-szqjącego się stmm nawierzchni (K;,). - kosztów likwidacji szkód gómiczych na szlaku i w obiektach autestrady 
(K..,), 

- k<:.<ztu mmitoringu autesn-ady (K"J. 

~ =Kt, +K. +Kt +K" +K" KG=K,.+K; +K"+~+~ +K,n 

----- __ -~cja kosztów układu górnictwo-autostrady- f(K) 
Redukcja kosztów autostrad - f(K,J Redukcja kosztów górnictwa - f(K(;) 

wyb6r trasy przez tereny IllJżliwic najn11i~j zde&,rrndowane. - zmini1młiwwanie wielkości utraconych zasołx)w węgla, 

zminin1liizowanie zakresu pro1ilaktyki p1zed wpływami - zmini1młizowunie niewykorzystanych nakładów na udostępnienie i 
eksploatacji gómiczc;j, eksploatację wyłączonych prntii złoża, 

zminilm1izow,.mie utrudnień wynikających z wpływów - uwzględnienie w projektach docelowej eksploat""ji złóż w rejonie 
eksploata~ii g6n1il7~j w czm;ie eksploatacji autostrady. autestrady realnych wielkości zasobów mlŻii'-'ych do wybrrmia. 

zabezpieczenie <x.iwcxhtienia autr~trady na cały okres 
wpływów ehplmtac..;ji gómic~j. 

--· ·· · ·--· · -·- ---·- - ·--- ·· - · - - ---- -·- - ------ - - · -- ·- --- ·-

f(K) = f(K(;) + f(K,J =minimum 

Profilaktyka górnicza 

Zastosowana profilaktyka górnicza to w szczególności: 
rezygnacja całkowita z niektórych zaprojektowanych ścian; 
zmiany w harmonogramie eksploatacji (przesunięcia czasowe prowadzące do zmian w kształ
towaniu się deformacji powierzchni wskutek zmian eksploatacji górniczej w czasie i przes
trzeni); 
skrócenie wybiegu zaprojektowanych ścian . 

Za praktycznie niewykonalne uznano: 
zmniejszenie wysokości ścian, 
przejście na system podsadzkowy. 
Projekty rozcinki poszczególnych pokładów przemysłowych przyjęto zgodnie z opracowa

niami kopalń, z zachowaniem warunków ochrony autostrady i przy maksymalnym wykorzys
taniu złóż, a czasokresy eksploatacji w opracowanym harmonogramie zostały przyjęte w spo
sób zapewniający maksymalne wykorzystanie złoża w pasie autostrady, w szczególności przed 
rozpoczęciem jej budowy. 
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W wielu przypadkach projekty eksploatacji obejmują partie złoża bardzo słabo rozpoznane 
- w kategorii rozpoznania złoża CI i C2. Dopiero udostępnienie i rozcinki tych partii pot
wierdzą ich warunki zalegania. Tym samym niezbędna będzie permanentna aktualizacja opra
cowanych prognoz wpływów. 

Zdaniem autorów nie wykluczona jest również możliwość rezygnacji z eksploatacji części 
parcel zasobowych. Rezygnacja musi być poprzedzona szczegółowymi analizami i wynikać z ra
chunku ekonomicznego. 

Kopalnia "Borynia" przewidywała w rejonie przedmiotowego odcinka autostrady A-1 eks
ploatację 37 ścian w pokładach od 403/2 do 40911-2. Projektowano wydobycie w wysokości 
18,93 mln ton. W wyniku zastosowanej profilaktyki górniczej polegającej na rezygnacji z czę

ści ścian, lub skrócenia ich wybiegu wydobycie ulegnie zmniejszeniu o 2,94 mln ton . Przewi
duje się, że kopalnia "Borynia" będzie mogła wyeksploatować z rejonu autostrady około 16 
mln ton. 

Kopalnia "Jas-Mos" przewidywała w rejonie przedmiotowego odcinka autostrady A-1 eks
ploatację 24 ścian w pokładach od 417/1-2 do 510/2. Projektowano wydobycie w wysokości 
14,01 mln ton. W wyniku zastosowanej profilaktyki górniczej wydobycie ulegnie zmniejszeniu 
o 0,25 mln ton. Przewiduje się , że kopalnia "Jas-Mos" będzie mogła wyeksploatować z rejonu 
autostrady około 14 min ton. 

Należy podkreślić, że projekty eksploatacji górniczej, szczególnie w złożu nie udostępnio
nym i zaburzonym tektonicznie mająjedynie charakter orientacyjny. Stąd konieczna jest stała 
ich weryfikacja np. w okresach rocznych, najlepiej akceptowana przez Zespół Porozumiewa
wczy. To samo dotyczy oczywiście zastosowanej profilaktyki górniczej i wielkości utraconych 
zasobów złoża. 

W przypadku zagrożenia powierzchni deformacjami nieciągłymi typu liniowego, szcze
gólnego znaczenia nabiera przestrzeganie odpowiedniej profilaktyki górniczej, takiej jak: 
- zmniejszenie intensywności eksploatacji złoża; 
- zachowanie odpowiednich odstępów przy zbliżaniu się do krawędzi uskoków lub krawędzi 

wcześniej zatrzymanych ścian (2 lub 3 krawędzie ścian nałożone na siebie mogą spowo
dować uskok w górotworze, który przenosi się aż na powierzchnię terenu). 
Dla kopalń "Borynia" i "Jas-Mos", z uwagi na lokalizację autostrady w strefie Nasunięcia 

Orłowskiego, metody profilaktyki górniczej powinny być na bieżąco aktualizowane na pod
stawie realizowanego zintegrowanego monitoringu z pełną inwentaryzacją zdjęciową skutków 
eksploatacji górniczej na powierzchni. 

Skutki techniczno-ekonomiczne dla przedsiębiorcy górniczego 
zastosowanej profilaktyki górniczej 

Optymalizacja prowadzonej działalności górniczej w okresie budowy autostrady a potem 
jej bezpiecznej eksploatacji ma niezmiernie istotne znaczenie dla przedsiębiorcy górniczego. 
Brak możliwości wybrania części złoża wynikający z konieczności wprowadzenia profilaktyki 
górniczej powoduje straty ekonomiczne, w przypadku skrócenia wybiegu ścian sięgające kwo
ty 100 zł/tonę dla węgla energetycznego i 200 zł/tonę dla węgla koksowego utraconych zaso
bów. Wielkość tych strat zależy od stopnia zainwestowania górniczego w daną partię złoża 
(w model i strukturę kopalni, udostępnienie partii złoża i rozcięcie pokładu na ściany eksploa
tacyjne itp.). 
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8. Zintegrowany monitoring układu autostrada-górnictwo 

Istota zintegrowanego monitoringu autostrady na terenach górniczych polega na prowa
dzeniu tak iego systemu obserwacji wszystkich zjawisk zachodzących w związku z budową au
tostrady i w jej o toczeniu , a w szczegó l ności przemieszczeń i deformacji budowanej autostrady 
i jej podłoża w warunkach wpływów eksploatacji górniczej wraz z kompleksową ich analizą 
techni czno-naukową. który umożliwi optymali;wcję projektowania i budowy autostrady oraz 
zapewni jej bezawaryj ne użytkowanie w przyszłości . 

Koncepcj~ zintegrowanego monitoringu przedstawiono na rysunku 5. 
Zakres zintegrowanego monitoringu jest różny dla etapu opracowania projektu autostrady 

i dla etapu jej budowy. 
Dla etapu projektowania autostrady monitoring ma na celu uściślenie informacji dotyczą

cych warunków gentechnicznych podłoża autostrady, warunków powierzchniowych, zawodnie
nia terenu a w szczególności parametrów charakteryzujących wpływy eksploatacji górniczej . 
Może mieć również istotny wpływ na ostateczną decyzję lokalizacyjną autostrady. Monitoring 
wpływów eksploatacji górniczej wymagany przepisami prawa geologicznego i górniczego je
szcze przed rozpocz~ciem budowy autostrady ma dla tego etapu szczególne znaczenie, gdyż 
s tanow i ć będ zie punkt wyjścia - bazę podstawową wszystkich kolejnych jego etapów - mo
nitoringu na etapie budowy a potem eksploatacji autostrady. 
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R: ·s. 5. Koncepcja zintegrowanego monitoringu układu autostrady-górnictwo 
Fig . .'i. The idea o f integrated monitoring o f the motorway-mining system 

Dla etapu hudowy autostrady zintegrowany monitoring umożliwi, oprócz kontroli procesu 
deformacji powi erzchni i budowanych obiektów autostradowych, również doskonalenie pro
gnoz wpływów eksploatacj i górniczej i ich aktualizację, optymalizację profilaktyki górniczej 
i budowlanej oraz wprowadzanie na bieżąco korekt projektów realizacyjnych budowy autostrady. 
Monitoring autostrad jest wymagany odpowiednimi przepisami. O konieczności prowadzenia 
moniluringu móv. i ą ;:apisy projektów technicznych poszczególnych elementów autostrady i eks
perci w ;:ak resie wpływów eksploatacji górniczej. 
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Zintegrowany monitoring wymaga real izacji odpowiedniej sieci geodezyjnej, pomiarowej 
i obserwacyjnej, która spełniałaby wymagania osnów: 
- realizacyjnej budowy autostrady, 
- pomiarowej monitoringu budowlanego autostrad, 
- obserwacyjnej dla badań wpływów eksploatacji gómiczej na deformacje powierzchni i obiek-

ty powierzchniowe (obiekty autostrady). 
Sieć geodezyjna i nawiązana do niej sieć pomiarowa i obserwacyjna powinna mieć charak

ter sieci dynamicznej (kinematycznej), z przewidywanym wykorzystaniem nowoczesnej tech
niki pomiarowej, w szczególności pomiarów GPS. 

9. Wnioski 

Eksploatacja górnicza w rejonie autostrady A-l jest istotnym dla Jastrzębskiej Spółki Wę
glowej S.A. zagadnieniem w zakresie racjonalnej gospodarki bazą zasobową. Ponieważ zasoby 
węgla koksowego są ograniczone a zapotrzebowanie na ten typ węgla jest duże i w przyszłości 
również zakłada się utrzymanie tej korzystnej dla JSW S.A. sytuacji rynkowej, z chwilą pod
jęcia decyzji lokalizacyjnej, kierownictwo kopal!'! "Borynia" i "Jas-Mos" przystąpiło do inten
sywnych działań zmierzających do maksymalnego zagospodarowania złoża z rejonu auto
strady, jeszcze przed rozpoczęciem jej budowy. 

Zastosowanie przez inwestora odpowiednich zabezpieczeń określonych w projektach budo
wy trasy i obiektów autostrady powinno gwarantować, że nie będą one ulegały uszkodzeniom 
utrudniającym ruch, przy wpływach eksploatacji górniczej na poziomie II kategorii. Przyjęta 
przez kopalnie "Borynia" i "Jas-Mos" profilaktyka górnicza ograniczy występowanie wpły
wów eksploatacji górniczej do II kategorii. 

Za istotną sprawę należy uznać propozycję powołania przez inwestora i przedsiębiorcę gór
niczego Zespołu Porozumiewawczego, którego zadaniem będzie rozwiązywanie wszystkich pro
blemów dotyczących koegzystencji układu górnictwo-autostrada a w szczególności weryfikacji 
i aktualizacji profilaktyki budowlanej i górniczej. Z uwagi na specyfikę produkcji górniczej, 
konieczna będzie częsta weryfikacja prognoz wpływów eksploatacji w oparciu o stale aktua
lizowane projekty i harmonogramy eksploatacj i jak również wyniki zintegrowanego monitoringu. 

Istotne dla optymalizacji koegzystencji górnictwa z autostradą będzi e, z uwagi na zasto
sowaną profilaktykę górniczą, dotrzymanie terminów realizacji budowy. Każde przesunięcie 
okresu reali zacji budowy skutkować może koniecznością zmian harmonogramów eksploatacji 
górniczej i zastosowanej profilaktyki. 

W celu optymalizacji zastosowanej profilaktyki górniczej i bieżącej oceny oddziaływania 
eksploatacji na powierzchnię, JSW S.A. rozpoczęła w rejonie autostrady A-l prowadzenie 
zintegrowanego monitoringu wpływów eksploatacji górniczej w oparciu o wykonany projekt. 
Będzie on podstawą opracowania projektu i prowadzenia zintegrowanego monitoringu dla fazy 
budowy autostrady. 

Problems o f Coexistence o f the Coal Mining with the Motorway A -l 
on Area of JSW S.A. Coal Company 

Abstra et 

In the report experiences of the JSW S.A. coal company and the Silesian University of Te
chnology in the range research of the compromise and the optimisation of the coexistence of 
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motmways and coal mining on stages of projecting and constructions of the motorway A-1 was 
introduced. 

This compromise consists of: 
- optimisation of motorway's location in plan view and sections at the aspect of maximum 

use o f resoUJ·ces - protection of the deposit; 
- protection of motm·way's objects for the II category of mining influence; 
- keeping the II category of mining influence at the stages of construction and operating pe-

riod of the motorway; 
- executing the correction of technical projects at the moment of beginning the construction 

period of the motorway; 
- corrections of the grade line of the motorway's axis consequential to the period of time 

from the finishing the project and min ing activity; 
- changes consequential to con·ections of the mining projects in consideration of better recog

nition of the deposit and new conditions of the market. 

Recenzent: dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski 
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ARTYKUŁ PROMOCYJNY 
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Ochrona złóż w świetle zagadnienia oddziaływania eksploatacji 
na obiekty powierzchni 

Streszczenie 

Motto: Przyjdzie taki czas, i to już wkrótce, 
że będziemy się starali wyskrobać z wnętrza ziemi 
każdą tonę pozostawionego tam węgla. 

Autor spotyka się często z utrudnieniami dla działalności górniczej spowodowanymi nie
racjonalnym zagospodarowaniem powierzchni terenu, wynikającym bądź z błędnych decyzji 
lokalizacyjnych bądź z braku należytych zabezpieczeń obiektów przed wpływami eksploatacji 
górniczej. Sytuacja ta stoi w sprzeczności z zapisami kilku ustaw mówiącymi o ochronie złóż. 
W artykule szerzej omówior.y jest przypadek braku zabezpieczeń obiektów i jego przyczyny 
oraz sposób umożliwiający egzekwowanie prawidłowości zabezpieczeń . 

Całość rozważań umieszcza autor na tle przyszłych potrzeb surowcowych, w tym energe
tycznych świata, które, według przekonania autora, spowodują, że węgiel stanie się wkrótce 
bardzo cenną kopaliną. 

Z racji kilkudziesięcioletniej działalności naukowej w dziedzinie tzw. szkód górniczych i nie
wiele krótszego członkostwa, a następnie przewodniczenia komisji ds. Ochrony Powierzchni 
przy WUG, chciałbym zwrócić uwagę czytelników na problem, który mnie od dawna niezwy
kle bulwersuje. Otóż wielokrotnie w historii górnictwa, w tym również w okresie powojennym, 
gdy nasza wiedza teoretyczna w zakresie szkód górniczych była już znaczna, powstawały na 
powierzchni, w obszarach wpływów eksploatacji górniczej, obiekty różnej rangi, niekiedy bar
dzo ważne, a jednocześnie wrażliwe na wpływy eksploatacji górniczej, które z powodzeniem 
mogły być zlokalizowane poza obszarami czynnych kopalń lub przynajmniej w obszarach mniej 
zasobnych w kopaliny. 

Na błędy lokalizacyjne nakładało się często jeszcze inne zło . Wprowadzano mianowicie 
w obiektach kosztowne zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji, które później w ogóle lub 
nie w pełni funkcjonowały wskutek błędów wykonawczych. 

To drugie zło występowało również w obiektach, których lokalizacja w zasięgu wpływów 
eksploatacji górniczej była nie do uniknięcia ze względów społeczno-gospodarczych. 

W wyniku tych błędów państwo nasze ponosiło olbrzymie straty wielorakiego rodzaju, jak 
np.: nakłady na zabezpieczenia obiektów przed wpływami eksploatacji górniczej, straty z ty
tułu ograniczeń nakładanych na eksploatację (stosowanie podsadzki, synchronizacja i koor-
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dynacja frontów wybierania, czyli wzajemna współzależność frontów, ograniczanie postępu 
wybierania, niekiedy: ograniczanie grubości wybieranego pokładu), dość często: zaniechanie 
wybierania udostępnionych, a nawet przygotowanych części złoża. 

Wymierne skutki tych nakładów i ograniczeń są trudne do oszacowania, niemniej każdy, 
kto posiada trochę wyobraźni i elementamą wiedzę w tym zakresie, zgodzi się ze mną, że są 
one gigantyczne. Można by nawet zaryzykować stwierdzenie, że bylibyśmy odczuwalnie bo
gatszym krajem, gdybyśmy w przeszłości uniknęli wspomnianych błędów. 

Jako sztandarowe przykłady obiektów jednego lub drugiego rodzaju można wymienić: mias
to Jastrzębie, Osiedle Paderewskiego w Katowicach, mutatis mutandis: autostrady A-l i A-4, 
osiedla mieszkaniowe KGHM-u. 

List ten piszę nie tylko gwoli wspominków historycznych, bo można by je skwitować 
stwierdzeniem, że co się stało, to się nie odstanie, ale przede wszystkim dlatego, że to samo 
zło, które wyżej opisałem dzieje się nadal, chociaż w nieco innej formie i w zmienionych oko
licznościach. Zmienione okoliczności to po pierwsze fakt, że koszty zabezpieczeń obiektów 
wznoszonych na terenach górniczych ponosi przedsiębiorca górniczy wydobywający kopalinę, 
a po drugie: ustawowy obowiązek ochrony złóż, jako ważnego elementu środowiska i zapew
nienia do nich dostępu. Tu od razu trzeba powiedzieć, że to drugie stanowi pusty (teoretyczny) 
zapis przez nikogo nie respektowany, nawet przez tych, któryrn powinno szczególnie zalezeć 
na jego przestrzeganiu, tj. gminom górniczym. Mimo uciążliwości stwarzanych przez górnic
two, gminy górnicze są summa summarum beneficjentami funkcjonowania górnictwa na ich 
terenie. Górnictwo dostarcza im bowiem miejsc pracy oraz obficie zasila budżet gminy. Nie
rozważne lokowanie przez gminy inwestycji na terenach górniczych poważnie ogranicza dzia
łalność górniczą w ich obszarze i może przyczynić się do skrócenia żywotności kopalni, co 
często ma miejsce, a to oznacza wielorakie straty gminy. · 

A teraz forma przejawiania się omawianego zła: zgodnie z ustawą o zamówieniach publi
cznych wybiera s i ę projektanta i wykonawcę inwestycji kierując się głównie kosztem wyko
nania. Odnoszę wrażenie, że często, a może nawet najczęściej, jest to jedyne kryterium wyła
niania wykonawcy projektu i inwestycji. I tak zdarza się, że projektantem inwestycji na terenie 
górniczym jest ktoś ze Szczecina lub Gdm'!ska, kto wprawdzie zaoferował najniższą cenę, ale 
nie ma zielonego pojęcia o tym, czym są ruchy górotworu, jakim deformacjom podlega po
wierzchnia, jakie dodatkowe deformacje, przemieszczenia i naprężenia mogą wystąpić w obiek
cie i jakie zabezpieczenia można lub należy w nim wprowadzić. W rezultacie powstaje obiekt, 
który rzekomo zawiera jakieś tam zabezpieczenia, przedsiębiorca górniczy za nie płaci, a nas
tępnie okazuje się, że na eksploatację górniczą tak czy owak trzeba nakładać opisane już 
ograniczenia, bo niestety nasze życie społeczno-gospodarcze jest tak zorganizowane, że to gór
nictwo jest tą ostatnią instancją, na której skupiają się wszystkie negatywne efekty błędów lo
kalizacji, projektowania i wykonawstwa obiektów powierzchniowych. 

Czy tak musi być? Częściowo tak, ale chyba nie do końca. Górnictwo może i powinno się 
przed tym bronić. Widzę tu dwie główne możliwości obrony. Jedną z nich nazwałbym ogólną, 
a drugą szczególną. Możliwość ogólna tkwi w zapisach ustaw Prawo Ochrony Środowiska (art. 
125), Prawo Geologiczne i Górnicze (art. 50 i art. 54) i Ustawie o Planowaniu i Zagospoda
rowaniu Przestrzennym (art. l O, ust. l, pkt 11 ). Chodzi o występujące w nich zapisy o ochronie 
złóż. Niestety zapisy te są dość ogólne i nie precyzują dostatecznie wyraźnie problemu ochrony 
złóż poprzez sformułowanie wymagań, co do racjonalnego sposobu zagospodarowania po
wierzchni terenu. Efekty działań po tej linii mogą więc nie być wystarczająco skuteczne. Dla
tego należałoby czynić odpowiednie starania u legislatorów o wprowadzenie takich zmian w tych 
ustawach, które nadałyby większą rangę zagadnieniu ochrony złóż ze względu na planowane 
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zagospodarowanie powierzchni i zapobiegałyby nierozważnemu planowaniu inwestycji w ob
szarach występowania zasobów złóż. 

Szczególna, a jednocześnie bardziej realna możliwość wyegzekwowania ochrony złoża oraz 
ułatwienia projektowania i dokonania jego eksploatacji tkwi w zapisie art. 99 Ustawy Prawo 
Geologiczne i Górnicze. Z zapisu tego wynika obowiązek pokrywania przez przeclsiębiome 
górniczego nakładów na zabezpieczenia obiektów przed szkodami górniczymi. Moim zdaniem, 
o słuszności którego przekonywają pewne znane mi przykłady realnego braku zabezpieczeń 
mimo poniesionych nakładów, wspomniany obowiązek nie może być reali zowany bezwarun
kowo. Przedsiębiorca górniczy powinien mieć prawo wglądu i ingerencji, za pośrednictwem 
delegowanego przez siebie specjalisty z zakresu budownictwa na terenach górniczych. w obu 
fazach powstawania obiektu, tj . w fazie projektowania i w fazie wykonawstwa. Pozytywna opi
nia tego specjalisty byłaby warunkiem partycypacji przedsiębiorcy górniczego w kosztach po
wstawania obiektu. 

Do napisania niniejszego artykułu skłoniło mnie w szczególności zawodowe i naukowe 
uwikłanie w rozliczne konflikty między użytkownikami powierzchni i górnictwem, które w wie
lu przypadkach były do uniknięcia, gdyby rozważniej projektowano zagospodarowanie powie
rzchni. Ogólną zaś przyczyną napisania tego artykułu była świadomość tego, co się dzieje i co 
się jeszcze może dziać na rynkach suro\vców energetycznych i innych surO\VCÓV/, a także zja
wisko ultraszybkiego, chociaż na szczęście tylko formalnego, ubytku zasobów węgla w Zagłę
biu Górnośląskim , do czego, w pewnym stopniu, przyczyniają się błędy w zagospodarowaniu 
powierzchni . 

Zbliża się szybkimi krokami tzw. szczyt Hubberta, czyli maksimum wydobycia ropy naf
towej, po którym, z wiadomych przyczyn, nastąpi nieuchronny spadek wydobycia z nieunik
nionym szalei'lstwem cenowym i totalnym chaosem na rynkach surowców energetycznych. 
Niektórzy przewidują, że szczyt ten wystąpi już w roku 2008 , inni szacują, że wystąpi on 
w okresie do roku 2020. Tak czy owak, mówiąc przenośnie, stanie się to już jutro. Jeśli w naj
bliższym czasie nie zostanie dokonane jakieś epokowe odkrycie naukowe, które zrewolucjo
nizuje możliwość pozyskiwania przez ludzkość energii, to już wkrótce będziemy się starali 
wyskrobać z wnętrza ziemi każdą tonę pozostawionego tam węgla . 

W świetle tego, co napisałem, jakże śmiesznie brzmią nadal jeszcze uporczywie powtarza
ne enuncjacje różnych niedouczonych polityków, ekonomistów i dziennikarzy wieszczących 
zmierzch epoki węgla. To niedouczenie wyraża się w nieznajomości uwarunkO\ ari geologicz
nych, w kierowaniu się sytuacją górnictwa w Europie, szczególnie Zachodni ej, przy niezna
jomości sytuacji ogólnoświatowej, gdy ta pierwsza jest zupełnie nieadekwatna do drugiej , ule
ganiu wymowie fluktuacji, czy nawet dłuższych niży koniunktury dla węgla i wreszcie ulega
niu podszeptom koncernów naftowych i gazowych, które mają oczywisty interes w kształto
waniu określonych opinii na temat węgla. 

Podsumowując, powtarzam z naciskiem: chrońmy zasoby węgla i innych surowców. W szcze
gólności nie dopuszczajmy do ich zablokowania przez bezmyślne lokowanie in westycji po
wierzchniowych nad złożami. 
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Protection of Minerał Deposits in the Light 
of Influence of Mining on Surface Structures 

Abstract 

The author has very often to deal with some obstructions to mining activities caused by an 
unreasonable development of ground surface due to erroneous investment locations or due to 
the Jack of proper structural precautions. This situation contradicts several provisions of three 
legał acts stipulating protection of minerał deposits. In the artide more consideration is given 
to the case of Jack of proper structural precautions and to the reasons of i t as well as to an ap
proach making it possible to enforce proper precautions. 

The whole of considerations is put on a wider background of future world's needs for raw 
materials including fossil fuels, which, according to author's conviction, will cause, that coal 
will shortly become a very precious minerał. 
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Zastosowanie hurtowni danych i analiz GIS 
do oceny zagrożenia terenów górniczych 

Słowa kluczowe 

Mat. Km~f Sz.koły Ek:,ploataLji 
?odziemnej 2006 

GIS- hurtownie danych -deformacje terenu -szkody górnicze - analiza ryzyka 

Streszczenie 

Współczesne technologie pomiarów deformacji na terenach górniczych dostarczają dowol
nie dużych ilości danych limitowanych jedynie kosztem ich pozyskania i archiwizacji. W od
niesieniu do terenów górniczych podlegających wpływom eksploatacji są to zarówno dane dys
kretne (pozyskiwane w punktach pomiarowych rozproszonych na powierzchni terenu), jak i da
ne ciągłe (dane rastrowe jak np. zobrazowania interferometryczne, numeryczne modele terenu 
i in.). W ochronie terenów górniczych obok danych opisujących przemieszczenia powierzchni 
terenu, dysponujemy inną grupą danych dotyczących odporności obiektów chronionych (bu
dynków i budowli inżynierskich, terenów rolnych, infrastruktury uzbrojenia terenu) . Odpowie
dnie zarządzanie tymi danymi, również w aspekcie historycznym, poprzez tworzenie hurtowni 
danych w systemach geoinformatycznych (GIS) pozwala na wykorzystanie analiz przestrzen
nych do zarządzania ochroną terenów górniczych. 

l. Ochrona terenów górniczych a zastosowanie GIS-u? 

Ochrona terenów górniczych jest dziedziną wiedzy i techniki zajmującą się wszelkimi as
pektami wpływu eksploatacji górniczej na obiekty chronione zlokalizowane w górotworze i na 
powierzchni terenu. Dotyczy to obiektów budowlanych, uzbrojenia terenu, sieci komunikacyj
nych, gruntów i użytków i innych. Zagrożenie powierzchni terenu określa się poprzez badania 
deformacji terenów podlegających wpływom eksploatacji, pomiarom i prognozom deformacji 
dla obszarów leżących w rejonach eksploatacji dokonanej i projektowanej. Wykonując analizy 
zagrożenia budynków i budowli oraz infrastruktury uzbrojenia terenu można optymalizować 
koszty prowadzenia eksploatacji . W efekcie właściwe podejście do ochrony terenów górni
czych przyczynia się do uwzględniania ryzyka inwestycyjnego zarówno w sensie dalszego roz
woju eksploatacji górniczej, jak i rozwoju zabudowy powierzchni terenu . Rozważając czyn
niki, które muszą być analizowane oraz różnorodność danych wykorzystywanych do analiz 
można stwierdzić, że ochrona terenów górniczych powinna dysponować odpowiednimi narzę
dziami wspomagającymi i wzbogacającymi proces decyzyjny. GIS jako technologia analitycz
na łącząca zalety rozbudowanych baz danych z oprogramowaniem analitycznym wybitnie na
daje się do realizacji tych celów. 
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Biorąc pod uwagę rejony podlegające wpływom dokonanej, bądź projektowanej eksploa
tacji górniczej można stwierdzić, że zagadnienia związane z ochroną terenów górniczych wys
tępują właściwie na terenie całego kraju. Szczególne znaczenie mają oczyw iście rejony pod
legające wpływom eksploatacji głębinowej, a więc Górny Śląsk, Dolny Śląsk, rejon Zagłębia 
Lubelskiego, LGOM, rejony eksploatacji soli, siarki. Nie należy jednak zapominać o terenach 
odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego oraz o odkrywkach surowców skalnych. 

Procesy geodynamiczne towarzyszą eksploatacji górniczej, stanowiąc określone zagrożenie 
dla kopalni i ludzi. Stąd też istnieją odpowiednie przepisy stanowiące, że przedsiębiorcy gór
niczy muszą prowadzić monitoring i przechowywać dane związane z ciągłymi i nieciągłymi 
deformacjami powierzchni terenu, wstrząsami górotworu oraz szereg danych opisowych . Dzia
ły Miernicze i Działy Geologiczne poszczególnych zakładów górniczych mają obowiązek pro
wadzenia i archiwizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej [l]. W jej skład wchodzą m.in. 
mapy geologiczne, mapy wyrobisk górniczych, mapy zagospodarowania i ukształtowania po
wierzchni terenu górniczego i inne. Działy Szkód Górniczych prowadzą z kolei zasoby i ka
talogi spraw związanych ze zgłoszonymi szkodami górniczymi, inwentaryzacje obiektów chro
nionych, biorą udział w postępowaniach sądowych, posługując się danymi dotyczącymi defor
macji terenu, mapami tematycznymi powierzchni terenu i innymi materiałami uzupełniający
mi. Ilość tych dat1ych stale rośnie vv czasie roz\voju eksploatacji górniczej i musi być analizo-
wana stale, nawet po likwidacji kopalni. Niezbędne jest wykonywanie no woczesnych analiz, 
celem optymalizacji kosztów eksploatacji, zwłaszcza w warunkach rosnącej konkurencji oraz 
malejącej akceptacji społecznej dla szkodliwych skutków działalności górniczej. Tradycyjne, 
dotychczasowe podejśc ie do zarządzania tymi danymi już nie wystarcza. 

1. 1. Dlaczego GIS w ochronie terenów górniczych? 

Systemy GIS (Geographic Information System) budowane są w celu gromadzenia, prze
chowywania, przetwarzania i analizy danych geograficznych, to znaczy danych zawierających 
informację przestrzer1ną o obiektach (poprzez współrzędne x, y, z) i danych opisujących te 
obiekty. W skład takiego systemu wchodzą zazwyczaj sprzęt komputerowy skonfigurowany 
zależnie od architektury systemu, oprogramowanie i baza danych GIS, stanow iąca dla użyt
kownika systemu najistotn iejszy element. 

Dane dotyczące ochrony terenów górniczych, podlegające przetwarzaniu w zakładach gór
niczych można podzielić na kilka grup tematycznych: 
l) dane geologiczno-górnicze (geometria parcel eksploatacyjnych, parametry eksploatacji -

miąższość, głębokość, system, daty wybierania złoża; tektonika i stratygrafia górotworu); 
2) dane pomiarowe dot. monitoringu deformacji powierzchni terenu górniczego (wskaźniki 

deformacji t.j. obniżenia, nachylenia, krzywizny, odkształcen ia poziome, przemieszczenia; 
zobrazowania InSAR- okresowych przemieszczeń pionowych); 

3) dane dotyczące obiektów podl egających ochronie (budynki, infrastruktura uzbrojenia tere-
nu, szlaki komunikacyjne, inne); 

4) dane dotyczące ukształtowania powierzchni terenu (numeryczny model terenu); 
5) dane hydrogeologiczne i hydro logiczne; 
6) dane o środowi sku przyrodniczym, uwarunkowaniach społecznych itp. 

Wśród wymienionych danych można wyróżnić dane typu wektorowego (mogą to być m. in. 
mapy wyrobisk górniczych, elementy wektorowej mapy powierzchni terenu, itp) i rastrowego 
(np. numeryczne modele terenu, skany map topograficznych, zdjęcia lotnicze, obrazy satelitar
ne). Oprócz wymienionych grup danych niezbędne są informacje uzupełniające, które wchodzą 
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w skład projektów i dokumentacji zakładu górniczego. Muszą one podlegać okresowo uzupeł
nieniom i analizom. Każdy zakład górniczy operuje wymienionymi danymi, pozyskując je sa
modzielnie, wymieniając lub nabywając z innych firm, albo współużytkując z innymi firmami. 
Problem i specyfika zakładów górniczych polega na tym, że większość danych ma charakter 
historyczny, ich ilość i jakość zmienia się z czasem i zależy od rozwoju eksploatacji górniczej. 
Z czasem wzrasta zatem stopień skomplikowania procesów analitycznych realizowanych przez 
zespoły inżynierskie w kopalni. Rosnąca ilość raportów różnego typu wcale nie ułatwia podej
mowania decyzji, gdyż raporty i zestawienia tabelaryczne również trzeba czytać. Budowa sys
temów, które pozwalałyby na uzyskanie przejrzystych i natychmiastowych informacji o stanie 
zakładu górniczego jest więc nieunikniona. 

I .1.1. Możliwości anality,;zne systemów GIS w ochronie terenów górniczych 

Można wymienić bardzo wiele możliwości konkretnych analiz, których realizację umoż
liwiają aplikacje GIS w aspekcie ochrony terenów górniczych. Do przykładowych można za
liczyć: 

- ocena zagrożenia obiektów na terenach górniczych (raporty ilościowe i jakościowe, plano
v;anie odszkodov-.'ań, analiza kosztóv·l); 

- wariantowe analizy projektów eksploatacji z punktu widzenia oddziaływania na powierz
chnię terenu i obiekty; 

- analizy drożności koryt cieków i kolektorów kanalizacyjnych na terenach deformacji po
wierzchni terenu; 

- analizy rozwoju zalewisk i osuszeń terenu wywołanych odwodnieniem górotworu, bądź od
twarzaniem zwierciadła wód po likwidacji zakładu górniczego; 

- ocena oddziaływania wstrząsów górniczych na obiekty powierzchniowe (zasięg szkodli
wych oddziaływa!'!, intensywność drgań); 

- projektowanie optymalnej trasy dojazdowej do kopalni (minimalizacja energii środków trans
portu; ochrona przed hałasem; minimalizacja kosztów pozyskania gruntów; warunki klima
tyczne); 

- interpretacja postępu procesu deformacji powierzchni terenu (natychmiastowy dostęp do 
danych pomiarowych; analiza łączna wyników pomiarów - obrazów InSAR - parcel eks
ploatacji górniczej; zmian rzeźby terenu; zagospodarowania powierzchni terenu). 
Jak widać możliwości analityczne GIS polegają często na badaniu skomplikowanych relacji 

między danymi i dalece odbiegają od prostych zapytań SQL znanych z operacji na prostych ba
zach danych. Stopień skomplikowania analiz prowadzi z jednej strony do upowszechniania się 
systemów GIS, z drugiej jednak nakłada na użytkownika obowiązek przemyślenia metod gro
madzenia, weryfikacji i archiwizacji danych w firmie, czy koncernie. O optymalizacji procesu 
decyzyjnego decyduje współcześnie właściwie zaprojektowana baza danych oraz rozwiązanie 
problemu integracji danych pochodzących z różnych źródeł. 

1.1.2. Przykład zastosowania GIS 

Typowym przykładem zastosowania systemu GIS do oceny zagrożenia terenów górniczych 
jest analiza mająca na celu realizację jednego z przepisów nadzoru górniczego dotyczącego 
wykazania na mapach tylko tych obiektów budowlanych, które są zagrożone wpływami pro
jektowanych robót górniczych. Analiza bazuje na porównaniu atrybutów budynków- kategorii 
odporności (będących efektem oceny budowlanej) z atrybutami terenu górniczego - katego-
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riami terenu (wynikającymi z prognozy deformacj i). Dzięki zastosowaniu systemu informacji 
geograficznej (GIS), porównywane atrybuty posiadają odniesienie przestrzenne, gdyż odnoszą 
s i ę do obiektów zlokal izowanych w konkretnej przestrzeni geograficznej. Wszelkie obiekty tej 
przestrzeni mają więc położenie zdefiniowane za pomocą współrzędnych w bazie danych sys
temu GIS. Na rysunku l wyświetlony został wynik analizy w postaci tylko tych budynków, 
które posiadają kategorię odporności niższą lub równą kategorii terenu, na jakim są zlokali
zowane. 
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Rys. l. Analiza GIS -wyszukanie obiektów zagrożonych na terenie górniczym 
Fig. l. GIS Analysis- research o f damaged buildings on the mining area 

11 

W ten sposób użytkownik systemu GIS, niezwykle szybko jest w stanie podjąć decyzję o 
remontach, zabezpieczeniach, bądź nawet koniecznych zmianach w projekcie eksploatacji gór
niczej. System GIS staje się zatem elementem wsparcia w procesach decyzyjnych, w zakresie 
projektowania i finansowania inwestycji w zakładzie górniczym. 

1.2. Historia i stan obecny GIS w polskim górnictwie 

1.2.1. Wszystko zaczęło s ię od rozwiązań CAD 

Pierwsze próby informatyzacji, a tym samym opanowania napływu danych graficznych 
i opisowych polegały w polskim górnictwie na zastosowaniu aplikacji CAD do prowadzenia 
map wyrobisk górniczych (lata 1991- 95). Prace te zostały zainicjowane w kopalni "Piast" (Auto
CAD) (górnictwo węglowe) oraz Zakładzie Górniczym "Rudna" (gómictwo rud miedzi) [3]. 
Kolejne aplikacje bazujące na platformie CAD - MicroStation powstały w ZG "Polkowice-
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Sieroszowice". Dane opisowe prowadzone były w relacyjnych bazach danych. Już wówczas 
zwracano uwagę na zróżnicowanie aplikacji do prowadzenia komputerowej mapy wyrobisk 
górniczych oraz formatów danych, praktycznie uniemożliwiających wzajemną wymianę da
nych pomiędzy poszczególnymi systemami informatycznymi. Do podstawowych problemów 
występujących w tego typu systemach zaliczany był brak standardów zarówno co do graficznej 
reprezentacji symboli, jak i semantyki baz danych. Późniejsze regulacje prawne nie zmieniły 
zasadniczo tego stanu rzeczy, gdyż specyfika oprogramowania wdrażanego w poszczególnych 
zakładach górniczych oraz historyczny rozwój tych aplikacji dedykowanych lokalnym warun
kom powodowały istotne trudności w wymianie i integracji systemów na szerszą skalę. 

Rozwój aplikacji stanowiących platformę realizacji omawianych rozwiązaó spowodował, 
że obecny poziom numerycznych map górniczych jest bardzo wysoki zwłaszcza w aspektach 
dokładności, wiarygodności i aktualności danych. W chwili obecnej jedynie część kopal(! wę
gla kamiennego dysponuje systemami numerycznej mapy wyrobisk górniczych (większość 

w środowisku AutoCAD), natomiast wszystkie zakłady górnicze rud miedzi posiadają takie 
systemy (pracujące w środowisku MicroStation). Kopalnie odkrywkowe prowadzą swoją do
kumentację mierniczo-geologi czną także w środowisku CAD, przy czym w mniejszych za
kładach eksploatujących surowce skalne są to często proste aplikacje, często freeware' owe. 

Wymagania stawiane przez współczesną gospodarkę i standardy ochrony środowiska spra
wiają, że pojawia się pytanie co do konieczności unifikacji standardów numerycznych map 
wyrobisk górniczych nie tylko w zakresie stosowalności obowiązujących przepisów i norm -
co już stało się powszechne, ale również co do formatów danych i ich struktury, a nawet ap
likacji zarządzających [ 4]. 

Jeśli chodzi o systemy prowadzenia numerycznych map powierzchni terenu dla celów och
rony terenów górniczych, w zakładach górniczych stosowane są różnorodne rozwiązania opar
te na profesjonalnych aplikacjach łączących technikę CAD z bazami danych opisowych [5]. 
Systemy CAD dają, obok wysokiej jakości produktów kartograficznych, także pewne możli
wości analityczne. Niestety współcześnie nie są to możliwości wystarczające. Coraz częściej 
pojawiają się głosy sugerujące zastosowanie bardziej rozbudowanych systemów informacji 
przestrzennej wzbogacających możliwości analiz zasobów mapowych (m.in. [6; 2]). 

1.2.2. Rozbudowane systemy baz danych 

Nieomal równocześnie z rozpoczęciem prac nad numeryczną mapą wyrobisk górniczych 
zaczęły powstawać koncepcje dotyczące szerszego spojrzenia na dane przestrzenne dotyczące 
ochrony terenów gómiczych. Pierwowzór takiego systemu informacji o terenie górniczym pow
stał w latach 1991-93 w Katedrze Ochrony Terenów Górniczych AGH Kraków [7]. Poglądy te 
wynikały m.in. z konieczności prowadzenia prac nad planami zagospodarowania terenu w gmi
nach górniczych w odniesieniu do zagrożenia terenu i obiektów przez eksploatację górniczą. 
Wzajemne relacje przestrzenne elementów analizowanych w ramach takich prac s-kłaniały do 
stopniowej rozbudowy systemów informatycznych w kierunku zastosowania GIS. Systemy te 
łączyły bazy danych zawierających informacje o obiektach budowlanych, prognozowanych de
formacjach powierzchni i częściowo o eksploatacji górniczej (bez części graficznej). Pozwala
ły na realizację prostych analiz i raportowanie, stanowiły jednak niewątpliwie zalążek projek
towanych obecnie systemów GIS [2], [Popiołek, Krawczyk 2002]. Cechą powstających w la
tach 90 i na początku 2000 systemów było stosowanie relacyjnych baz danych, jednak system 
analiz zapewniany był poprzez zapytania SQL realizowane najczęściej w predefiniowanych 
formularzach. Nie były to, zatem systemy GIS, których cechą charakterystycznąjest integracja 
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danych przestrzennych i atrybutowych na wspólnej platformie systemowej oraz prowadzenie 
analiz, których wyniki są wyświetlane w postaci graficznej, bądź tabelarycznej najczęściej nie 
definiowanych wcześniej. Istniejące obecnie na niektórych kopalniach, n p w Katowickim Hol
dingu Węglowym systemy pozwalają na daleko idącą obsługę danych dotyczących eksploatacji 
górniczej, powierzchni terenu oraz obiektów chronionych [8]. 

Bardzo dobrą ilustracją istniejącej obecnie sytuacji w zakresie stosowania systemów infor
matycznych z kręgu CAD/GIS w górnictwie jest wynik ankietyzacji przeprowadzonej w Głów
nym Instytucie Górnictwa w 2004 roku [9]. Statystyka tej ankietyzacji wskazuje na ciągle jesz
cze stosunkowo niewielki rozwój informatycznych systemów zwłaszcza w górnictwie węgla 
kamiennego. Zaledwie 48% kopalń (z przebadanych 38 zakładów) posiada numeryczny zasób 
map górniczych i powierzchni terenu na różnym poziomie wdrożenia (zaledwie 18% wdrożo
nych w pełni). Zazwyczaj są to systemy CAD rozbudowane o bazy danych . Nie są to jednak 
systemy zintegrowane, które pozwalałyby na prowadzenie złożonych analiz przestrzennych, 
optymalizacji eksploatacji, wspomagania zarządzania zgłoszeniami szkód. Jedynie w górnictw
ie rud miedzi można mówić o procesie wdrażania systemów typu GIS w pełnym tego słowa 
znaczeniu. 

2. Zarządzanie danymi w GIS 

Zarządzanie danymi systemu GIS niezbędnymi w ochronie terenów górniczych, podobnie 
jak zarządzanie jakimikolwiek danymi służącymi obsłudze procesów biznesowych polega na 
odpowiednim projekcie bazy danych GIS, jej zasilaniu i obsłudze . 

Kompleks zagadnie~'! związanych z zarządzaniem danymi GIS można sprowadzić schema
tycznie do następujących pojęć: 
- gromadzenia/importu, 
- metadanych, 
- kontroli jakości, 
- integracji, 
- archiwizacji, 
- analiz. 

System informatyczny, aby żyć musi być stale zasilany bieżącymi danymi. W warunkach 
kopalni są to zazwyczaj dane analogowe gromadzone w formie dokumentacji technicznej przez 
poszczególne działy zakładu górniczego. Pewną grupę stanowią, jak pokazano powyżej dane 
numeryczne (mapy i bazy danych CAD oraz pozostałe bazy danych) . Dane te są zazwyczaj 
niespójne, dublują się często, a również ich dokładność jest mocno zróżnicowana. Baza danych 
GIS powinna być przystosowana do gromadzenia tych wszystkich danych poprzez odpowie
dnie narzędzia (rys. 2). 

Współczesne systemy informatyczne pozwalają na niezwykle zaawansowaną kontrolę ja
kości danych. Dotyczy to także systemów CAD wykorzystywanych do prowadzenia numery
cznych map powierzchni i wyrobisk górniczych. Możliwość uwzględniania elementów topo
logii, stosowanie narzędzi baz danych oraz wyposażenie aplikacji CAD w opcje kontroli jako
ści pozwala często na wykorzystywanie wprost danych CAD w bazach danych systemów GIS. 
Istnieją więc możliwości software'owe uzyskiwania wysokich standardów danych, problemem 
sąjednak zasady i ludzie obsługujący systemy CAD i GIS. Od nich zależy czy możliwości op
rogramowania będą wykorzystane. Kwestia jakości i dokładności danych w systemach GIS, 
a zwłaszcza gromadzenie informacji o dokładności danych w bazach GIS jest konieczne dla 
oceny ryzyka decyzji podejmowanych w oparciu o analizy GIS [lO]. 
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Struktury danych powinny nie tylko zapewniać wymienione powyżej warunki, ale także za
pewniać dostęp do danych historycznych (np, wyników pomiarów deformacji powierzchni te
renu, wyników pomiarów szybów, danych dotyczących pól eksploatacji dokonanej itp.). Te 
niezwykle wygórowane oczekiwania są w stanie spełnić jedynie bardzo złożone systemy baz 
danych, 

3. Hurtownie danych 

3, l, Idea hurtowni danych 

Hurtownie danych (Data Warehouse) są to specjalne bazy danych, które powstały celem in
tegracji danych pochodzących z różnych źródeł, z różnych - często nieskoordynowanych wza
jemnie systemów informatycznych. Systemy baz danych tego typu znane są od początku lat 90, 
XX wieku. Systemy informatyczne wdrożone w danym przeds iębiorstwie pochodzą przeważ

nie od różnych producentów. Dane przechowywane w bazach danych tworzonych w różnych 
działach kopalni zawierają informacje, które mogłyby być przydatne dla wielu użytkowników 
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także spoza tych działów. Kopalnia, lub koncern górniczy chcąc dysponować stale dostępem 
do wszystkich swoich danych może integrować je w hurtowniach danych, skąd mogą być na
stępnie dystrybuowane, bądź analizowane dla celów zarządzania poszczególnymi procesami 
biznesowymi . Dane gromadzone w centralnej hurtowni danych podlegają zwykle procesowi 
wydobywania ze źródłowych baz danych, następnie są konwertowane do pożądanej, jednolitej 
postaci, agregowane i w końcu ładowane do hurtowni. W hurtowni danych gromadzenie da
nych z systemów obsługujących dane branżowe często wykonywane jest cyklicznie. W ten 
sposób oprogramowanie hurtowni zapewnia stałe zasilanie w dane i archiwizację danych histo
rycznych. Dane znajdujące się w hurtowni nie podlegająjuż żadnym zmianom. 

Dodatkowo hurtownie wyposażone w systemy analityczne służące do eksploracji danych, 
są w stanie generować informacje wspomagające podejmowanie decyzji (Data Mining). Me
chanizmy te automatycznie poszukują relacji pomiędzy danymi zgromadzonymi w hurtowni 
celem estymacji zachodzących między nimi relacji i prognoz. 

Biorąc pod uwagę cechy hurtowni danych, można je zaliczyć do systemów wspierających 
podejmowanie decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Podobnie jak systemy GIS w odnie
sieniu do danych przestrzennych, hurtownie danych mogą stanowić element integracji i m·chi
wizacji danych z zakresu ochrony terenów górniczych. Integrując dane z różnych systemów 
operacyjnych przedsiębiorst\va hurtovvn ie danych mogą np. przechovvywać vvszystkie dane do
tyczące obiektów zlokalizowanych na terenach górniczych łącznie z kosztami odszkodowań , 

remontów i zabezpieczeń , z uwzględnieniem zmiennych cen rynkowych, a także dane typowo 
górnicze, geologiczne i geodezyjne. 

3.2. GIS a hurtownie danych 

Hurtownie danych pomagają systematyzować dane pochodzące z różnych źródeł, pozwa
lają wyeliminować błędy , niejednorodność danych, a w końcu mogą stanowić źródło zasilania 
systemów GIS w trakcie wykonywania konkretnej analizy. To rozwiązanie polegające na ko
rzystaniu systemów GIS z hurtowni danych ma tę zaletę, że dane sąjednolite, zweryfikowane 
i przygotowane do wykorzystania. 

Niektóre systemy GIS zostały tak zaprojektowane, aby wykorzystywać technologię zbliżo
ną do narzędzi hurtowni danych na własnej platformie systemowej . To rozwiązanie, w przeci
wieństwie do poprzedniego znacznie zwiększa uniwersalność oprogramowania systemów GIS. 
Użytkownik może połączyć się z dostępnymi w otoczeniu bazami danych i korzystać z ich za
sobów w celu wykonania konkretnych analiz przestrzennych lub atrybutowych. W tym czasie 
nie dokonuje jakichkolwiek zmian w strukturze baz źródłowych, do których jest podłączony, 
a jego system "postrzega" te bazy tak jak hurtownia danych - bazy operacyjne. Nie następuje 
zatem zasilanie bazy danych GIS w taki sposób jak to pokazano na rysunku 2, gdyż tylko nie
które dane według uznania użytkownika będązapisywane do własnej bazy danych. 

To drugie z zaprezentowanych rozwiązań jest przystosowane do pracy na dowolnych ba
zach danych, jest więc znacznie tańsze w fazie wdrażania niż technologia wykorzystująca hur
townie danych. Niesie ze sobąjednak ryzyko towarzyszące sięganiu po "obce" dane. 

4. Podsumowanie 

Zarządzanie zakładem górniczym wymagało zawsze szybkich i odpowiedzialnych decyzji . 
W odniesieniu do ochrony terenów górniczych zarządzanie kopalnią wymaga analizy danych 
górniczo-geologicznych, wyników pomiarów deformacji powierzchni, danych dotyczących obiek-
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tów chronionych w granicach terenu górniczego i wielu innych. Różnorodność, ilość i zmien
ność w czasie tych wszystkich danych niezwykle utrudniają i spowalniają proces podejmowa
nia decyzji, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych (katastrofa budowlana, silny wstrząs górni
czy, deformacje nieciągłe). 

Zastosowanie systemów GIS, jak również hurtowni danych pozwala na osiągnięcie nastę
pujących celów: 
- uporządkowanie danych w strukturach zakładu górniczego, lub koncernu, 
- ujednolicenie formatów danych dla zdefiniowanego standardu, 
- ułatwienie analiz danych przestrzennych, 
- przyspieszenie i optymalizacja projektowania eksploatacji górniczej, 

poprawienie jakości i efektywności zarządzania, 
ocena ryzyka prowadzenia eksploatacji w rejonie chronionych obiektów, 

- analiza kosztów eksploatacji w aspekcie ochrony powierzchni. 
Duże zaległości we wdrażaniu nowoczesnych systemów GIS w polskich zakładach górni

czych są często efektem ich słabej kondycji finansowej w przeszłości. Systemy informacji geo
graficznej wdrażane rozważnie, z odpowiednią analizą wstępną, staną się narzędziem wspoma
gania decyzji przez cały czas produkcji zakładu górniczego i będą nieocenioną pomocą rów
nież w fazie likwidacji zakładów górniczych. 
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Applying of Data Warehouses and GIS Analysis 
for Hazard Assessment on Mining Areas 

Abstract 

Nowadays huge data sets are provided as results of deformation measurements in the mi
ning areas. Database is only limited by the data acquisition and storage costs. In the database 
both point and continuous data are collected. In mining areas influenced by deposit develop
ment the value of surface movements is measured in points, in regular or not regular networks . 
Raster data are an example of continuous data (Digital Terrain Model - DTM, InSAR, remote 
sensing images). Besides data describing the surface movements, data concerning the resista
nce of the protected objects (buildings, agriculture fields, pipelines, and routs) are eligible. All 
of those data are gathered in time, so they should be stored also in the historical order. Apply
ing the GIS decision support for efficient management of mining induced areas needs integra
tion of all data in GIS data warehouses. The spatial analysis and data mining could improve 
risk assessment on mining areas. 

Recenzent: dr inż. Artur Krawczyk 
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Prognozowanie wskaźników deformacji terenu wskutek podziemnej 
eksploatacji złóż z wykorzystaniem możliwości środowiska MA THCAD® 

Słowa kluczowe 

prognozowanie -wskaźniki deformacji -modelowanie numeryczne - MATHCAD® 

Streszczenie 

Przedstawiono algorytmy do wykorzystania w środowisku MATHCAD<D umożliwiające 
obliczanie wartości prognozowanych wskaźników deformacji terenu powstałej na skutek eks
ploatacji górniczej, w przestrzennym stanie przemieszczeń, w lokalnym układzie współrzęd
nych. Podstawy teoretyczne stanowi teoria W. Budryk-S. Knothe. Zaproponowano uwzględ
nienie w teorii empirycznego współczynnika zwięzłości skał nadległego górotworu oraz moż
liwego kształtu funkcji przejścia. Przedstawiono algorytm obliczania promienia zasięgu wpły
wów głównych z uwzględnieniem współczynnika zwięzłości skał w środowisku MATHCAD®. 

l. Wprowadzenie 

Z teorii prognozowania wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu i górotwór 
możemy wymienić teorie geometryczne (między innymi takich autorów jak H. Keinhorst, 
R. Bals, S. Awierszyn, T. Kochmański, Z. Kowalczyk), teorie oparte o zasady mechaniki oś
rodków ciągłych (między innymi takich autorów jak A. Sałustowicz, H. Gil, A. Biliński , 

M. Borecki, M. Chudek, H. Kratsch), teorie stochastyczne (między innymi takich autorów jak 
J. Litwiniszyn, W. Budryk, S. Knothe, W. Batkiewicz).W najbardziej rozpowszechnionej w Pol
sce (i nie tylko) teorii W. Budryk-S. Knothe, przyjmuje się górotwór jako ośrodek stochasty
czny, ciągły. Podobne założenia znajdujemy w teorii T. Kochmańskiego, dotyczy to również 
teorii J. Litwiniszyna, która jest teoretycznym uzasadnieniem teorii W. Budryk-S. Knothe. 
Wskaźniki deformacji wyrażone wzorami matematycznymi znajdujemy między innymi w opra
cowaniach [l, 3-5, 7-12, 22]. Do prowadzenia analiz numerycznych omawianych zagadnie!'! 
możemy wykorzystać środowisko MATHCAD® z uwagi na prostotę i czytelność formułowa
nych tam algorytmów, których przykłady z różnych modeli matematycznych omówiono mię
dzy innymi w opracowaniach [13-21]. 

W ocenie stopnia zagrożenia obiektów na terenach eksploatacji górniczej stosowane są 
wskaźniki deformacji, których praprzyczynąjest obniżenie terenu w. Przez pierwszą pochodną 
obniżenia w definiowane jest nachylenie T, natomiast druga pochodna obniżenia w jest przy
bliżoną wartością krzywizny K, której odwrotnościąjest promień krzywizny R. Między innymi 
opracowaniach [ 4-8, l 0-12] znajdujemy współczynnik proporcjonalności B wyrażony ilora
zem przesunięcia poziomego u do nachylenia T, oraz ilorazem odkształcenia poziomego g do 
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krzywizny K. W przypadku górotworu dochodząjeszcze takie wskaźniki jak odkształcenia pio
nowe Ez i wychylenia (wychylenia na przykład osi szybów od pionu). Parametrami natomiast 
są wielkości, które występują we wzorach matematycznych służących do obliczania wartości 
wskaźników deformacji. Jednym z takich parametrów jest promień zasięgu wpływów głów
nych, którego propozycje obliczania na podstawie empirycznego współczynnika zwięzłości 
skał przedstawiono w rozdziale 3 niniejszego opracowania. 

2. Obliczanie wskaźników deformacji terenu w środowisku MATHCAD® 

Na przykładzie teorii W. Budryk-S. Knothe przy wykorzystaniu możliwości programu na
rzędziowego MATHCAD® możemy przedstawić jedną z propozycji organizacji obliczeń war
tości prognozowanych wskaźników deformacji terenu, w lokalnym układzie współrzędnych 
prostokątnych, przy przyjęciu zadanych wartości parametrów. Schemat identyfikacj i i nume
racji współrzędnych parcel eksploatacyjnych względem przyjętego układu współrzędnych mo
żemy realizować według danych zamieszczonych na rysunku l. 

TI"'r Ih,. 
I Iy I 'i( Iy I - pierwsza parcela Y ·"2 I 2 
x l l J. 2 2 r II T 

llv llv 
.1'>.1 !l nx 

~ 2 
ny 

2 II - dmga p arce la '\:, I1y1 'x2 'v2 
mx l 

my 
l mx2 my 

2 III- trzecia parcela I J 
Nx Ny Nx Ny N - n-ta parcela 'x, 'Y, 

l l 2 2 X 

Rys. l. Schemat eksploatacji o kształcie prostokąta- położenie punktów obliczeniowych w macierzy 
Fig. I. Diagram of rectangle-shaped worki n g- location o f the measurement poi n ts in matrix 

Do obliczenia wartości prognozowanych wskaźników deformacji terenu w punkcie znaj
dującym się w początku układu współrzędnych możemy wykorzystać wzory prezentowane 
między innymi w opracowaniach [3-5, 7, 10-12]. W prezentowanym przykładzie współrzędne 
parceli eksploatacyjnej oraz parametry zadeklarowano w wektorach danych. Założono przy 
tym, że wartość obrzeża d została już uwzględniona w zadanych wartościach współrzędnych 
a opisana jest proponowanym wzorem empirycznym postac i: 

d = ~ j.L · g · r(!J-, a, H, z0 ) 

gdzie: 
j.L- współczynnik zwięzłości skał opisany proponowanym wzorem empirycznym ( 18), 
g- obliczeniowa miąższość pGkładu, [m], 

(l) 

r(!J-, a, H, z0) - promień zasięgu wpływów głównych opisany proponowanym wzorem ( 15), 
przy czym z0 oznacza horyzont odpowiadający powierzchni terenu. 
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Deklarację wartości parametrów w uproszczonym przykładzie obliczeniowym możemy 
przedstawić następująco : 

H 

a 
(X! Y! X2 Y2):=(-10 O 10 50) 

g 

tg_ beta 

200 

0.2 

3 

2 
H 

r tg_ beta 

B 

-jeden z możliwych zapisów wzorów do obliczania wartości wskaźników deformacji: 

w:= 

l f -··~ 2' 
FwX2f-- · e ,. dX2 

r 
X2 

l f -•;1' 
FwYl f-~ · t ,. dYl 

Y! 

l f -• .. ;2' 
FwY2 f--· e ,. dY2 

r 
Y2 

=>w =0.047 

w f- a· g· (FwXl- FwX2) · (FwYl- FwY2) 

w 

-nachylenia T, i Ty: 

- n-XI : 

FTX!t-e ,: 
Tx := -n-x2' 

FTX2 t-e ,-' 

} 

- n·Yl' 

FwY! t-~· e ·; dYl 
r 

Y l 

Y2 

-n· Y!! 

FTYlf-e ,: 
Ty:= -n·Y2' 

FTY2f-e ,: 

FwXl t-~· fe -·;~ 1

, dX! 

XI 

X2 

Tx t-- a. g· (FTX!- FTX2)· (FwY!- FwY2) Tyt--a. g· (FTY!- FTY2)· (FwX!- FwX2) 
r r 

Tx Ty 
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-krzywizny K, i K~ : 

XI - ·~• ' 
FKXI (-- ·e ,. 

Kx := r _,_,,, 
X2 .' FKX2(--· C ,-

-f - n·YI' l . 
FwYl (- - · c ,. dYl 

r 
\"1 

FwY2 (- ~ · fe ·.~' dY2 
r J 

Y! c•:;·•.' 
FKYJ(-- ·e ,. 

r 
Ky := Y2 -•·y_o' 

FKY2(--·C ,. 

l ( -·~·' 
FwXL (-~ · r ,. dXl 

X I 

FwX2(-~· Je-·~~,, dX2 

-7·1t•'l·" 
Kx (- - , ' "'·(FKX!-FKX2)·(FwYl-FwY2) 

1.-

X1 
-?·n·a ·(Y 

Ky(- - , "'·(FKYl- FKY2)·(FwXl-FwX2) 
r · 

Kx Ky 

-deklaracja wzorów na obliczanie przesunięć, odkształceń poziomych: 

Parametr B wynikający z postulatu S.G. Awierszyna proponuje się obliczać ze wzoru: 

B = _r(:......ll'_a_, H_,_z.::...:.0 ) 

n 
(2) 

Wartość empiryczną B parametru B, przy odpowiednio dużej liczbie danych z pomiarów 
(najlepiej z niecek w stanie asymptotycznie ustalonym), proponuje się obliczać ze wzoru: 

I [E, - (13 · K, )Y= minimum 

i-=1 

~ E ·K L.J l l 

=> 13 = --'-'=..:...1 __ _ 
i= n 

LK,~ 
i=! 

gdzie: 
e, K.- wartości odkształceń i krzywizn uzyskane z pomiarów. 

(3) 

W przestrzennym stanie przemieszczeń obniżenie, w punkcie z rozpatrywanego przykładu, 
możemy obliczyć także stosując następujące deklaracje zmiennych otrzymując w rezultacie ten 
sam wynik: 

{xl yl x2 y2):={-10 -25 10 25) 
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x2 y2 ( ) f fa· g _::;:.[(ś-")'+(~-x)'] 
10 W x, u := -" ·e' d-"dT] 

r-
(4) 

xl yl 

W(0,25) = 0.047 

Przy polach eksploatacyjnych o kształtach nieregularnych możemy dokonać podziału par
celi eksploatacyjnej na dowolnie małe prostokąty pokrywające zadany obszar. Obniżenie w roz
patrywanym punkcie obliczamy jako sumę obniżeń (superpozycja) od elementarnych pól. Po
dobny sposób rozwiązania zagadnienia dotyczącego pokładów nachylonych możemy przepro
wadzić dzieląc zadany obszar złoża na szereg parcel prostokątnych, których głębokości zale
gania określamy z rozciągłości i kąta upadu pokładu. Na rysunku 2 przedstawiono przekroje 
pionowe teoretycznych niecek obniżeniowych powstałych od pokładu nachylonego zalegają
cego na różnych głębokościach - w przykładzie przyjęto następujące parametry: pokład wy
eksploatowany w kształcie prostokąta o współrzędnych XI= O, yl = -10, x2 = 140, y2 = 10 [m], 
rozciągłość południowo-północna przy wschodnim kącie upadu a = 23,2°, miąższość g = 4,88 [m], 
współczynnik osiadania a = 0,8, zasięg wpływów tg(~) = 1,6, średnie głębokości zalegania: 
H1 = 46 [m] (oznaczenie "w!"), H2 = 64 [m] (oznaczenie "w2"), H3 = 94 [m] (oznaczenie 
"w3"),H4 = 119 [m] (oznaczenie "w4"), H5 = 259 [m] (oznaczenie "w5''). 

--os 

w l( L) 
- -! 

10l2(L) 

w3(L) - 1.5 

w4(L) 

wS(L) --2 

-25 

-100 -s o 

<:·'.,, " ... . ... -· \ .. '' ···-.•.• -·-·-·-······ .. . 
\ ........ _____ .... .. ..... ... 

... ··--···· 

50 

... .. . ... 

100 150 200 

Rys. 2. Wpływ nachylenia pokładu na kształt niecek obniżeniowych (opis w tekście) 
Fig. 2. Influence of straturn inclination on shape of subsidence troughs (description in text) 

Wizual izację niecki obniżeniowej możemy wykonywać w formie przekrojów, których przy
kład zamieszczono na rysunku 2 oraz w formie przestrzennych lub warstwicowych map obni
żeń przedstawionych na rysunku 4. Do wykonania mapy w projekcji trójwymiarowej możemy 
przedstawić przykład algorytmu w oparciu o macierz współrzędnych pól eksploatacyjnych, któ
rych schemat przedstawiono na rysunku 3. 

Dane współrzędnych parcel przedstawionych na rysunku 3 wstawiono do macierzy M, nato
miast w kolejnych wektorach zadeklarowano przykładowe wartości parametrów. 
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l-150 -195 -30 255] [0.21] [3.1] [200] [1.99] -30 180 210 255 0.23 3.2 199 1.98 
M ·= a ·= cr ·= H ·= t g beta := 

. 135 15 210 180 . 0.22 o· 3.0 . 198 ~- 2.01 

-30 -60 210 15 0.24 3.1 201 2.03 

i := O,l..rows(M) - l Xl := M(o) X2 := M( 2
) Y l := M( 1

) Y2 :=M(') 

H ; 
r. =---'-----
' tg_ beta; 

rov .(M)- 1 X2, Y2; 

w(x,u) :=- i ,"' i ·e r,· dśdYl I ffa .cr -~[(:;-u)'+(tJ-dJ 

. ~-
I:=O XI, Yl; 

(-30, 255) t Y (2 10, 255) 

II 
-3l'. ! :···)ł---i------,..--~(2 10. !80) 

III 

035
' 

15
) (2 10, 15) - -- ----- _____ ; _______ _____________ _______ r------+ 

: IV X 

(-30, -60) 

(-150,-195).._ 

Rys. 3. Schemat rozmieszczenia parcel eksploatacyjnych: przykład koordynat wejściowych 
Fig. 3. Contiguration of mining-parcel : exemplary of input coordinates 

- deklaracja podprogramów generujących dane do sporządzenia przestrzennej i warstwicowej 
mapy powstałej niecki obniżen i owej: 

ul:= q l f- min (M( 1
)) 

q2 f- min(M(')) 

mi f- q2 i f q l> q2 

m2 f- q l otherwise 

m22 f- m2- max(r) · .J2 if m2 < mi 

m 22 f- m l - max (r) · .J2 otherwise 

ul f- m22 

ul 

XI:= ki f- min (M(o) ) 

k2 f- min (M(') ) 
k22 f- k2 i f kl > k2 

k33 f- ki otherwise 

k44f--k22-max(r) -.J2 if k33<k22 

k44 f- k33- max (r) · .J2 otherwise 

XI f- m22 

XI 
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u2 := ni<---- max (M(')) 

n2 <---- max(M(>)) 

n22<----nl if nl > n2 

n3~ <---- n2 otherwise 

n4<----n22+max(r)·.f2 if n22>n33 

u2 <---- n33 + max(r)· .J2 otherwise 

u2 

X2 := b l <---- max (M (o) ) 

b2 <---- max(M(")) 

b22 f- b l if b!> b2 

b33 <---- b2 otherwise 

b4 <---- b22 + max(r) · .J2 i f b12 > b33 

X2 <---- n33 + max(r) · .J2 otherwise 

X2 

B := CreateMesh (Mapa, xt x2, ul, u2, cei{ Jxl~ ~ ~21 J ceil( Jul~ ~ ~u2 J J J 

200 

B,B 

Rys. 4. Prezentacja graficzna wygenerowanego kształtu niecki obniżeniowej 
Fig. 4. Graphical presentation of genera te on the shape o f subsidence trough 

W celu przeprowadzenia obliczeń dla niecki w stanie nieustalonym proponuje się stosować 
jako mnożnik funkcji obniżeń asymptotycznie ustalonych w= W 111ax wzór empiryczny postaci: 

(5) 

gdzie: 
t - czas wyrażony w latach, 
ag - średnia wartość współczynników osiadania pokładu eksploatowanego i starych zrobów 
z rozpatrywanego przedziału agE (0,07, 0,34), 
c(H, J..l)- parametr funkcyjny wyrażony proponowanym wzorem empirycznym: 
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17 46J 

c(H, ~) = 16 · (B_J-y:; + -8 ·_,__~_-5-5 

h0 1253 

gdzie: 
H -średnia głębokość eksploatacji, m, 
h0 - głębokość jednostkowa, h0 = l m. 

3. Proponowany model obliczania promienia zasięgu wpływów głównych 
na podstawie współczynnika zwięzłości skał 

l 

(6) 

W teorii W. Budryk-S. Knothe dotyczącej prognozowania wpływu eksploatacji górni-

czej na powierzchnię i górotwór występują parametry teorii związane zależnością r = tg(S) , 

!4, 10-121. Wartość parametru tg(~) w teorii ma znaczenie aposterioryczne, co w przypadku 
prognozowania powinno być elementem o znaczeniu apriorycznym. Wobec tego podjęto próbę 
zmodyfikowania kształtu funkcji wpływów głównych z uwzględnieniem empirycznego współ
czynnika zwięzłości skał, [2, 18, 21]. Na podstawie przeanalizowanych wyników z pomiarów 
geodezyjnych możemy zauważyć , że niecki obniżeniowe na powierzchni terenu oraz przypo
wierzchniowe niecki wewnątrz górotworu charakteryzują się w przybliżeniu bardzo zbliżo
nymi wartościami parametrów promienia zasięgu wpływów głównych i obniżenia maksymal
nego. Dopiero przy dużych głębokościach wartość promienia wpływów głównych znacznie 
maleje, a wartość ich obniżenia maksymalnego wzrasta [l, 2, 4] -rysunek 5. Potwierdzeniem 
zaobserwowanego zjawiska może być porównanie pomierzonych wartości odkształceń piono
wych E,. prowadzonych przy pomiarach głębokości szybów: wartości tych odkształceń są zna
czne na dużych głębokościach i zbliżają się do wartości zerowej w pobliżu powierzchni te
renu. Analizowane zjawisko zaobserwowano także podczas eksperymentu wykonanego na mo
delu górotworu z suchego piasku (model sypki według teorii J. Litwiniszyna [4]) w przypadku 
dużych przemieszczeń przedstawiono na rysunku 5. Obserwacje eksperymentu wykonanego na 
modelu sypkim, o niewielkiej zwięzłości, w którym bloki skalne są reprezentowane przez zia
rnka piasku, które utraciły wzajemną spoistość i układają się na skutek powstałej pustki pod 
kątem naturalnego stoku, w przypadku małych przemieszczeń mogą prowadzić do wniosku, że 
promień wpływów głównych maleje prostoliniowo od powierzchni w głąb górotworu. 

Rys. 5. Model górotworu sypkiego (opis w tekście) 
Fig. 5. Model of loose rockmass (description in text) 
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Można zauważyć, że spękanie górotworu, jego rozdrobnienie i utrata zwięzłości związane 
są z naturalnymi. fizyko-mechanicznymi własnościami ośrodka, jakim jest górotwór, związane 
są także z systemem eksploatacji, a zatem ze współczynnikiem osiadania a. Zaobserwowane 
zjawiska można analizować w ten sposób, że promień zasięgu wpływów głównych jest zależny 
od głębokości rozpatrywanego horyzontu z, od współczynnika eksploatacyjnego a oraz od pa
rametru dotyczącego zwięzłości warstw górotworu - współczynnika zwięzłości skał w góro
tworze fl. Zwięzłość skały zależy w znacznym stopniu od jej stopnia nasączenia wodą (od jej 
wilgotności) , [2, 5, 13, 23]. Z przeprowadzonych analiz wynika, że wartość współczynnika 
zwięzłości f.L można uszeregować w sposób następujący dla warstw: 
- plastycznych, na przykład piaszczysto-żwirowych i okruchowych : fl = 0,~ 

- średniozwięzłych , na przykład piaszczysto-żwirowo-łupkowych lub łupkowych: J.!= 0,7~ 

- zwięzłych , na przykład skały wapienne, dolomitowe, piaskowcowe: fl = l[2j . 
Proponuje się, aby model obliczania promienia zasięgu wpływów eksploatacyjnych. oma

wiany w opracowaniach [l, 18, 21] określać za pomocą ogólnej funkcji r(H, z, J.!, a) = <D( z;), 
która jest zależna od głębokości eksploatowanego pokładu, od głębokości zalegania warstw 
górotworu nadległego, od współczynnika zwięzłości skał i współczynnika osiadania w taki 
sposób, aby był spełniony postulat przechodniości (tranzytywności), który w jednorodnej po
staci dla przykładowych trzech horyzontów z" z!!, zm w górotworze i odpowiadającym im 
promieniom zasięgu wpływów głównych r" r11 , r111 możemy zapisać w jednorodnej postaci 
jako: 

(7) 

Zapis przedsta vionego postulatu przechodniości możemy zinterpretować następująco: zna
jąc wartość parametru r1 na poziomie z1 oraz znając operator <D umożliwiający obliczanie pro
mienia zasięgu wpływów eksploatacji wewnątrz górotworu możemy wyznaczyć wartość licz
bową parametru r11 na poziomie z11 , a na podstawie wartości parametru r11 i znanego operatora 
<D możemy wyznaczyć wartość liczbową parametru r111 na poziomie z111 • Można otrzymać ten 
sam wynik obliczeń przechodząc bezpośrednio z poziomu z1 na poziom z111 za pomocą znanego 
operatora <I>. Przez analogię do krzywych zasięgów wpływów tworzonych przez niecki przy
powierzchniowe (z uwzględnieniem analizowanych wartości odkształceń pionowych Ez pro
wadzonych przy pomiarach głębokości szybów) możemy założyć , że postulat przechodniości 
rozpatrywany w płaskim stanie odkształceń spełnia funkcja utworzona z łuku elipsy przecho
dzącego w prostą, którą, zgodnie z rozważaniami W. Batkiewicza i K. Grenia [l] oraz w opar
ciu zależności przedstawione w opracowaniach [I 8, 21] możemy zapisać formułą: 

(8) 

Na rysunku 6 przedstawiono powierzchnie ilustrujące proponowaną funkcję przejścia od 
zmiennych r(a, z) oraz r(a, zk) , z których możemy wywnioskować, że w miarę wzrostu war
tości a (współczynnika wypełniania pustki poeksploatacyjnej) podana funkcja przechodzi od 
kształtu elipsy do prostej, co oznacza, że przy braku jakiegokolwiek podsadzania (przy zawale, 
przy wartości a bliskiej jedności) nadległy górotwór ulega największemu spękaniu i podziałowi 
na bloki skalne- co zostało potwierdzone także badaniami modelowymi [4]- patrz rysunek l. 
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Rys. 6. Wizualizacja funkcji przejścia (8) jako r(a, z) oraz r(a, zk) 
Fig. 6. Visualization o f transition-function (8) as r(a, z) and r(a , zk) 

Lcgendn: 

l 2 

~[;] 
Rys. 7. Schemat funkcji przejścia w górotworze (opis w tekście) 

Fig. 7. Diagram of transition-function in rockmass (description in text) 

W celu wyznaczenia zas i ęgu wpływów głównych r na powierzchni terenu poszukujemy 
ekstremum funkcji (8), co możemy zapisać równaniem: 

~=O oz (9) 

Wykonując różniczkowanie względem zmiennej z, po przyjęciu rozwiązania dodatniego 
i uproszczeniu otrzymujemy: 

a·z 
z= k 

.JI -2 ·a+2 · a 2 

a 
-r=============·Zk 
.JI -2 ·a+2·a 2 

(lO) 
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Na rysunku 7 przedstawiono wizualizację funkcji przejścia przy oznaczeniach : l - pokład 

nie wyeksploatowany, 2- pustka poeksploatacyjna (układ na szkicu obrócony o kąt 180 stopni 
z uwagi na kierunek osi z)- zatem głębokość eksploatacji możemy opisać zależnościami: 

(II) 

(12) 

[ a l H= l+ ·Zk 

~l-2·a +2 · a 2 
(13) 

wobec czego możemy wyznaczyć zmienną zk występującą we wzorze (8), którą po przeksz
tałceniu wyraża zależność: 

H (14) 
zk = --------

' , a 
1

' ~l-2·a+2·a 2 

Przyjmując układ współrzędnych (r, O, z) możemy podać ostateczną postać wzoru opisu
jącego przebieg parametru r na powierzchni terenu i wewnątrz nadległego górotworu: 

w którym poszczególne symbole oznaczają: 
H - głębokość eksploatowanego pokładu, m, 
z - głębokość rozpatrywanego horyzontu (pomiędzy powierzchnią terenu a eksploatowa
nym pokładem), m, 
fl - współczynnik zwięzłości skał na rozpatrywanym horyzoncie z, określony wzorem em
pirycznym (18), 
a - współczynnik osiadania, którego wartość w przypadku eksploatacji z zawałem waha się 
w granicach 0,771,0, natomiast w przypadku stosowania podsadzki w granicach 0,05-;-0,7. 

Funkcja ( 15) opisana jest granicami: li m r(H, z, )l, a) ---7 O oraz !im r(H, z, )l, a) ---7 )l· H. 
Z-4H Z--40 

Z uwagi na to. że nadległy górotwór składa się z warstw o różnej miąższości i zróżnico
wanej zwięzłości, które teoretycznie możemy w modelu rozpatrywać jako warstwy zalegające 
poziomo, to zachodzi konieczność rozpatrzenia sposobu obliczania promienia zasięgu wpły
wów r z uwzględnieniem różnych wartości współczynnika zwięzłości skał f1 i różnej miąż
szości tych warstw określonych przez różnicę sąsiadujących ze sobą horyzontów zi-zi-I· Nary
sunku 6 przedstawiono zależności geometryczne dotyczące promienia zasięgu wpływów głów-
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nych r zachodzące w modelu górotworu składającego się z dwóch warstw o zróżnicowanej 
sztywności, takich , że współczynniki zwięzłości warstw spełniają relację ~t2>f.l 1 , wobec czego 
promień zasięgu wpływów głównych można wyrazić zależnością: 

( 16) 

a dla kompleksu złożonego z n warstw promień zasięgu wpływów głównych możemy zapisać 
równaniem w postaci ogólnej: 

i=n i=n 

r=r11 = l_)(z;;j.l;)-Ir(z;;f1.;_1 ) dlai=l,2, 3 ... n (17) 
i=l i=2 

Anali za zebranych danych doświadczalnych [2] umożliwiła wyprowadzenie przybliżonego 
wzoru empirycznego do obliczania wartości współczynnika zwięzłości skał !J.(Re, M). Wartość 
współczynnika ~l proponuje się obliczać ze wzoru: 

~t(Rc,M)= 4 R 
c 11 

2 
18 -zs·M·R;" 653 ?5M 

+ - ·e --- ·e-
25 !000 

w którym poszczególne symbole oznaczają: 

Re- wytrzymałość średnia skały na ściskanie , MN/m~, 
R 1 -wytrzymałość jednostkowa (R 1 = l MN!m\ 
M -współczynnik mięknięcia skały, który przyjmuje następujące wartości: 

(18) 

-w przypadku skał mało spoistych M:::; 0,3 , w przypadku skał półzwięzłych 0,3:::; M:::; 0,7, 
-w przypadku skał zwięzłych M;?: 0,7 , określany jest ze wzoru [23]: 

(19) 

gdzie: 
Ren- wytrzymałość średnia skał na ściskanie w stanie nasycen ia wodą, MN/m2

. 

Wizualizację powierzchni obrazującej przebieg funkcji j.l(Re, M) oraz kontrolę wartosc1 
liczbowych estymatorów parametrów wzoru (18) przedstawiono w opracowaniach [18 , 21]. 

''t 

Jl ~ l• t l 2 

~=====~___j~ CJ 
Rys. 8. Objaśnienie znaczenia zmiennych we wzorze (16); legenda zgodna z rysunkiem 7 

Fig. 8. Clarifying the meaning of variabies in the equation ( 16); legend compatible with figtn·e 7 
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Rys. 9. Przykładowe wartości Re oraz Ren niektórych skał 
Fig. 9. Example values of Re and Ren selected rocks 

Wykorzystując możliwości środowiska MATHCAD® do obliczania promienia zasięgu wpły
wów głównych i tangensu kąta zasięgu wpływów głównych w zależności od n warstw nadle
głego górotworu z wykorzystaniem współczynnika zwięzłości skał 11 możemy przedstawić na
stępujący algorytm w środowisku MATHCAD®, [13-21] : 
l) deklaracja wektorów wartości wytrzymałości średniej skał na ściskanie Re oraz wytrzyma

łości średniej na ściskanie skał w stanie nasiąkniętym wodą Ren [MN/m2
] poszczególnych 

warstw nadkładu : 

[ 
4.3] 

Ren := 50.2 

7.6 

2) definicja funkcji obliczającej współczynnik mięknięcia skał Mi: 

M(Rc,Ren):= n f-

n 

Ren 

Re 

3) deklaracja indeksowania wektorów przy przyjętej wartości zmiennej wbudowanej ORIGIN = 0: 

j := O,l..rows(Re)-1 

4) definicja wektora wartości poszczególnych współczynników Mi i wydruk kontrolny warto
ści obliczonych: 
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5) deklaracja podprogramu i macierzy realizujących obliczenia v.artości współczynników zwięz
łości skał poszczególnych warstw nadległego górotworu oraz wydruk kontrolny wektora 
obliczonych wartości: 

b f--

).I.(Rc,M):= 
4·Rc·M l I·M 

18 -~- 653 
2+-·e 25 - - - ·e 25 

25 1000 
b 

6) deklaracja wektora wartości rzędnych stropu poszczególnych warstw nadległego górotworu 
oraz deklaracja wartości wektora danych współczynnika eksploatacyjnego a oraz rzędnej 
stropu warstwy eksploatowanej (głębokości zalegania pokładu) H: 

8) deklaracja podprogramu opisującego funkcję zależności promienia zasięgu wpływów głów
nych od czterech zmiennych: 

r(z,).I.,H,a) 

H 
Ą f- --------

a 
!+-,====== 

.J1 - 2 ·a + 2 ·a 2 

a ·H 
·- (, f- z -------;o===== 
.- a+.JI-2·a+2·a 2 

'f' f- a ·(H - z) 

r f- ).l· [ (l- a · ~Ą 2 
- (, 

2 
) + 'f' J 

r 

9) deklaracja wektora funkcyjnego realizującego obliczanie wartości promienia zasięgu wpły
wów głównych oraz tangensu kąta zasięgu wpływów głównych: 
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10) wydruk wektora obliczonych wartości promienia zasięgu wpływów głównych i tangensa 
kąta zasięgu wpływów głównych wraz z wydrukiem kontrol nym obl iczeń pośrednich: 

( 
R J = (148.961] 

tg_~ 1.544 

r(z0 , !J.o , H, a)= 131.802 r(z 1,iJ.1,H,a)= 187.035 r(z 2 ,iJ.2 ,H,a)= 139 

r(z 1,iJ.0 , H,a)=13i.208 r(z 2 ,iJ.1,H,a)= 177.668 

-sprawdzenie: R = 131,8 + 187,0+ 139,0-131,2-177,7 = 148,9 [m] 

11) deklaracja równania do obliczenia uśrednionej wartości współczynnika zwięzłości skał z moż

liwością wykorzystania tej wartości przy obliczeniach dynamicznych niecki obniżeniowej 
oraz wydruk wartości obliczonej: 

iJ._srednie:= 

Wnioski 

Prognozowanie wartości wskaźników deformacji, z uwagi na niejednorodność ośrodka ja
kim jest górotwór, możemy zaliczyć do zagadnień o dość znacznym stopniu złożoności. Wyko
rzystanie programu narzędziowego MATHCAD®, z uwagi na prostotę jego obsługi, może oka
zać się pomocne przy prowadzeniu analiz oraz weryfikacji wartości wskaźników i ich para
metrów względem rozpatrywanego modelu numerycznego. Zastosowanie proponowanej kon
cepcji obliczania promienia zasięgu wpływów głównych r w teorii W. Budryk-S. Knothe z uwz
ględnieniem empirycznego współczynnika zwięzłości skał 11- nadległego górotworu może oka
zać się również pomocne przy prognozowaniu wpływów eksploatacji górniczej na górotwór 
i powierzchnię ze względu na aposteriorycznie wyznaczany do tej pory parametr tg(~) . Warto
ści zmiennych występujących w proponowanym wzorze określającym współczynnik zwięzło
ści skał mogą być określane metodami doświadczalnymi lub przyjmowane z bazy danych ba
dań wytrzymałościowych skał, które wcześniej zostały przeprowadzane, natomiast estymatory 
parametrów modelu zaproponowanej funkcji mogą być aktualizowane w miarę poszerzania ba
zy odnośnych danych empirycznych. 
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Forecasting as a Result of Underground Exploitation of Beds 
the Coefficients of Deformation of Terrain 
from Utilization the Possibility of Environment MATHCAD® 

Abstra et 

An algorithms has been presented which, used in the MATHCAD0 environment, enables 
the calculation of prognostic indexes of lad deformation, resulting of underground mining acti-
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vity, in the environmental spatial displacement status, in the !ocal system of coordinates. The 
theoretical base is given by the theory by W. Budryk-S. Knothe. Proposed has been taking into 
account in the theory the empirical factor of toughness of the overlying strata rocks and the 
possible shape of transition function. Presented has been an algorithm for computing the radius 
of the range of major effects, with taking into account the rock toughness factor in the envi
ronment of MATHCAD®. 

Recenzent: dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski 
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Słowa kluczowe 

górnictwo- zagrożenia naturalne w kopalniach podziemnych 

Streszczenie 

Zagrożenia naturalne w kopalniach węgla kamiennego warunkowane są zarówno czynni
kami naturalnymi Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, dotychczasową działalnością górniczą 
(tak zwanymi "zaszłościami eksploatacyjnymi") jak też i aktualnie stosowaną technologią eks
ploatacji. W artykule syntetycznie scharakteryzowano czynniki naturalne GZW mające bezpo
średni związek z zagrożeniami naturalnymi: parametry wytrzymałościowo-deformacyjne węg
la i skał otaczających pokłady, zaburzenia geologiczne, pierwotną temperaturę skał, metano
nośność pokładów oraz zaszłości eksploatacyjne. W oparciu o wyniki badań różnych autorów 
wskazano na zwiększanie się wytrzymałości skał wraz ze zwiększeniem głębokości prowa
dzenia robót górniczych przy równoczesnym zmniejszaniu wytrzymałości węgla, zwiększaniu 
temperatury pierwotnej skał, zwiększaniem metanonośności i pokładów, coraz bardziej złożo
nymi zaszłościami eksploatacyjnymi dodatkowo komplikowanymi istotnym niedoinwestowaniem 
wymuszającym prowadzenie eksploatacji podpoziomowej (poniżej poziomu udostępnienia). 

Na tym tle przedstawiono tendencje rozwoju technologii eksploatacji wynikającą zarówno 
z wymogów gospodarki rynkowej jak i kondycji ekonomicznej kopalń węgla kamiennego i wy
nikający stąd prawdopodobny stan poszczególnych zagrożeń naturalnych w dalszej działalno
ści górniczej . 

l. Wprowadzenie 

Od zarania dziejów działalności górniczej towarzyszą zagrożenia naturalne. Niektóre z nich, 
powszechne, występujące w każdej kopalni niezależnie od wydobywanej kopaliny, subiekty
wnie odbierane jako mało istotne, chociaż w sumie powodujące najwięcej wypadków. 

Należy do nich zagrożenie ze strony górotworu a którego przyczyny w statystyce wypad
kowej ujmowane są w dwie grupy: 
- oberwanie się skał ze stropu, 
- oberwanie się skał z ociosu. 

Aktywizacja tej grupy przyczyn wypadków w latach 199572004 w kopalniach węgla ka
miennego spowodowała 38,4747,2% wszystkich wypadków, w tym wypadków śmiertelnych 
wynikających z aktywizacji zagrożeń naturalnych 23,17100%. Wyjątkowym był rok 2002, w któ
rym wypadki śmie11elne powodowane tą grupąprzyczyn stanowiły zaledwie 5,5% (Martyka J. [26]). 
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W subiektywnym odczuciu największe zagrożenie w kopalniach - to zagrożenie tąpaniami, 
wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego lub pożarami. Faktem jest, że ta grupa zagrożeń 
z reguły pociąga za sobą wypadki zbiorowe, w których ginie lub ulega wypadkom ciężkim na
raz kilku, kilkunastu, a nawet ki lkuset ludzi, podczas gdy na skutek opadu skał wypadkom ule
gają najczęściej pojedynczy pracownicy, rzadziej - kilku. Ogólnie można powiedzieć, że są 
zdarzenia punktowe, podczas. gdy inne zagrożenia swym katastrofalnym zasięgiem mogą objąć 
wyrobisko na znacznej długości, a w szczególnych przypadkach- cały oddział lub nawet zna
czną część kopalni. 

W artykule ciągu dokonana zostanie analiza obiektywnych przyczyn aktywizacji zagrożeń 
naturalnych w kopalniach węgla kamiennego i tendencji zmian tych zagrożeń przy uwzględ
nieniu trendu rozwoju technologii eksploatacji pokładów węgla kamiennego w kopalniach Gór
nośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW). 

2. Czynniki warunkujące występowanie zagrożeń naturalnych 

Podziemna działalność górnicza zakłóca geologicznie ustalony stan równowagi w górotwo
rze. Zagrożenia stąd wynikające ogólnie nazywamy zagrożeniami naturalnymi. Ich występo-
v:anie i stan natężenia \Varunkov·;ane są zaróv·lno budovvą i \Vłaściv·;ościami górotv-loru, zabu-
rzeniami geologicznymi, jak też dokonaną i aktualnie prowadzoną działalnością górniczą. 

P"roblematyka ta jest dostatecznie szeroko udokumentowana w piśmiennictwie górniczym. 
Upoważnia to do podania wyłącznie syntetycznych informacji istotnych ze względu na wystę
pujące zagrożenia naturalne. 

2.1. Budowa i właściwości węgla i skał otaczających 

Złoże węgl a karniemJego w GZW jest złożem wieJopokładowym Grubość pokładów zmie
nia się w szerokich granicach, przy czym grubość pokładu 51 O we wschodniej części Zagłębia 
przekracza 20 m. Liczba pokładów zdatnych do eksploatacji jest znaczna. I tak pokładów o gru
bości większej od l ,O m i zalegających do głębokości 1200 m w obszarze górniczym kopalni 
"Szczygłowice" występuje 29 o łącznej grubości ponad 50 m, w kopalni "Makoszowy"- 28 o łą
cznej grubości ponad 38 m. Ogólna grubość pokładów zdatnych do technicznej eksploatacj i w re
jonie niecki Bytomskiej wynosi ponad 68 m (KWK "Bobrek-Centrum") . Cyklotemy osadza
nia się warstw skalnych w poszczególnych miejscach GZW znacznie różnią się. Najczęściej 
występujące ich charakterystyczne utwory (od najstarszych do najmłodszych) to: łupek stigma
riowy - węgiel - iłowiec - mułowiec - piaskowiec - mułowiec - iłowiec. Łączne grubości ut
worów poszczególnych cyklotemów sedymentacyjnych znacznie różni się. W mobilnej części 
niecki są nieznaczne, często występują pokłady we wzajemnej niedużej odległości. W pozo
stałej części GZW odległości między poszczególnymi pokładami nierzadko przekraczają nawet 
lOOm. 

Wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie skał otaczających pokłady jest zróżnicowana w posz
czególnych grupach stratygraficznych. Generalnie zwiększa się prawie liniowo od grupy 100 
do 800. Za (M. Bukowska) [2] zmianę średniej wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie przed
stawiono na rysunku l, a zmienność tą wraz z głębokością- na rysunku 2. Generalnie wszyst
kie skały płonne wykazują zwiększającą się wytrzymałość wraz z głębokością- rysunek 3 (A. 
Kidybiński [12, 13]). Podobnie zwiększa się ich gęstość objętościowa- rysunek 4 [12, 13]. 
Odwrotną zależność wykazują parametry wytrzymałościowe węgli z wyjątkiem odmian mato
wych - rysunek 5 [ 12]. Charakterystyczne jest przy tym, że wraz ze zwiększeniem ich uwęg
lenia zmniejsza się wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie. 
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Rys. l. Zmiana średniej wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie piaskowców karbońskich 
w poszczególnych grupach stratygraficznych GZW [2] 
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Fig. 2. Change of compression strength ofUSCB sandstane within layers l OD-:-800 with the depth of deposition [2] 
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Rys. 3. Zależność wytrzymałości na ściskanie Re piaskowców karbońskich 
od pozycji stratygraficznej i głębokości [12, 13) 

Fig. 3. Dependence of Carboniferous sandstane compression strength, Re 
from the stratigraphic position and depth [12, 13] 
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Rys. 4. Rozkład gęstości objętościowej grup stratygraficznych skał karbońskich GZW [12, 13) 
Fig. 4. Distribulion o f volume density of stratigraphi c groups o f Carboniferous USCB rocks [12, 13) 
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Rys. 5. Głębokościowy rozkład wytrzymałości węgli kamiennych [12] 
Fig. 5. In-depth distribution of hard coals strength [ 12] 

2.2. Stan naprężenia 

W Górnośląskim Zagłębiu Węglowym roboty górnicze prowadzone są do głębokości H= 
= 1200 m. W byłej kopalni "Pstrowski" (ZWSM "Jadwiga") "chodnik do dna niecki" w po
kładzie 620, będący chodnikiem podścianowym ściany 243, os i ągnął głębokość 1204 m. W ko
palni "Bielszowice" przecinka ściany 84 1 w górnej warstwie pokładu 405/2 zlokalizowana jest 
na głębokośc i 1150 m. W kopalni "Rydułtowy-Anna" chodnik 4 w pokładzie 703 w partii El 
osiągnął głębokość 1100 m. W kopalni "Halemba" chodnik podścianowy 5 w pokładzie 405/1 
wydrążony jest na głębokości 1055 m. 

Głębokość jest podstawowym parametrem warunkującym pierwotny stan naprężenia w gó
rotworze. Przy braku zaburzeń tektonicznych przyjmuje s i ę, że składowa pionowa stanu na
prężeni a p,_ określana jest ciężarem skał nadległych i wynosi : 

gdzie: 
y;- ciężar objętościowy i-tej warstwy, 
h; -grubość i-tej warstwy, 
n- ilość warstw nadkładu. 

n 

Pz = L Y;h; (l) 
i=! 

797 



Konopko W.: Zagrożenia naturalne w kopalniach węgla kamiennego- stan aktualny .. . 

Zależność między składowymi poziomymi stanu naprężenia Px = Py składową pionową 

określa równanie: 

Px=Py=Apz (2) 

Średnią wartość współczynnika A.,,. w zależności od głębokości wg A. Tajdusia i zespołu 
[30] podano na rysunku 6. Dla małych głębokości składowa pionowa jest znacznie większa od 
składowych poziomych stanu naprężenia. Natomiast już przy maksymalnych głębokościach 
prowadzenia robót, w naszych kopalniach, ich wartości mogą być porównywalne. 
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Rys. 6. Zależność współczynnika Asć od głębokości [30] 
Fig. 6. Dependence o f coefficient A.;ć from the depth [30] 

Zaburzenia geologiczne oraz tzw. zaszłości eksploatacyjne mogą istotnie zmienić pierwot
ny stan naprężenia, a tym samym mają bezpośredni wpływ na stan niektórych zagroże!'l . O ile 
oddziaływanie zaburze!'l geologicznych na zmianę stanu naprężenia ma charakter indywidual
ny, istotny dla danego zaburzenia i konkretnego jego miejsca, to zaszłości eksploatacyjne od
działywują w sposób możliwy do prognozowania przy uwzględnieniu wzajemnego usytuowa
nia pokładów, sposobu i czasu dokonanej eksploatacj i - (J. Dubi!'lski [8]). Zwiększenie składo

wej pionowej stanu naprężenia w zasięgu oddziaływania krawędzi eksploatacji -(J. Dubiński, 
W. Konopko [9, 16]) przedstawiono na rysunku 7, a zmniejszenie tejże składowej w zasięgu 
oddziaływania zrobów - na rysunkach 8 i 9. Charakterystyczne jest przy tym, że o ile "od
prężenie" górotworu w zasięgu oddziaływania zrobów zmniejsza się z upływem czasu wytwo
rzenia zrobów, to oddziaływan ie resztek bądź krawędzi jest trwałe w rozumieniu "życia" po
ziomu wydobywczego [8]. Nie stwierdza się istotnych różnic w zmianie wartości składowej 
pionowej stanu naprężenia powodowanego resztką "świeżą" i resztką pozostawioną przed 207 
+30 latami. 
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Rys. 7. Maksymalna koncentracja składowej pionowej stanu naprężenia w zasięgu wpływu resztki w zrobach: 
l- zawałowych, 2- podsadzkowych [9, 16] 

Fig. 7 _ Maximai concentration o f vertical component o f state o f stres s in the rang e o f influence 
ofthe residua in goafs. l- fali, 2- fil ling [9, 16] 
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Rys. 8. Maksymalne odprężenie pokładu w zasięgu wpływu zrobów zawałowych [9, 16] 
Fig. 8. Maximai decompression o f seam in the range o f influence o f the goaf fali [9, 16] 
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Rys. 9. Maksymalne odprężenie pokładu w zasięgu wpływu zrobów podsadzkowych [9, 16] 
Fig. 9. Maximai decompression o f seam in the range o f influence o f the go a f filling [9, 16] 
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Rys. l O. Rzut krawędzi (;·esztek) na horyzont pokładu 506 (KWK "Powstańców Śląskich") 
Fig. 10. Projection of edges (residua) onto the horizon of seam 506 ("Powstańców Śląskich" Coal Mine) 

Rysunek 7 przedstawia oddziaływanie pojedynczej resztki (krawędzi) bądź pojedynczych 
zrobów. Przy złożu wieJopokładowym wymienione "zaszłości eksploatacyjne" występują wsze
regu pokładach . Dla przykładu "gąszcz" takich resztek (krawędzi) przedstawiono na rysunek 10 
(rzut krawędzi resztek na pole pokładu 506 w KWK "Powstańców Śląskich: po wschodniej 
stronie trasy kolejowej Bytom-Tarnowskie Góry; wielkość pola pokładu 850xl250 m). Pro
blem łącznego ich oddziaływania nie jest jednoznacznie określony . Przyjęcie zasady superpo
zycji wpływów daje wprawdzie rezultaty prawdopodobne, jednakże nie koniecznie pewne. Nie 
ulega wszakże wątpliwości, że podana zależność (2) powinna być skorygowana o współczyn
nik 11 zwiększający bądź zmniejszający wartość składowych stanu naprężenia w zależności od 
zaburzeń geologicznych bądź zaszłości eksploatacyjnych. 
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2.3. Zaburzenia geologiczne 

Ruchy ·górotwórcze zaistniałe po osadzeniu się utworów karbonu produktywnego zaburzyły 
zaleganie pokładów i warst\" płonnych poprzez wytworzenie uskoków, fl eksur, fałdów, wy
myć itp. Powodują one zmianę pierwotnego stanu naprężenia w górotworze. Dotychczas nie 
opracowano uogólnionych zasad ich oddziaływania. Wyróżniono natomiast uskoki kompakcyj
ne, w otoczeniu których obserwuje się zwiększony stan naprężenia, w szczególności zwiększe
nie wartośc i składowych poziomych. 

Zwiększone naprężenia występują czasami do odległości 50-:-80 m od powierzchni usko
kowej. Dla przykładu badania zas ięgu oddziaływania uskoku V w KWK "Ś ląsk" wykazały naj
większe naprężenie w odległości około 45 m od powierzchni uskokowej (rys . 11, J. Drzewiecki 
i J. Makówka [7]). Zdarzają się również uskoki ekstensywne, w otoczeniu których zachodzi 
zmniejszenie stanu naprężenia, w szczególności jego składowych poziomych . 
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Rys. 11. Zmiana składowej pionowej stanu naprężenia w rejonie uskoku V w partii 1 w KWK "Śląsk" [7] 
Fig. 11. Change o f vertical component o f state o f stress in the range o f V faul t 

in the part J of "Śląsk" Coal Mine [7] 

Podobne oddz iaływania wywierają inne zaburzenia geologiczne. Wielkość i zasięg oddzia
ływania ma charakter indywidualny, czasami nawet trudny do określenia metodami pomia

rowymi. 
Wielkości zrzutów uskoków są zróżn icowane, maksymalne przekraczają kilkaset metrów. 

Zwiększenia bądź zmniejszenia stanu naprężenia w rejonach uskoków nie są wprost zależne od 
wielkości zrzutu . 

Ze wzgl ędów technologii eksploatacji istotne jest zagęszczenie występowania zaburzeń 
geologicznych. W wielu partiach pokładów ograniczają one wybieg ścian nawet do kilkuset 

metrów. 

2.4. Metanonośność pokładów 

W poszczególnych etapach tworzenia się pokładów węgla: drewno (rośl inność) -torf- wę
giel brunatny - węgiel kamienny - antracyt - grafit w wyniku zachodzących procesów biolo
gicznych bądź chemicznych wydziela się metan. W okresie przejścia od totfu do węgla bru
natnego wydziela się około 400 m3 CH4 na l tonę masy pierwotnej. Przy przejściu z węgla 

801 



Konopko W.: Zagrożenia naturalne w kopalniach węgla kamiennego- stan aktualny ... 

długopłomiennego do antracytu wydziela się 1507250 m3 CH4/tcsw· W za l eżności od głęboko
ści zalegania pokładu, gazoprzepuszczalności nadkładu, temperatury i innych czynników me
tan może znajdować się w większej lub mniejszej ilości w pokładzie w stanie zasorbowanym 
lub wolnym bądź też w stanie wolnym w skałach otaczających. Szerokie badania metanonoś
ności pokładów węgli kamiennych na podstawie próbek pobieranych z otworów wierconych 
z powierzchni w GZW przeprowadził A. K01tas . Ich rezultaty za [25] podano na rysunku 12. 
Wynika z nich, że metanonośność pokładów węgla zwiększa się wraz z głębokością. Tym sa
mym ma to bezpośredni związek z zagrożeniem metanowym oraz zagrożeniem wyrzutami ga
zu (metanu) i skał (węgla). 

Metanośność, nr' CH4/ t"" 
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Rys. 12. Rozkład głębokościowy metanonośności węgli kamiennych GZW (poziom odniesienia
powierzchnia ziemi; wartości średnie i ekstremalne w i nterwałach głębokości l 00 m; liczby w nawiasach 

oznaczają ilość pomiarów)- według danych zawartych w pracy pod red. A. Kortasa [25] 
Fig. 12. In-depth distribulion o f metbane eontent of USCB hard coals (Ie vel o f reference- gro u n d l e vel; 

average and extreme values in 100m depth intervals; numbers in parenthesis denote the number 
of measurements)- according to data included in the paper edited by A. Kortas [25] 

W oparciu o wyniki badań J. Chećki [5] można sądzić, że przedstawione wartości metano
nośności pokładów mogą być zaniżone. Czas ciągnienia rdzenia istotnie zwiększa się wraz z głę
bokością otworu. Przeciętnie dla otworu o głębokości 500 m wynosi 47 min, a dla otworu o głę
bokości 2000 m zwiększa się do około 197 min. W czasie tym zachodzi wstępne "odmeta-
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nowanie" rdzenia węglowego. Przedstawiona na rysunku I 2 zależność może istotnie zmi eniać 

się w zależności od zmian gazoprzepuszczalności nadkładu. Przy nadkładzie praktycznie gazo
nieprzepuszczalnym metanonośność pokładów może być znacznie większa od podanej war
tości średniej. Dla przykładu w kopaln i "Brzeszcze" metanonośność pokładu 347 na głęboko
ści 640 m wynosi średnio 13,9 m3 CH41tcsw• pokładu 417 l l w kopalni "Zofiówka" na głęboko
ści 750 m + 4,6 rn3 CH41tcsw• a pokładu 405/2 w kopalni "Bielszowice" 11,8 rn3 CH4/tcsw na 
głębokości 1100 m. 

2.5. Pierwotna temperatura skał 

Wyniki obszernych bada11 pierwotnej temperatury skał. udokumentowane w [14], wskazują 
na jej znaczące zróżnicowanie w poszczególnych częściach GZW. Najwyższe temperatury, na 
porównywalnych głębokościach, stwierdzono w kopalniach zlokal izowanych w południowej 
i zachodniej części GZW, najniższe natomiast- w części wschodniej. I tak w kopalniach "Bo
rynia" i "Zofiówka" na poziomie -450 m, 700 m głębokości bezwzględnej pierwotna tempera
tura skał osiąga wartość średnią38°C, a na głębokości-850m (-1100 m głębokości bezwzglę
dnej) zwiększa się do około 52°C. Najwyższa prognozowana temperatura na tej głębokości na 
południe od OG "Pniówek" rnoze osiągnąć nawet 54oc. Na porównywalnych głębokościach 
we wschodniej części GZW temperatura ta zmienia się w granicach od około 23°C na poziomie 
- 450 m do około 32uC na poziomie - 850 m. 

Zmianę średnich wartości pierwotnej temperatury skał (t°C) oraz średniej wartości stopnia 
geotermicznego wraz z głębokością dla całego GZW w oparciu o wyniki badań [14] przed
stawiono na rysunku 13. 
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Rys. 13. Zmiana średniej pierwotnej temperatury skał t, ac i średniego stopnia geotermicznego f, m 
wraz z głębokością w GZW (w oparciu o [14]) 

Fig. 13. Change o f average primordial rock temperature t, oc and average geothermal degree r. m 
with the depth for USCB (on the bas i s o f [ 14]) 

803 



Konopko W .: Zagrożenia naturalne w kopalniach węgla kamiennego- stan aktualny ... 

3. Zagrożenia naturalne- stan aktualny i tendencje zmian 

Zagrożen i a naturalne w kopalniach węgla kamiennego wynikają z geologiczno-górniczych 
uwarunkowm1 prowadzenia robót górniczych. Dla warunków GZW w największym syntety
cznym skrócie (określonym wymogami mtykułu przy jednoczesnym zakresie wynikającym z je
go tytułu) można ująć następująco [10, 15, 27]: 

średnia głębokość eksploatacji około 670 m przy jednoczesnym jej corocznym zwiększeniu 
o około 5-;.8 m; 

- grubość eksploatowanych pokładów g~ 1,0 m; 
- system eksploatacji -ścianowy z zawałem stropu lub z podsadzką hydrauliczną; 

długość ścian- zasadniczo powyżej200m z tendencją zwiększania do 300-;.350 m; 
obudowa ścianowa - zmechanizowana różnych typów, obudowa chodnikowa - przeważnie 

łukowa ŁP, rzadziej podporowo-kotwiowa, sporadycznie- samodzielna obudowa kotwi owa; 
średn ie wydobycie ze śc iany w zależności od warunków 3-;.10 tys. t/dobę i 10-;.20 tys. t/do
bę, maksymalne aktualnie os iągane wydobycie do 20.000 t/dobę (kopalnia "Bogdanka") 
w GZW- do 15.000 t/dobę; 
tendencje rozwoj u eksploatacj i - nadal dominujący, jeżeli nie wyłączny, system ścianowy, 
zwiększone postępy śc ian do 20 m/dobę, zwiększona długość ścian 400 m, urabianie kom
bajnami; 

- około 22% wydobycia uzyskuje się z podpoziomów z corocznym przyrostem około 2 mln ton; 
głębokość niektórych podpoziomów przekracza 170 m. 

l 
Zagrożenia naturalne 

l w kopalniach węgla kamiennego 

Zagrożenia l 
katastrologenne 

l Zag rożen ia 
niekatastrofogenne 
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H wybuchem zdrowotne f-
l pyłu węglowego l gaza m 
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Rys. 14. Zagrożenia naturalne w GZW 
Fig. 14. Natura! hazardsin USCB 
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Analiza stanu zagrożeń naturalnych i tendencji zmian nie może być prowadzona w oderwa
niu od aktualnie stosowanej technologii eksploatacji i kierunków jej rozwoju. Równocześnie 
należy mieć świadomość, że fakt występowania określonego zagrożenia w określonym stanie 
natężenia nie jest i nie może być miarą wystąpienia katastrofalnego zdarzenia. Z drugiej strony 
prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy zwiększa się wraz ze zwiększeniem stanu zagro
żenia. Technologia prowadz~nia robót górniczych i odpowiednia profilaktyka prawdopodo
bieństwo to mogą istotnie zmieniać. 

Dla potrzeb niniejszego artykułu zagrożenia naturalne występujące w kopalniach węgla ka
mieimego podzielono na katastrofogenne i niekatastrofogenne (rys. 14). 

Podział taki nie oznacza "ulgowego" traktowania zagrożeń niekatastrofogennych. Nie ulega 
wszak wątpliwości, że pylica, będąca rezultatem zagrożenia pyłowego, czy też zagrożenie ga
zowe tworzące atmosferę niezdatną do oddychania, nie są zagrożeniami nieistotnymi, czy też 
rzadko występującymi. Podobnie niebezpieczne jest zagrożenie powodowane wysoką tempe
raturą w wyrobisku bądź też zagrożenie radiacyjne. W przypadku tego ostatniego - badania w ko
palniach węgla kamiennego nie wykazały, ażeby górnicy mogli otrzymać dawkę przekraczają
cą 20 m SV na rok, a więc nie przekraczającą dawki dopuszczalnej. Jednakże w części kopalń 
występują vvyrobiska zaliczone do klasy A i B zagrożenia radiacyjnego, w których należy pro
wadzie\ działania z.1nierzqjące do obniżenia zagrożenia (M. Wysocka i zespół, w [26], 2004). 

Zagrożenia naturalne niekatastrofogenne są stosunkowo łatwo wykrywalne, a równocześnie 
środkami technicznymi lub orgimizacyjnymi łatwe do ograniczenia bądź wyeliminowania ich 
działania na załogę np. poprzez odpowiednie ograniczenie ekspozycji załogi na oddziaływan i e 

zagrożenia. Stąd też w dalszym ciągu analizowane będą wyłącznie zagrożenia katastrofogenne. 

3.1. Zagrożenie wybuchem 

Metan i pył węglowy, n iezależnie lub łącznie, stanowią zagrożenie o najwyższym stopniu 
katastrofogenności. J. Kabiesz w [11], pośród szeregu katastrof spowodowanych tym zagroże
niem wymienia między innymi: 
- w Walii w kopalni "Albion" w roku 1894 w rezultacie wybuchu metanu i pyłu węglowego, 

a w następstwie powyższego- pożaru- zginęło 290 ludzi; 
- w roku 1908 w Niemczech w kop. "Brand Radbod" w wyniku wybuchu zginęło 348 (360) 

ludzi; 
- w Wal ii w kop. Nr 3 Pretoria Pit; 
- Huston w roku 1910 w rezultacie zawału, wybuchu metanu i pożaru zginęło 440 ludzi; 
- w chyba największej górniczej katastrofie świata w Japonii (Chinach) w kop. "Hangkoi Hon-

keiko" w roku 1942 w rezultacie wybuchu metanu, pyłu węglowego i zawału zginęło 1549 
(1572) ludzi; 

- w Japonii w kop. "Miike Omuta" w roku 1963 wybuch metanu i pyłu węglowego zabił 447 
(477) ludzi; 

- w Turcji w kop. "Insirharmoni Kaziu" w roku 1990 w wyniku wybuchu metanu zginęło 
388 ludzi. 
Podane przykłady jednoznacznie kwalifikują zagrożenie wybuchem metanu i/lub pyłu wę

glowego do zdarzeń o najwyższym stopniu niebezpieczeństwa, najbardziej tragicznym w skut
kach. Występują w krajach o różnym poziomie techniki i kultury górniczej. 

Wg E. Krause i Z. Sebastiana [26] w ostatnich latach około 30% wydobycia kopalnie GZW 
uzyskują z pokładów niemetalowych, 18%- bez odmetanowania z pokładów uznanych przez 
OUG za metanowe, a 52% - z pokładów metanowych, w których stosowane jest odmetano-
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wanie. Ogółem z kopali'! GZW w roku 2004 odprowadzono około 825,9 mln m3 metanu. W ru
rociągi odmetanowania ujęto około 252,9 mln m3 metanu, z czego gospodarczo wykorzystano 
zaledwie około 57%. Ilość wydzielanego metanu corocznie zwiększa si ę pomimo wyraźnego 
spadku wielkości wydobycia. W ostatnim dziesięcioleciu metanowość bezwzględna kopalt1, 
w przeliczeniu na tonę ogólnego wydobycia, zwiększyła się o ponad 52% zgodnie z poniższym 
zestawieniem wg [26]: 

Rok 1994 1995 i996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 

nrCH4/t 5,47 5.42 5,77 6,32 6,9 1 7,56 7,36 7,49 7,95 8,33 
% 100.0 99.1 104,2 115,5 126,3 138,2 134,6 136,9 145,3 152,3 

Wciąż niezadowalająca jest skuteczność odmetanowania, do 32%. Jej zwiększenie, nawet 
do 80<;ó, może być osiągnięte w rezultacie doskonalenia technik i odmetanowania, zwłaszcza 
odmetanowania nadległego [24] . 

Perspektywicznie. zgodnie z dotychczasowym trendem, zagrożenie metanowe będzi e zwięk
szało się przede wszystkim w związku z: 
- stałym zwiększaniem głębokości eksploatacji i związaną z tym większą metanonośnością 

pokładów (rys. 12); 
- stosowaniem coraz dłuższych ścian; 
- zwiększaniem prędkości przemieszczania się frontów ścian . 

Zagrożenie metanowe niewątpliwie będzie jedną z barier koncentracji produkcji. Już dziś 
w niektórych ścianach w kopalniach "Brzeszcze", "Pniówek", "Halemba", "Bielszowice" i in
nych wielkość wydobycia ze ściany ograniczana jest zdolnością jej przewietrzania, rozrzedze
nia stężenia metanu do wartości dopuszczonych przepisami. 

Zwiększania stanu zagrożenia nie można utożsamiać ze zwiększaniem zdarzet1 katastrofi
cznych. Ciągła obserwacja metanometryczna, doskonalenie technologii odmetanowania, a rów
nież ścisłe przestrzeganie określonych przepisami rygorów prowadzenia robót górniczych w wa
runkach zagrożenia metanowego stwarzają przesłanki dla unikn ięcia wybuchów bądź zapalenia 
metanu w wyrobiskach górniczych. 

3.2. Zagrożeni e pyłowe 

Zagrożenie pyłowe jest powszechne w kopalniach węgla kamiennego. Pomimo to wybuchy 
pyłu węglowego w kopaln iach GZW w ostatnich 20 latach należały do zdarzet1 incydental 
nych. Niemniej jednak w kilku przypadkach wystąpiły zdarzenia katastrofalne. I tak: 

l l lutego 1985 r. w kopalni "Niwka-Modrzejów" pożar węgla w zbiorniku doprowadził do 
wybuchu pyłu węglowego, w rezultacie czego, zginęły 4 osoby, 17 uległo wypadkom cięż
kim i S osób- wypadkom lekkim; 

- 4 lutego 1987 w kopalni "Mysłowice" zapalenie metanu podczas robót spawalniczych spo
wodowało wybuch pyłu węglowego. Wypadkom uległo 48 osób, w tym 17 osób wypadko
wi śmiertelnemu; 

- 6 lutego 2002 r. w kopalni ,,Jas-Mos" w rezultacie niewłaściwego sposobu wykorzystania 
materiałów wybuchowych wystąpił wybuch pyłu węglowego powodując zgon l O górni
ków, wszystk ich znajdujących się w chodniku badawczym ściany 35-W2; 

- 23 marca 2002 r. w kopalni "Rydułtowy" doszło do zapalenia się metanu, wybuchu pyłu 
węglowego i pożaru. Spowodowało to poparzenie 10 górników, z których 3 zmarło w wy
niku odniesionych obrażeń. 
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Systematycznie zwiększająca się koncentracja produkcji zmniejsza ilość przodków ściano
wych i chodnikowych, a więc ilość miejsc intensywnego pylenia. Ogranicza to ilość miejsc 
potencjalnego zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, a tym samym stwarza przesłankę do 
zwiększenia skuteczności zwalczania tego zagrożenia . Niemniej jednak w rejonie wysokopro
dukcyjnych przodków zdecydowanie zwiększa się intensywność osiadania pyłu węglowego 
w wyrobiskach. Średnie wartości minimalnej intensywności osiadania pyłu w chodnikach nad
ścianowych ścian o wysokiej koncentracji wydobycia (do 8000 t/dobę zwiększyły się średnio 
nawet około !O-krotnie w odniesieniu do ścian o niskiej koncentracji wydobycia (do 2000 t/ 
/dobę) (K. Lebecki [21 , 22, 23]). Niemniej badający to zagrożenie twierdzą, że [21] zwiększona 
koncentrw_ja wydobycia powoduje zwiększoną emiJję pyłów, ale jest ona do opanowania pod 
warunkiem konsekwentnego stosowania już istniejących metod zwalczania emi.1ji pyłów. Jed
nakże niestosowanie adekwatnych środków zwalczania emi.1ji pyłów w :icianach wysokopro
dukcyjnych powodowało powstawanie spotęgowanego zag mżenia pyłowego. 

Zatem poza tradycyjnymi metodami ograniczania zagrożenia pyłowego (zmywanie pyłów, 

opylanie wyrobisk pyłem kamiennym, stosowanie zapór pyłowych bądź wodnych) niezbędne 
jest doskonalenie sposobów zraszania montowanych w maszynach urabiających, szerszego sto
sowania odkurzaczy przodkowych lub innych metod. 

Przepisy prawa górniczego w zakresie ograniczania zagrożeni a pyłowego są stale doskona
lone. Ich rygorystyczne przestrzeganie stwarza warunki uniknięcia katastrof powodowanych 
wybuchem pyłu węglowego . 

3.3. Zagrożenie pożarami egzogenicznymi 

Zagrożenie pożarami egzogenicznymi występuje we wszystkich kopalniach w związku ze 
stosowaniem w nich materiałów palnych . Natomiast pożary endogeniczne występują wyłącznie 
w kopalniach węgla kamiennego na skutek specyficznych właściwości węgla do samozagrze
wania się i samozapłonu. 

Wybuch pożaru endogenicznego poprzedzony jest okresem inkubacji , w czasie którego nie 
obserwuje się istotnego zwiększenia temperatury. W przypadku nieodprowadzenia lub niedo
statecznie intensywnego odprowadzania ciepła - może wystąpić okres samozagrzewania się 
węgla. Po osiągnięciu temperatury krytycznej ocenianej na (60) 70 + 80°C [l] - zachodzą eg
zotermiczne reakcje samoutleniania, a węgiel może osiągnąć temperaturę zapłonu (550°C). 

Wybuch pożaru endogenicznego poprzedzany jest: 
- wzrostem temperatury węgla i powietrza; 
- wydzielaniem aromatycznych węglo\ ·odorów; 
- ubytkiem tlenu ; 
- zwiększaniem się zawartości CO w powietrzu, a także pojawieniem s ię w atmosferze ko-

palnianej etylenu, propylenu, acetylenu i wodoru . 
Pozwoliło to na opracowanie \ ·czesnej metody wykrywania zagrożenia pożarowego oraz 

wdrożenia CO-metrii automatycznej [26]. W efekcie istotnie ograniczono ilość nie tylko poża
rów endogenicznych, ale również pożarów egzogenicznych (a przynajmniej skutków tych pożarów). 

W ostatnich l O latach wskaźnik pożarowości (W) rozumiany jako iloraz liczby pożarów (L) 
na l mln ton wydobycia (T) kształtował się jak poniżej (według J. Cygankiewicza i zespołu 
w [26]). 

Pożary endogeniczne na ogół powstają w miejscach nagromadzenia miału węglowego lub 
też w szczelinach silnie spękanych pokładów węgla bądź w zrobach. 
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Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Liczba pożarów 
- 2 2 2 3 l - 3 l 2 

endogenicznych 

W endu 0,000 0,015 0,015 0,017 0,027 0,010 0,000 0,029 0,010 0,020 
Liczba pożarów 

9 7 4 5 3 2 l 4 4 5 
egzogenicznych 

WC!!ZO 0,066 0,051 0,029 0,043 0,027 0,()20 0,010 0,039 0,040 0,050 
w 0,066 0,066 0,044 0,060 0,054 0,()30 0,010 0,068 0,050 0,070 

Zagrożenie pożarami egzogenicznymi w perspektywie najbliższych lat powinno być stop
niowo ograniczane w związku z ograniczaniem stosowania materiałów palnych i zwiększaniem 
trudnopalności taśm przenośnikowych, zakazem używania otwartego ognia oraz rygorystycz
nym ograniczeniem robót spawalniczych w kopalni. Natomiast zwiększenie metanonośności 
pokładów bezpośrednio wpływa na zwiększenie zagrożenia zapłonu metanu (wybuchu), a tym 
samym na zwiększenie zagrożenia pożarami egzogenicznymi. Zagrożenie pożarami endogeni
cznymi zdecydowanie zwiększy się w związku ze zwiększaniem się temperatury pierwotnej 
skał wraz z głębokością. Jak już zaznaczono, w niektórych miejscach kopalń czynnych pierwo
tna temperatura skał przekroczyła 50°C, a tym samym zbliżyła się do temperatury krytycznej 
samozagrzewania się węgla. Na dużych głębokościach wytężen ie przekracza wytrzymałość 
węgla, co prowadzi do spękania pokładów, a tym samym do zwiększenia zagrożenia pożarami 
szczelinowymi. Natomiast koncentracja wydobycia, w szczególności zwiększenie postępu przod
ków, wpływa na ograniczenie tego zagrożenia. 

Można przewidywać - pomimo istnienia obiektywnych warunków zwiększenia zagrożenia 
pożarami - ograniczenie katastrofalnych zdarzeń. W zakresie zagrożenia pożarowego opraco
wano bowiem i wdrożono szereg metod oceny stanu zagrożenia oraz metod jego zwalczania 
[l, 26], co skutecznie ogranicza występowanie stanów krytycznych. 

3.4. Zagrożenia sejsmiczne i tąpaniami 

Zagrożenia sejsmiczne i tąpaniami występuje w 28 kopalniach GZW. Wstrząsy górotworu 
osiągają energię rzędu l 09 J (rzędu 3,8 M). W ostatnich l O latach średnia aktywność sejsmicz
na kształtowała się jak w poniższym zestawieniu (wg K. Steca i A. Lurki w [26]). 

Rząd energii wstrząsu, E, J 105 106 107 108 109 

Srednia liczba wstrząsów w roku 
795 133 14 0,5 0,0 

w latach 1995-:-2004 

Średnia energia sejsmiczna wyzwolona w GZW w przeliczeniu na l tonę wydobycia kształ
tuje się jak poniżej [26]. 

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Wyemitowana 
energia sejsmiczna 14,34 7,85 6,34 5,86 14,56 20,74 18,00 19,20 28,11 13,00 

J/t 

Epicentra wstrząsów górotworu lokalizują się najczęściej w rejonie południowego skrzydła 
siodła Głównego oraz niecek: Bytomskiej, Kazimierzowskiej, Ziemowickiej i Jejkowickiej (rys. 15). 
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Analiza ognisk wstrząsów pozwala wyodrębnić dwa rodzaje sejsmiczności (K. Stec, A. Lur-
ka w [26]): 

generowanej wyłącznie działalnością górniczą, na ogół o niższej energii wstrząsów i charak
teryzującej się eksplozyjnym typem mechanizmu ognisk; 
podłożu górniczo-tektonicznym, na ogół o wstrząsach wysokoenergetycznych, występują
cych w rejonach zaburzet1 tektonicznych i mechanizmie ognisk poślizgowym normalnym 
z zaznaczającym się poziomym przesunięciem w ognisku wstrząsu. 
Wstrząsy o podłożu górniczo-tektonicznym są silnie odczuwane na powierzchni terenu, 

mogą powodować uszkodzema obiektów powierzchniowych. 

~E5>enerQla<IE6 11 l 1 E6 >energ1a < 1 E7 

1 t:~ 1E7>energa<1EB i l• IEB>ener!}a<1E9 

A slanoWsko 
sejsrrorretryczne 

Rys. 15. Lokalizacja ognisk wstrząsów w GZW [261 
Fig. 15. Location oftremor centres in USCB [26] 

W przypadku gwałtownego zniszczenia lub uszkodzen ia wyrobisk górniczego w rezultacie 
wstrząsu górotworu mówimy o tąpnięciu. Zatem tąpnięcie jest szczególnym przypadkiem 
wstrząsu górotworu. Najniższe energie wstrząsów, przy których notowano tąpnięcia - to E = 
= 5xl03 J. Prawdopodobieństwo wystąpienia tąpnięcia przy tej energii wstrząsu wynosi około 
10-4. Im wyższa energia wstrząsu tym większe prawdopodobieństwo tąpnięcia (W. Konopko, 
J. Makówka [20]) (rys . 16). Nawet przy energii rzędu 109 J nie każdy wstrząs górotworu powo
duje tąpnięcie. Hipocentra wstrząsów często są odległe od wyrobisk górniczych, wówczas zna
czna część energii wstrząsu wyzwolonej w ognisku zostaje wytłumiona i rozproszona na dro
dze ognisko wstrząsu- wyrobisko. 
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Rys. 16. PrawdopodobieJ1stwo wystąpienia tąpnięcia w zależności od liczby wstrząsów i ich energii 
Fig. 16. Probability o f rockburst occurrence depending on the number o f tremors and their energy 

Historycznie (w latach 40 i 50 ubiegłego wieku) w kopalniach GZW notowano po kilkaset 
tąpnięć w roku. Można sądzić, że pojęciu "tąpnięcie" przypisywano wówczas inne znaczenie. 
Od roku 1970. to jest od unowocześnienia technologii eksploatacji, najwyższą liczbę 27 tąp
nięć zanotowano w roku 1986. W ostatnich l O latach liczba tąpnięć w kopalniach GZW została 
ograniczona do kilku w roku [26]. 

Rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Liczba 12 7 2 2 5 2 2 4 4 4 3 
tąpnięć 

Tąpnięcia powodują liczne, na ogół ciężkie wypadki. Największą liczbę wypadków śmier
telnych 37- tąpnięcia spowodowały w roku 1955, a po 29- zanotowano w latach 1954 i 1982. 
W latach 1997, 1999 i 2000 tąpn ięcia nie spowodowały wypadków śmiertelnych. Zniszczenia 
wyrobisk osiągnęły łączną długość do 240m w roku, a uszkodzenia wyrobisk- do 900 m [26]. 

Podstawowe przyczyny występowania tąpnięć to: 
- wysoki stan naprężenia w górotworze, warunkowany czynnikami natury geologicznej i za

szłości eksploatacyjnych. Zwłaszcza te ostatnie często punktowo zmieniają stan naprężenia 
w górotworze (rys. 7710); 

- dla warunków GZW zmienny stan zagrożenia tąpaniami można prognozować w oparciu 
o wskaźnik tąpnięć zmianę wraz z głębokością prowadzenia robót górniczych (wskaźnik 
tąpnięć rozumiany jako iloraz liczby stąpnięć na l mln ton wydobycia z danej głębokości)
rysunek 17 (W. Konopko, [ 19]); 
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W,= 0,8186e.u928 

D.H= H -425 m 

A.H, m 

Rys. 17. Zależność wskaźnika tąpań W, od głębokości eksploatacji H ]29] 
Fig. 17. Dependence o f rockburst coefticient W, from the depth o f mining H ]29] 

- grubowarstwowa budowa górotworu, zwłaszcza występowanie grubych, o wysokiej wy
trzymałości warstw piaskowców. Załamujące się w wyniku podbierania warstwy piaskow
ców na ogół wyzwalają wysokoenergetyczne wstrząsy górotworu. Szczególnie duże porcje 
jednorazowo wyzwolonej energii wynikają z uaktywnienia się uskoków w połączeniu z za
łamywaniem się warstw \Vstrząsogennych; 

- skłonność do tąpań pokładów węgla. Na ogół uważa się, że węgle o wytrzymałości na je
dnoosiowe ściskanie Re 2:16 MPa charakteryzują się skłonnością do tąpań, dynamicznego 
rozpadu po przekroczeniu pewnej wartości stanu naprężenia. 
Badania laboratoryjne tzw. "zjawiska tąpania materiału węglowego" przeprowadzone przez 

W. Szuścika i E. Zastawnego [28, 33] wykazały, że zjawisko to zachodzi w przypadku zadania 
próbce węglowej odpowiednio wysokiej wartości składowej pionowej stanu naprężenia przy 
jednoczesnym zmniejszeniu jednej ze składowych poziomych stanu naprężenia. O ile dla węgli 
pobranych z pokładu zaliczonego do III stopnia zagrożenia tąpaniami wartość składowej pio
nowej stanu naprężenia, przy której wystąpiło "zjawisko tąpania materiału węglowego", wy
niosła C,nin = -48 MPa, to po spreparowaniu tego węgla metanolem i obniżeniu jego wytrzy
małości do rzędu kilku MPa, wartość C'min wyniosła około 68 MPa (rys. 18). Tym można tłu
maczyć fakt, że w pokładach węgla koksującego, o Re -578 MPa, dotychczas nie notowano 
tąpnięć pomimo wybierania takich pokladów na głębokościach H > 700 m, na których to głę
bokościach wartość stanu naprężenia wielokrotnie przekracza wytrzymałość na ściskanie wę
gla w pokładzie. 

Ogólnie stan zagrożenia tąpaniami będzie zwiększał się w związku z [3, 17, 27, 29]: 
- stałym zwiększaniem się głębokości eksploatacji i relatywnie niższą energią wstrząsów gó

rotworu mogącą powodować tąpnięcia [ 16]; 
wybieraniem resztkowych partii pokładów i stałym zwiększaniem się udziału wydobycia 
z pokładów zaliczonych do zagrożonych tąpaniami (w roku 2004- ponad 41 %); 
koncentracjąprodukcj i i zmniejszeniem liczby ścian do 140 w roku 2004 przy 414 ścianach 
w roku 1995 [lO]; 
zwiększeniem wytrzymałości skał otaczających pokłady wraz z głębokością (rys. 173). 
Do ograniczenia zagrożenia tąpaniami może przyczynić się zmniejszająca się wytrzymałość 

węgla wraz z głębokością (rys. 5). 

811 



Konopko W.: Zagrożenia naturalne w kopalniach węgla kamiennego- stan aktualny . . . 

ł \ 
96 

\ \ 
88 \ \ l r& i-W \ . \ 

:~ t l l 

b~ 7' ' \ \ l ! 
-l \ '-

/ l l l 
' \ ł l 64 \ l l \ C' 

'\, / / c2 
1 56 " 

c 
'-. C - / 

l 
! 

48 
.......... _../ c:r l c,: l 

' ' ' • 40 o 10 20 30 40 50 

yrr_r+cr.~2 , MPa 

cr. 2,5 MPal 
, W((!!! CI \\'staniC 

- \cr 5·0 MI a po\~'ictrzno-suchym 
\cr - 2,5 MPa) 

----AG _, 50 MPa w((giclnm;quony 
· ' l 00% metanolem 

- ·\cr -7,5 MPa ----.-\<> = 7.5 MPa 

Rys. 18. Obszary występowania "zjawiska tąpania materialu węglowego". 
l- L'lcrx = 2,5 MPa, 2- L'lcrx = 5,0 MPa, 3- L'lcrx = 7,5 MPa [28, 33] 

Fig. 18. Areas of occurrence of the "coal material rockburst phenomenon". 
l - MJ, = 2.5 MPa, 2- L'lcrx = 5.0 MPa, 3- L'lcr, = 7.5 MPa [28, 33] 

Nie koniecznie musi to prowadzić do zwiększenia liczby tąpnięć . Uporządkowano bowiem 
eksploatację w rezultacie konsekwentnie wdrażanych kompleksowych projektów eksploatacji, 
opracowano i zweryfikowano metody prognozy stanu naprężenia w pokładzie przy uwzględ
nieniu zaszłości eksploatacyjnych (ośrodki GIG, AGH i Politechniki Śląskiej), co pozwala 
optymalizować projekty eksploatacji) oraz opracowano i wdrożono skuteczne metody aktyw
nej (doraźnej) profilaktyki tąpaniowej, w tym ukierunkowane szczelinowanie skał techniką 
hydrauliczną bądź strzelniczą. Niemniej jednak zagrożenie tąpaniami jest i pozostaje jedną 
z barier koncentracji produkcji w kopalniach GZW. 

3.5. Zagrożenie wyrzutami gazu, węgla i skał 

Zagrożenie wyrzutami gazu, węgla i skał w najwyższym stopniu występowało w kopal
niach dolnośląskich: 
- wyrzut w kopalni "Wenzeslaus" w dniu 09.07.1930 r. spowodował śmierć 151 osób; 
- wyrzut w kopalni "Nowa Ruda" w dniu l 0.05.1941 r. spowodował śmierć 187 górników; 
- wyrzut w tejże kopalni wyrzut w dniu 07.09.1976 r.- zgon 18 górników. Masa wyrzuco-

nego węgla wyniosła 1500 ton, a ilość wydzielonego gazu- 180.000 m3 l32]. 
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Od szeregu lat zjawisko to z różnym natężeniem występuje w kopalniach Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. Zasadnicza różnica między zagrożeniem wyrzutowym w tych rejonach- to 
w kopalniach dolnośląskich występowały wyrzuty dwutlenku węgla i węgla, natomiast w ko
palniach JSW - metanu i węgla. To ostatnie jest tym bardziej brzemienne w tragiczne skutki, 
że poza zagrożeniem powodowanym wyrzuconymi masarni silnie rozdrobnionego węgla oraz 
wytworzeniem atmosfery niezdatnej do oddychania - powstaje równocześnie zagrożenie zapa
leniem się bądź wybuchem metanu. a w konsekwencji również wybuchu pyłu węglowego. 
Stwarza to zagrożenie dla szeregu wyrobisk, a nawet dla całej kopalni. 

W kopalniach "Jas-Mos", "Zofiówka" i "Pniówek" zagrożenie wyrzutami metanu i węgla 
występowało od szeregu lat [31]. Skala tego zagrożenia była nieznaczna. Mogły to być nagłe 
wypływy metanu i wyrzuty stosunkowo małych mas węgla. W dniu 16.06. 1985 r. w kopalni 
"Zofiówka" wystąpił pierwszy większy wyrzut, w czasie którego ilość wydzielonego metanu 
określona została na 5000 m3

, a masa wyrzuconego węgla - na 95 t (wg badań T. Majcher
czyka [311). 

W dniu 23.08.2002 r. w KWK "Pniówek" wystąpił największy udokumentowany wyrzut 
metanu i węgla -około 250 rn3 silnie rozdrobnionego węgla i 51500 m3 metanu. Bezpośrednio 
po wyrzucie stężenie metanu w wyrobisku wyniosło 84%, a ekstremalne wielkości wydziela
nego metanu w pierwszych 13 minutach po wyrzucie mieściły się w granicach 620-:-340 m3/min. 
(A. Tor, A. Jakubów [31 ]). 

Podstawowe przyczyny wyrzutu metanu i węgla, to: 
wysoka metanonośność pokładów węgla, 
wysoka intensywność desorpcji metanu, 
niska wytrzymałość węgla, 

sąsiedztwo uskoków, 
wysoki stan naprężenia w pokładzie. 

W przypadku wyrzutu metanu i węgla w dniu 23 .08.2002 roku parametry te wynosiły od
powiednio: 
- metanonośność 3,358 m3/tcsw (niska, w sąsiedztwie wyrzutu zwiększona do 9,5 m3 CH4/tcsw), 
- zwięzłość węgla w pokładzie f= 0,39, 
- niezidentyfikowany uskok o h= 0,7 m, 
- głębokość prowadzenia robót -l 000 m. 

Biorąc pod uwagę, że: 
- metanonośność pokładów zwiększa się wraz z głębokością prowadzenia robót górniczych 

(rys. 12), 
- średnia głębokość eksploatacji wynosi około 670 m i corocznie zwiększa się o 5-:-8 m, 
- złoże węgla kamiennego jest silnie zuskokowane, 
można przewidywać, że zagrożenie wyrzutami metanu i węgla będzie zwiększało się w kopal
niach eksploatujących węgle koksowe. Natomiast występowanie tego zagrożenia w kopalniach 
wydobywających węgle energetyczne -jest mało prawdopodobne. Nie można jednak wyklu
czyć jego symptomów w postaci nagłego wypływu metanu. Uznać należy za niezbędne tlin
tensywnienie prac badawczych w zakresie doskonalenia metod oceny stanu zagrożenia oraz 
metod ograniczania jego występowania. 

3.6. Zagrożenie grawitacyjnym opadem skał 

Zagrożenie grawitacyjnym opadem skał jest powszechne we wszystkich kopalniach, nie 
tylko węglowych. Opady skał do wyrobiska przy tym zagrożeniu zachodzą grawitacyjnie w od-
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różnieniu od dynamicznego ich przemieszczania w przypadku tąpnięcia. Wyróżnia się przy tym 
zawały i obwały (A. B i l i ński, T. Kostyk, W. Bagiński w [26]) . Z zawałem w sensie zagrożenia 
górniczego lub katastrofy mamy do czynienia wówczas, gdy wyrobisko traci drożność i unie
możli\ ione jest spełnianie jego funkcji. Podobne zdarzenie o odpowiednio mniejszej inten
sywności nazywane jest obwałem. 

Powszechność tego zagrożenia powoduje wypadkowość jak w poniższym zestawieniu (J. Mar
tyka w [26]). 

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

c;(, udziału 

w wypadkowości 39.9 40,9 39,5 42.4 44,0 47,2 43,5 42.2 38.4 43.6 
ogólnej 1 

% udziału 

w wypadkowości 38,5 46,1 100.0 23,1 83,4 83.4 60,0 5,5 14.3 100.0 
śmiertelnej 1 

.. 1 Udztał v, wypadkowoser zwrązaneJ z aktywrzacją zagrazen naturalnych; przyczyny wypadkaw zwrąza
ne z oberwaniem się skał ze stropu i z ociosu. 

Najczęśc i ej wypadkom związanym z grawitacyjnym opadem skał ulegają pojedyncze oso
by, rzadziej zawały powodują wypadki zbiorowe (np. zawał w kopalni "Bobrek" w roku 1990 
spowodował zgon 5 górników). Jako miej sca powstania wypadków wymienić należy przede 
wszystkim przodki chodników drążonych pod gruzowiskiem zawałowym warstwy wyższej, ra
bowanie obudowy chodni kowej w linii zrobów ścian, opadów węgla z ociosów ścian wysokich 
i miejsca pracy pod stropem zabezpieczonym wyłącznie obudową tymczasową. 

Powszechność zagrożenia grawitacyjnym opadem skał stanowi podstawową trudność w zwal
czaniu j ego katastrofalnych skutków. Doskonalenie metod i środków obudowy oraz doskona
lenie technologii jej wykonawstwa, a także skrupulatne przestrzeganie obowiązuj ących prze
pisów i ogó lnie probezpiecznych zachowat'l zarówno górników jak też i dozoru wszystkich 
szczebli powinno w istotnej skali ograniczyć wypadkowość wynikającą z aktywizacji grawita
cyjnego opadu skał. Nie zmienia to faktu, że wraz z głębokością zwiększa się wytężenie góro
tworu, a tym samym i zagrożenie związane z opadem (oberwaniem) s i ę ska ł ze stropu lub ocio
su o mającym charakterze pośrednim pomiędzy grawitacyjnym i dynamicznym ich przemiesz
czeniem. 

3.7. Zagrożenie wodne 

Zagrożenie wodne mogą powodować zbiorniki i cieki powierzchniowe oraz zb iorni ki wod
ne w wyrobiskach górniczych. Stanowią one źródła zagrożenia o nieograniczonej swobodzie 
ruchu wody. Poważne zagrożeni a wodne mogą równ ież stanowić warstwy i szczeliny wodo
nośne oraz niezlikwidowane lub źle zlikwidowane otwory wiertnicze. Źródła zagrożenia stąd 
wynikające należą do grupy o ograniczonej swobodzie ruchu wody, limitowanej przepusz
czalnością ośrodka. 

Oddzie l ną grupę zagrożenia wdarciem się wody do czynnych kopalt'l s tanowią kopalnie 
zlikwidowane i częśc i owo zatopione [4]. Z kopalni ami czynnymi mają one połączen ie poprzez 
wyrobiska, zbyt wą<>kic i spękane filary graniczne, warstwy wodonośne lub szczeliny uskokowe. 

W ostatn ich I O. latach zanotowano jedynie trzy przypadki .,wzmożonego wypływu wody" 
w kopalniach "Piast". "Ziemowit" i "Janina". 
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Perspektywicznie zagrożenie wodne nie powinno stanow i ć istotnego problemu w bezpiecz
nym prowadzeniu robót górniczych. Wraz z głębokością zmniejsza się dopływ wody do ko
palń, zroby są intensywnie zaciskane, a przez to zbiorniki wodne w nich są ograniczone pojem
nościowo, skały są coraz mocniejsze, mniej skłonne do rozmakania, nie "upłynniają się" w oto
czeniu wody. Stan badm't nad zagrożeniem wodnym pozwala na określenie z dostateczną dla 
praktyki dokładnością miejsc i skali zagrożenia, a tym samym stwarza szansę na wyprzedza
jące zlikwidowanie go. 

Oddzielne zagadnienie stanowią zbiorniki wodne w kopalniach zlikwidowanych. W tym 
zakresie niezbędne są zarówno dalsze intensywne badania jak też i kompleksowe opracowane 
problemu zagrożenia wodnego stąd wynikającego nie tylko dla czynnych kopalń, ale również 
dla powierzchni . Niezbędne też są badania nad gospodarczym wykorzystaniem wolnych pod
ziemnych zasobów wody w kopalniach zlikwidowanych. 

4. Zakończenie 

WieJopokładowe złoże węgla kamiennego GZW eksploatowane jest na głębokościach 

400-:-1200 m, przy średniej głębokości około 670 m. Corocznie średnia głębokość eksploalacj i 
zwiększa się o około 5-:-8 m. 

Wraz ze zwiększeniem głębokości: 
- zwiększa się wytrzymałość skał płonnych otaczających pokłady- rysunki 1-:-3, 
- zmniejsza się, z wyjątkiem węgl i matowych- wytrzymałość węgla- rysunek 5, 
- zwiększa się stan naprężenia w górotworze, 
- zwiększa się liczba resztek pokładów (rysunek 10) i wynikająca stąd lokalna koncentracja 

naprężenia- rysunek 7, 
- zwiększa się pierwotna temperatura skał- rysunek 13, 
- zmniejsza się wodonośność górotworu. 

Powyższe uwarunkowania mają bezpośredni wpływ zarówno na aktualnie obserwowany 
stan zagrożeń naturalnych jak też możliwe do prognozy zmiany ich natężenia: 

Zwiększy się zagrożenie metanowe zarówno ze względu na zwiększaną metanonośność po
kładów (rys. 12) jak też zmniejszoną gezoprzepuszczalność skał (rys. 4) i wynikającą stąd 
zmniejszającą się skuteczność odmetanowania. 
Zwiększa się zagrożenie tąpaniami w związku ze zwiększającą się wytrzymałością skał, 
zwiększającą się liczbą resztek i powodowaną nimi lokalną koncentracją naprężenia w gó
rotworze. Brak jest dowodów na zwiększanie się wstrząsogenności górotworu wraz ze 
zwiększaniem się głębokości prowadzenia robót, jednakże faktem jest, że przy większym 
wytężeniu górotworu mniejsza się energia wstrząsów mogących spowodować tąpnięcie. 
Zagrożenie tąpaniami w pewnym stopniu ograniczane jest zmniejszającą się wytrzymało
ścią węgla wraz z głębokością. 

- Zwiększa się zagrożenie pożarowe w związku zarówno ze zwiększoną pierwotną tempe
ratm·ą skał jak też i zwiększonym wytężeniem pokładów i wynikającym stąd ich spękaniem. 
Zwiększa się zagrożenie wyrzutami węgla i metanu w kopalniach eksploatujących węgle 
koksowe zarówno ze względu na zwiększoną metanonośność pokładów, zmniejszającą się 
ich wytrzymałość jak też i lokalną koncentrację naprężenia prowadzącą do zwiększonego 
wytężenia pokładów włącznie z ich doprowadzeniem do stanu pokrytycznego. Wyrzut me
tanu i silnie rozdrobnionego węgla może bezpośrednio powodować zagrożenie wybuchem 
metanu i pyłu węglov.ego. 

- Zwiększa się zagroienie powodowane opadem skał w związku ze stopniową zmianą typo
wo grawitacyjnego przemieszczania się opadów ze stropu lub ociosu wyrobisk na pośrednie 
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pomiędzy opadem grawitacyjnym a dynamicznym przemieszczeniem (wyrzutem) skał właś
ciwym dla tąpnięć. 

- Zmniejsza się zagrożenie wodne w związku zarówno ze zmniejszoną wodonośnością skał 
jak też i intensywnym zaciskaniem zrobów, a przez to zmniejszaniem objętości tworzących 
się w nich zbiorników wodnych. Potencjalnie wysoki stan zagrożenia wodnego powodują 
zbiorniki wodne w kopalniach zlikwidowanych. Problematyka ta wymaga dalszych badań 
zarówno co do oceny stanu zagrożenia wodnego dla czynnych kopalń jak też i problemów 
gospodarczego wykorzystania wody wypompowywanej z kopalń zlikwidowanych. 

* * * 

Koncentracja wydobycia, zwiększone postępy przodków eksploatacyjnych, mają korzystny 
wpływ na ograniczenie zagrożenia pożarowego. Pozostałe zagrożenia, w szczególności meta
nowe i tąpaniami - mogą stanowić barierę, wymuszającą ograniczanie wielkości wydobycia 
z pojedynczych przodków eksploatacyjnych. 

Zwiększający się z przyczyn oqiektywnych stan zagroże11 naturalnych w kopalniach węgla 
kamiennego w GZW nie mu~i się bezpośrednio przekładać na katastrofogenność prowadzenia 
robót górniczych. Osiągnięcia nauki, techniki i technologii eksploatacji spowodowały istotne 
ograniczenia liczby katastrof w kopaln iach węgla kamiennego. Sądzić należy, że trend też zos
tanie zachowany pomimo obiektywnie stale zwiększającego się stanu zagrożenia. 
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Natura! Hazards in Hard Coal Mines - the Present State 
and Alteration Tendendes 

Abstract 

Natura! hazards in hard coal mines are conditioned both by natura! factors of Upper Silesia 
Coal Basin, coal mining hitherto activities (so called "mining events") as well as mining te
chniques actually in use. In the present paper, the natura! USCB factors have been shortly cha
racterised having direct connection with the natura! hazards: strain-strength parameters of coal 
and rocks surrounding seams, dislocations, primordial rock temperature, methane eontent of 
seams and the mining events . On the basis of research results reported by different authors, an 
increase of rock strength with increasing of mining depth, simultaneous lessening of coal 
strength, increas ing primordial rock temperature, increasing methane eontent of seams, more 
and more complex mining events, additionally complicated by the significant under capitalisa
tion enforcing conducting sublevel mining (below the openingout level), were indicated. 

On this background, the tendencies of development of mining technique resulting both 
from the demands of market economy and economical condition of hard coal mines, and the 
resulting from them probabie state of particuiar natura! hazards in further mining activities, 
were presented. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Andrzej Zorychta 
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Kazimierz DĄBROWA; Zbigniew KULPIŃSKI, Jacek ZAGŁÓWEK 
KWK "Halemba". Ruda Śląska 

Prowadzenie zawałowej eksploatacji pokładu 506 w partii "E" 
ścianą o długości ponad 400 m w silnym zagrożeniu tąpaniowym 
i metanowym wraz z zachowaniem zasad ochrony powierzchni 

Słowa kluczowe 

węgiel kamienny- eksploatacja- zagrożenia naturalne 

Streszczenie 

Doświadczenia kopalni nabyte w trakcie eksploatacji ściany długiej w pokładzie 506 v partii "E" 
prowadzonej w warunkach współwystępowania zagrożeń naturalnych tj . metanowego i tą

paniami oraz ochrona powierzchni w aspekcie przebiegającej przez pole ściany autostrady A-4. 

l. Wprowadzenie 

Teren kopalni Węgla Kamien nego "Halemba" położony jest w północno-zachodniej części 
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego głównie w strefie miejskiej Rudy Śląskiej (dzielnic Balem
by, Kochłowic i Wirka) oraz częściowo w niezagospodarowanych fragmentach miast Katowice 
i Mikołów. 

Obszar górniczy kopalni "Halemba" o powierzchni 24,12 km2 położony jest na południowym 
skrzydle Siodła Głównego. Przebiegający równoleżnikowo przez środek obszaru uskok Kłod
nicki o zrzucie 280-460 m w kierunku na południe dzieli obszar górniczy kopalni na część 
północną położoną w skrzydle wiszącym uskoku Ktodniekiego - obszar górniczy Halemba I 
oraz na część południową położoną w skrzydle zrzuconym uskoku Kładnickiego - obszar gór
niczy Halemba II. Złoże w obu obszarach górniczych posiada budowę monoklinalną o gene
ralnym kierunku rozciągłości W-E. Warstwy zapadają w kierunku południowym ze średnim 
nachyleniem około 6-7". W obu obszarach górniczych złoże poprzecinane jest dużymi usko
kami o zrzutach 30-120 m i przebiegu zbliżonym do NE-SW. Uskoki te w części północnej 
złoża tworzą strukturę zrębu, którego najwyższą częścią jest partia "F", a od niej schodkowo 
zrzucane są na zachód partie "E" i "D" a na wschód partia "H". 

W obszarze górniczym Halemba I aktualnie prowadzona jest eksploatacja pokładów rudz
kich 410 i 413/2 w partii "H", 41511 w partii: "F" oraz pokładu siodłowego 506 w partii "E". 
W południowej części złoża w skrzydle zrzuconym uskoku Kładnickiego roboty górnicze pro
wadzone są w partii "K". Eksploatowany jest pokładu grupy rudzkiej 405. 

Eksploatacja złoża KWK "Halemba" prowadzona jest w bardzo skomplikowanych warun
kach geologiczno-górniczych przy istniejących dużych zagrożeniach: tąpaniami, metanowym 
i pożarowym. W trakcie dalszej eksploatacji należy liczyć się z tym, że zagrożenia te będą utrzy
mywać się na tym samym poziomie. 
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Rys. l. Obszar górniczy kopalni "Halemba" 
Fig. l . The lease area of "Halemba" mine 

2. Warunki górniczo-geologiczne pokładu 506 

OG KOCHI:.OWICE 
Kop 

Pokład 506 w rejonie prowadzonych robót górniczych usytuowany jest w bloku tektoni
cznym ograniczonym od zachodu uskokiem I o zrzucie około 50 m i od wschodu uskokiem II 
o zrzucie około 25 m. Uskoki te przebiegają w kierunku z północy na południe. Pokład 506 
w tym rejonie zalega na głębokości od 850 m w części północnej złoża do 990 m w części 
południowej, a jego grubość wynosi od 1,4 do 2,5 m .. Rozciągłość pokładu ma kierunek NW
-SE, a upad około 6-9o na NW. Bezpośrednio w stropie pokładu zalega: 2,15 m łupku ilas-
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tego, l ,6 m łupku piaszczystego, l, l m łupku ilastego, 7,8 m łupku piaszczystego oraz 23, l m 
piaskowca do spągu pokładu 504 o grubości 2,6 m. Grubość warstwy piaskowcowej wzrasta 
w kierunku południowym do 26,4 m. 

W spąg u pokładu zalegają łupki ilaste i piaszczyste z przewarstwieniami piaskowca (l ,2 m) 
i węgla (do 0,5 m) o grubości do 14,0 m oraz warstwa piaskowca o grubości 15,1-18,6 m. Poniżej 
warstwy piaskowca do stropu pokładu 507 (o grubości 3,1 m) zalegają łupki ilaste i piaszczyste. 

3. Udostępnienie pokładu 506 

Pokład 506 w partii "E" udostępniony został na poziomie l 030 m szybami Grunwald III 
i Grunwald IV na południu złoża i szybem Północnym II na północy złoża. Poziomymi wy
robiskami udostępniającymi powyższe zasoby na poziomie 1030 m są: przekop zachodni, prze
kop zachodni równoległy, przekop północny, przekop do pokładu 506E oraz przekop odstaw
czy 2, natomiast w części północnej przekop wentylacyjny l, przekop upadowy !5° do pokładu 
506, przekop wentylacyjno-materiałowy poz. 790, przekop wznoszący wentylacyjny l do szy
bu Północnego II i przekop wznoszący wentylacyjny 2 do szybu Północnego II. Z powyższych 
ciągów wyrobisk przekopowych wykonano szereg wyrobisk przygotowawczych, pozwalają
cych na eksploatację pokładu 506 w partii "E". 

Rozcinkę pokładu rozpoczęto poprzez wykonanie chodnika badawczego w południowej 
i chodnika badawczego l w północnej części partii "E". Następnie wydrążone zostały dowierz
chnie 2 i 3 oraz dowierzchnia badawcza, która ze względu na usytuowanie uskoku I dwu
krotnie zmieniła swój kierunek Wybieranie pokładu 506 prowadzi się ścianą l, która jest je
dyną ścianą przewidzianą do eksploatacji w tej partii złoża. 

4. Zagrożenia naturalne pokładu 506 

4.1. Zagrożenie pożarowe 

Pokład 506 w partii "E" zaliczony został do I grupy samozapalności i bardzo małej skłon
ności do samozapalenia. Wyliczona energia aktywacji utleniania dla tego pokładu wyniosła 
88 kJ/mol, a wskaźniki samozapalności Sz"<237l = 41 Co/min, Sz".< 1901 = 5C0 /min. 

W ramach profilaktyki pożarowej rejon ściany l objęty jest wczesnym wykrywaniem poża
rów endogenicznych oraz badaniami zagrożenia pożarowego na podstawie precyzyjnej analizy 
chromatograficznej. Rejon pokładu zabezpieczony jest rejonowymi przeciwpożarowymi tama
mi bezpieczeństwa (RTB) i podwójnymi polowymi tamami bezpieczeństwa (TB), na bazie któ
rych można wykonać tamy (korki) pozwalające na szybką izolację zagrożonego rejonu. 

Prowadzony jest również monitoring zagrożenia pożarowego w oparciu o zabudowane czuj
niki tlenku węgla CSTW, a zroby ściany l sukcesywnie przemulane są mieszaniną wodno-pyłową. 

4.2. Zagrożenie metanowe 

Pokład 506 w obszarze górniczym kopalni został zaliczony do IV kategorii zagrożenia me
tanowego. 

Wielkość zagrożenia metanowego w partii "E" w pokładzie 506 wstępnie oszacowana zos
tała badaniami metanonośności podczas wykonywania robót przygotowawczych. Wartości me
tanonośności osiągały większe wartości w miarę przemieszczania się w kierunku południo
wym, czyli utrzymuje się zależność wielkości metanonośności w stosunku do głębokości zale-
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gania pokładu . Wartości metanonośności tego pokładu mieszczą się w przedziale od 0,177 do 
maksymalnie 11,594 m3 CH4tMgc.s.w.· 

Węgiel pokładu 506 w parti i "E" przebadany również został na okol iczność wyrzutowości 

metanu i skał. Zgodnie z uzyskanymi wynikami badań, przeprowadzonymi przez GIG KD 
"Barbara" pokład 506 w partii "E" uznać można za nieskłonny do występowania zagrożenia 
wyrzutami metanu i skał . 

Kształtowanie się zagrożenia metanowego w trakcie eksploatacji ściany opisane zostało w dal
szej części artykułu. 

4.3 . Zagrożenie tąpaniami 

Pokład 506 w partii "E" zaliczony jest do III stopnia zagrożenia tąpaniami. Kształtowanie 
się tego zagrożenia w trakcie dotychczasowej eksploatacji tej części pokładu przedstawiono 
w dalszej części artykułu . 

4.4. Zagrożenie wodne 

Pokład zaliczony jest do I stopnia zagrożenia wodnego. 

4.5 . Zagrożenia klimatyczne 

Duża koncentracja urządzeń energomaszynowych w połączeniu z wysoką temperaturą pier
wotną górotworu (max. 43,5oC) złożyły się na konieczność zastosowania schładzania powie
trza doprowadzanego do ściany l. 

W dowierzchni badawczej l na wlocie do ściany zastosowano urządzenie chłodnicze typu 
DV-290. Schłodzone powietrze podawane jest przy pomocy lutniociągu bezpośrednio w rejon 
końcówki ściany. 

4.6. Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego 

Pokład zaliczony został do klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 
Zwalczanie niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego jest realizowane w następujący 

sposób: 
- kombajn ścianowy oraz wszystkie przesypy odstawy wyposażone są w układy zraszające, 
- we wszystkich wyrobiskach w pokładzie utrzymywana jest zawartość części niepalnych 

stałych powyżej 80%. 
- utrzymywane są zapory przeciwwybuchowe pyłowe we wzajemnej odległości co 200 m. 

4.7. Zagrożenia dominujące 

W wyniku eksploatacj i ściany l w pokładzie 506 w partii "E" za dominujące zagrożenia 
naturalne uznano zagrożenie metanowe oraz zagrożenie tąpaniami . 

5. Eksploatacja pokładu 506, sposób jej przewietrzania, występujące zagrożenia 

i stosowana profilaktyka 

W przedmiotowej partii zioża eksploatację rozpoczęto w 2004 r. ścianą l o długości 4 11 m 
systemem ścianowym poprzecznym z zawałem stropu w kierunku z północy na południe do 
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wysokości 1,7 m ze względu na prowadzenie eksploatacji w pasie autostrady A-4. Front ściany 
oddala się od granicy pomiędzy kopalniami "Halemba i "Pokój". Eksploatacja ściany odbywa
ła się przy zachowaniu maksymalnego postępu do 5 rn/dobę. Z powodu dużego zagrożenia me
tanowego maksymalny postęp dobowy ściany był sukcesywnie ograniczany i obecnie wynosi 
2,5 rn/dobę. 

Do dnia 15.12.2005 roku ściana l uzyskała około 980 m postępu i posiada około 360 m 
długości, która systematycznie ulega skróceniu od strony dowierzchni badawczej ze względu 
na jej skośne usytuowanie w stosunku do frontu ściany . 

5.1. Sposób przewietrzania ściany l 

Dla ściany l w pokładzie 506 w partii "E" został zaprojektowany układ przewietrzania na ,:Z". 
Powietrze doprowadzane jest bezpośrednio chodnikiem badawczym i dowierzchnią badaw

czą w ilości nie mniejszej niż 1000 m3/min. 

Rys. 2. Schemat przestrzenny rejonu ściany l w pokładzie 506/E 
Fig. 2. 3-D layout o f No l longwall in 506/E seam 

W połowie długości ściany powietrze jest doświeżane od strony dowierzchni 2 w ilości nie 
mniejszej niż 500 m3/min. Na odcinku pomiędzy dowierzchnią 2 i dowierzchnią 3, ścianą l 
płynie ok. 1500 m3/min. Po przewietrzeniu całej ściany powietrze to ponownie jest doświeżane 
powietrzem dostarczanym od strony dowierzchni 3, a zużyte powietrze odprowadzane jest do
wierzchnią 3 za jej front oraz kolejną niezaizolowaną przecinką. 

W celu utrzymania ww. rozpływu powietrza w rejonie tej ściany zabudowane zostały tamy 
wentylacyjne (śluzy) w dowierzchni 3 pomiędzy chodnikiem badawczym, a przecinką 5, w do
wierzchni transportowej-rów:-~oległej pomiędzy chodnikiem badawczym, a przecinką 5, w do
wierzchni 2 na północ od skrzyżowania z chodnikiem badawczym oraz w dowierzchni trans
portowej-równoległej na południe od ostatniej niezaizolowanej przecinki. 
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Ze względu na długość frontu ściany l powyżej 400 m oraz na przyjęty sposób przewie
trzania Kompanii Węglowej S.A. KWK "Halemba" udzielone zostało zezwolenie Prezesa Wyż
szego Urzędu Górniczego z dnia 06.07.2004 r. (l.dz. GG/024/0031/04/08430/AR) na odstępstwo 
od postanowień §21 O ust. l rozporządzenia MG z dnia 28.06.2002 r., tj. na przewietrzanie nie
zależnym prądem powietrza tej ściany, o maksymalnej długości do 411 m, przy zachowaniu 
dróg wyjścia z ww. ściany w odstępach nie większych niż 250 m. Sposób przewietrzania ścia
ny l w pokładzie 506 w aspekcie jej eksploatacji oraz kształtowania się zagrożeń naturalnych 
przeanalizowany został również przez Komisję ds. Zagrożeń Atmosfery Kopalnianej i Klima
tyzacji w Podziemnych Zakładach Górniczych. 

5.2. Kształtowanie się zagrożenia metanowego w czasie eksploatacji ściany 

Metanowość ściany kształtuje się na wysokim poziomie, co zobrazowane zostało w poniż
szej tabeli oraz na wykresie. 

M-c/rok 

X/04 r. 
Xl/04 r. 
XII/04 r. 

1105 r. 
II/05 r. 
III/05 r. 
IV/05 r. 
V /05 r. 
VI/05 r. 
VIl/05 r. 
Vfii/05 r. 
IX/05 r. 
X/05 r. 
Xl/05 r. 
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o 

Tabela l. Metanowość ściany l w pokładzie 506 w partii ,.E" 
Table l. Metbane occurence in No l longwall in 506/E seam 

Metanowość Metanowość Metanowość 

bezwzględna wentylacyjna 
Odmetanowanie 

prognozowana [ l] 

m3 CH4/min 

4,10 3,90 0,20 
32,76 24,19 8,57 
46,08 33,8 1 12,27 
52,80 28,90 23,90 
76,44 34,78 41,66 
73,48 35,35 38,13 
72,32 31,29 41,03 
73,78 34,99 38,79 
87,94 44,47 43,47 
99,87 39,55 60,32 
89,94 29,35 60,59 
84,79 31 ,33 53,46 
83 ,02 29,82 53 ,20 
81,69 31,36 50,33 

melanowoś~ l 
{m1CH,/min] 

Zmiany metanowości ściany 1 w pokładzie 506/E 

~ 1--s. 

V ..... 
..-::: 

"....- k ::F" ~ 

~ :......--------X/04 XV04 XIV04 V05 JV05 IIV05 r-J /05 V/05 VV05 VJV05 VIIV05 lX/05 X/05 

l 
~ melanowoSć bezwzględna _._ odrmtanow anie 

----- metanowość wentylacyjna ---*- metanowość prognozowana 

Rys. 3. Zmiany metanowości ściany l w pokładzie 506 w partii "E" 
Fig. 3. Changes of metbane hazard in No l longwall in 506/E seam 
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Największą wartość metanowość bezwzględna osiągnęła w miesiącu lipcu 2005 roku tj. 
99,87 m·' CH4/min. 

W ścianie prowadzone jest intensywne odmetanowanie. Z chodnika badawczego oraz z każ
dej z przecinek vykonane zostały otwory metanowe w ilości od 3 do 9. Są to otwory spągowe 
i stropowe o długości do 80 m wiercone w kierunku pola eksploatacyjnego ściany. Metan od
ciągany jest również zza tam izolujących kolejne przecinki. W celu poprawy skuteczności od
metanowania rozbudowana została sieć rurociągów metanowych [2] i metan z pokładu 506/E 
odprowadzany jest do dwóch stacji odmetanowania tj. stacji odmetanowania przy #Grunwald IV 
oraz stacji odmetanowania przy #Lech II KWK "Pokój". W obu tych stacjach metan wyko
rzystywany jest przemysłowo. 

Dla właściwego uszczelnienia zrobów i zwiększenia efektywności odmetanowania pomię
dzy dowierzchnią transportowo-równoległą i dowierzchnią 3 wykonane zostały przecinki, co 
pozwala na szczelne podsadzenie dowierzchni 3 na długości pomiędzy przecinkami oraz sprzy
ja skuteczności odmetanowania jak również przesunięciu strefy metanu w głąb przestrzeni zro
bów (odsunięcie metanu od ociosu ściany) , co zwiększa bezpiecze!lstwo prowadzonych robót 
oraz pewność ruchową wydobycia w warunkach zagrożenia metanowego. 

5.3. Zapalenie metanu 

W dniu 03.03.2005 roku w ścianie l w pokładzie 506 w partii "E" w rejonie sekcji obudo
wy nr 218-225 miało miejsce zapalenie metanu wypływającego z ociosu ścianowego , na odcinku 
między organami urabiającymi kombajnu. Ogie!l ugaszono dwoma gaśnicami proszkowymi . 

W związku z zapaleniem metanu nikt nie doznał obrażd1, a z zagrożonego rejonu wycofano 
25 pracowników bez użycia ucieczkowych aparatów regeneracyjnych. Dojście do rejonu za
bezpieczono posterunkami obstawy, a o fakcie zapalenia metanu powiadomiono Urząd Górni
czy w Gliwicach, Decyzją nr 17 /D/05 z dnia 04.03.2005 r. Dyrektor OUG w Gliwicach nakazał 
wstrzymać ruch ściany l w pokładzie 506 do czasu przeprowadzenia oględzin miejsca zapale
nia metanu i uzyskan ia stanowiska połączonych zespołów ds. Zagrożeń Metanowo-Pożaro
wych i Tąpaniami poszerzonych o specjalistów na okoliczność dalszej eksploatacji ściany l 
w pokładzie 506. 

W dniu 07.03.2005 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Komisji ds. Zagrożeń Atmosfe
ry Kopalnianej i Klimatyzacji w Podziemnych Zakładach Górniczych w poszerzonym składzie, 
na którym dokonano analizy przyczyn i okoliczności zapalenia metanu w ścianie l w pokładzie 
506 w partii "E" oraz sformułowano wnioski dotyczące możliwości ponownego uruchomienia 
ściany . Prezydium Komisji uznało, że przyczyną zapalenia metanu były iskry tarciowe pow
stałe przy urabianiu ko"mbajnem zwięzłych skał skłonnych do iskrzenia zapalającego metan in
tensywnie desorbujący z ociosu węglowego lub dużej objętości urobionego węgla w słabiej 
przewietrzanych przestrzeniach w sąsiedztwie organu urabiającego . Brak zaburzeń geologicz
nych w sąsiedztwie kombajnu oraz regularne zaleganie skał stropowych naci obudową zmecha
nizowaną (bez wyrw i spękań) oraz duża prędkość powietrza w ścianie ograniczyło możliwość 
przeniesienia się płomienia palącego się metanu przy kombajnie do zrobów ściany l . 

Dalsza eksploatacja ściany l mogła być prowadzona w warunkach ograniczenia jej postępu 
do 3,5 rn/dobę, co stanowi 5 skrawów o zabiorze 0,7 m, przy sumarycznym czasie urabiania 
nieprzekraczającym 12 godzin na dobę, po zmniejszeniu średnicy organu urabiającego kombaj
nu do 1450 mm w celu ograniczenia w wielu przypadkach konieczności przycinania skał stro
powych i spągowych. 

Postęp ściany został dodatkowo ograniczony do 2,5/dobę w dniu 01.08.2005 r. na posie
dzeniu kopalnianego Zespołu ds. Zagrożeń Metanowych, Wentylacyjno-Pożarowych i Pyło-
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wych z udziałem członków Komisji ds. Zagrożeń Atmosfery Kopalnianej i Klimatyzacji w Pod
ziemnych Zakładach Górniczych po stwierdzeniu, że w miesiącu czerwcu i lipcu 2005 r. me
tanowość bezwzględna w ścianie l przekraczała wartości metanowości kryterialnej. 

W trakcie dalszej eksploatacji ścianą l, w związku ze zwiększeniem się miąższości pokładu 
506 do 1,9 m, ww. Prezydium na posiedzeniu w dniu 23.09.2005 r. postanowiło przywrócić 
średnicę organu urabiającego kombajnu do 1600 mm. 

5.4. Kształtowanie się zagrożenia tąpaniami w rejonie ściany l 

Ocenę stanu zagrożenia tąpaniami w ścianie l prowadzi się metodą kompleksową z wy
korzystaniem metody potencjalnego stanu zagrożenia tąpaniami - rozeznania górniczego (wg 
której ściana l została oceniona jako niezagrożona tąpaniami) i metod rzeczywistego stanu za
grożenia tąpaniami (sejsmoakustyka, sejsmologia, wiercenia małośrenicowe i geotomografia 
górnicza [3]) . 

5.4.1. Sejsmologia 

W trakcie dotychczasowej eksploatacji ścianą l w pokładzie 506 w parti i "E" obserwowano 
okresowe wzrosty aktywności sejsmicznej wyrażające się występowaniem wstrząsów o ener
giach rzędu 105- 106 [J] . Występowanie tych wstrząsów związane było głównie z załamywa
niem (pęknięciem, poślizgiem) się grubych ławic piaskowcowych zalegających w stropie po
kładu 506 za frontem ściany w wyniku powiększania się wybranej przestrzeni pokładu 506. 
Dodatkowym czynnikiem wpływającym na gwałtowny przebieg zjawisk jest duża głębokość 
eksploatacji oraz związane z nią duże naprężenia w górotworze. 

Podwyższona aktywność sejsmiczna występowała również w trakcie eksploatacji pokładu 
506 w partiach "F" i "H", obserwowano okresowe wzrosty aktywności sejsmicznej wyrażające 
się występowaniem wstrząsów o energiach rzędu E5-E7 [J]. Wstrząsy te nie powodowały skut
ków w wyrobiskach górniczych za wyjątkiem wstrząsu o energii 4X l 05 [Jj zarejestrowanego 
w trakcie eksploatacji ścianą 8a w partii "P', po którym nastąpiło tąpnięcie, którego przyczyną 
były skomplikowane warunki geologiczno-górnicze panujące w rejonie tej ściany (strefa usko
kowa i resztka pokładu 506 pozostawiona bezpośrednio za obcinką ściany 8a). 

Kształtowanie się aktywności sejsmologicznej (ilości wstrząsów w poszczególnych klasach 
energetycznych) w trakcie dotychczasowej eksploatacji ścianą l w pokładzie 506 w partii "E" 
przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 2. Kształtowanie się aktywności sejsmologicznej (ilość wstrząsów w poszczególnych klasach 
energetycznych) w trakcie dotychczasowej eksploatacji ścianą l w pokładzie 506 w partii "E" 

Table 2. Seismic activity (expressed as numbersof events in particular energy ranges) 
observed during the extraction o f 506/E seam by No l longwall till no w 

Energia [J] 

Rejon 

!OJ 104 105 106 107 

Ściana l 2251 1649 70 12 o 
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Dla porównania poniżej przedstawiono kształtowanie się aktywności sejsmologicznej w trak
cie eksploatacji ścian w pokładzie 506 w partii "F", która graniczy z partią ,,E''. 

Tabela 3. Kształtowanie się aktywności sejsmologicznej w trakcie eksploatacji ścian 
w pokładzie 506 w partii "F", która graniczy z partią "E" 
Table 3. Changes of seismic activity during the extraction 

o f bordering with part "E" part "F" o f 506 seam 

Rejon 
Eneraia [J] 

w· 104 10 10" 10 
Sciana l 85 77 63 12 2 
Sciana 2 271 264 81 21 l 
Sciana 3 709 377 117 64 l 
Sciana 4 289 200 104 35 2 
Sciana 5 188 192 81 15 o 
Sciana 6 96 209 106 16 2 
Sciana 7 104 178 97 27 o 
Sciana 8 17 46 22 3 o 
Sciana Sa LC 117 59 i i o UJ 

Jak wynika z powyższych tabel w trakcie eksploatacji ścianą l w pokładzie 506 w partii E 
występuje znacznie więcej wstrząsów niskoenergetycznych o energiach rzędu l 03-104 [J) co 
może świadczyć o cyklicznym odprężaniu się górotworu. Natomiast występowanie wstrząsów 
wysokoenergetycznych jest porównywalne do ilości wstrząsów, które wystąpiły w trakcie eks
ploatacji ścian w pokładzie 506 w partii "F". 

5.4.2. Sejsmoakustyka 

Ściana l objęta jest ciągłą obserwacją sejsmoakustyczną, ośmioma geofonami zabudowa
nymi na wybiegu ściany. Obserwacjami sejsmoakustycznymi objęta jest wschodnia i zachod
nia parcela ściany l (rozdzielone dowierzchnią 2). Geofony zabudowane są tak, aby zapewnić 
ciągłość obserwacji pola ściany w odległości do li O m od jej frontu. W wyniku prowadzonych 
obserwacji stwierdzano brak lub słabe zagrożenie tąpaniami . 

Dodatkowo prowadzi się obserwacje resztek pokładu 506 pozostawionych na wschód od 
dowierzchni 3 oraz na zachód od dowierzchni badawczej. W oparciu o prowadzone obserwacje 
sejsmoakustyczne rejony te oceniane były jako niezagrożone lub słabo zagrożone tąpaniami, co 
może świadczyć o słabej koncentracji naprężeń w tych resztkach. 

5.4.3. Geotomografia górnicza 

Metoda ta stosowana jest dla określenia i otrzymania wyprzedzającej oceny stanu naprężeń 
górotworu w pobliżu frontu ściany, chodników przyścianowych jak i przeznaczonym do eks
ploatacji wybiegu ściany. 

W trakcie dotychczasowej eksploatacji ściany l wykonano trzy tego typu pomiary (obej
mujące swym zasięgiem cały wybieg ściany). Każdorazowo, na przebadanych odcinkach wy
biegu ściany stwierdzano słaby przyrost naprężeń, jednak mając na uwadze doświadczenia ko
palni nabyte podczas eksploatacji pokładu 506 i innych pokładów tąpiących (pomimo braku 
zwiększonych koncentracji naprężeń stwierdzonych metodą geotomografii sejsmicznej wystę-
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powały wstrząsy wysokoenergetyczne), w trakcie eksploatacji ściany l należy się liczyć z wy
stępowaniem wstrząsów wysokoenergetycznych głownie w zrobach ściany . 
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Rys. 4. Rozkład naprężeli na wybiegu ściany l 
Fig. 4. Stress distribulion along the run of No l longwall 

5.4.4. Wiercenie otworów małośrednicowych 

W ścianie I wykonywane są otwory sondażowe z częstotliwością raz na dobę, w każdym 
dniu z obłożeniem do wydobycia. W trakcie dotychczasowej eksploatacji ścianą l w wyniku 
pomiarów przedmiotową metodą nie stwierdzono stref wzmożonych napręże1'1, a wyrobisko za
liczane było do niezagrożonych tąpaniami . 

5.4.5. Profilaktyka przeciwtąpaniowa 

Z uwagi na wysoki stan aktywnośc i sejsmicznej towarzyszący eksploatacji ściany l kopal
nia stosuje szereg środków profi laktycznych pozwalających na bezpieczną eksploatację po
kładu 506 . Należą do nich między innymi rygory ograniczające ruch załogi w rejonie ściany 
jak: wyznaczenie stref szczególnego zagrożenia tąpaniami, wyznaczenie odcinków wyrobisk, 
w których obowiązuje całkowity zakaz przebywania w czasie prowadzenia robót eksploatacyj
nych oraz stosowanie telewizji przemysłowej w celu wyeliminowania stałych stanowisk pracy 
w rejonie ściany. 
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Stosowana jest również profilaktyka aktywna w postaci strzelań odprężających wykonywa
nych w ociosie ściany l. Cyklicznie, co około 9 m postępu ściany odpalane jest 50 kg MW w l O 
otworach o długości 10 m. Strzelania te prowokują występowanie wstrząsów o energii rzędu 
103-104 [J] . 

W wyniku powyższej analizy można stwierdzić, że wysoka aktywność sejsmiczna towarzy
sząca eksploatacji tej ściany nie odbiega zasadniczo od aktywności rejestrowanej w trakcie 
eksploatacji innych ścian w tym pokładzie , wstrząsy wysokoenergetyczne występują głównie 
w zrobach i nie powodują skutków w wyrobiskach górniczych. 

6. Eksploatacja pokładu 506 w partii "E" w rejonie autostrady A-4 

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Au
tostrad a Kompanią Węglową S.A. z dnia 10.12.2003 r. oraz na mocy obowiązujących Planów 
Ruchu, w październiku 2004 roku kopalnia "Halemba" uruchomiła eksploatację ściany l w po
kładzie 506 w partii .,E" z zawałem stropu na wysokość do 1,7 m. 

Kopalnia posiada ekspertyzę określającą wpływ projektowanej eksploatacji górniczej na 
obiekty autostrady A-4 wraz z określeniem warunków jej prowadzenia wykonaną przez Aka
demię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Prognoza zawarta w tym opracowaniu przewiduje mak
symalne obniżenia powierzchni w rejonie wpływu eksploatacji pokładu 506 do 0,8 m, a także 
zakłada, że projektowana eksploatacja ścianą l wywoła deformacje terenu znacznic niższe od 
II kategorii terenu górniczego przy zabezpieczeniach korpusu autostrady na 2 kategorię odpor
ności, a obiektów infrastruktury technicznej autostrady na 3 kategorię odporności . Niewielkie 
wartości prognozowanych wskaźników deformacji wynikają z dużej głębokości zalegania po
kładu 506 oraz niewielkiej grubości eksploatowanej warstwy [4). 
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Rys. 5. Prognoza osiadail terenu po zakoilczeniu eksploatacji pokładu 506 
Fig. 5. Prediction of surface subsidence on completion o f mining o f 506 seam 
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Aktualnie ściana wyeksploatowana została na wybiegu 980 m i pozostało do jej zakończe
nia 300 m. Front ściany minął autostradę znajduje się ponad 300 m za nią. 

Pomiary obniżeń wywołanych dotychczasową eksploatacją tej ściany wykazują, że maksy
malne obniżenia powierzchni osiągnęły wielkość 0,7 m, natomiast w rejonie wiaduktu WD- 10 
nad autostradą osiągnęły wielkości 0,4 m przy zaplanowanych 0,8 m, co mieści się w zakresie 
wartości określonych w prognozie wykonanej przed rozpoczęciem eksploatacji. 

Maksymalne dotychczas zmierzone poziome odkształcenia właściwe w rejonie autostrady 
nie przekroczyły wartości l ,5 mm/m. 
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Rys. 6. Osiadanie terenu w trakcie dotychczasowej eksploatacji 
Fig. 6. Surface subsidence during the mining conducted so far 
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Do chwili obecnej ani na ulicy l-go Maja ani na autostradzie A-4 w rejonie oddziaływania 
eksploatacji ściany I w pokładzie 506 nie stwierdzono uszkodzeń, które mogłyby wpłynąć na 
funkcjonalność tych szlaków komunikacyjnych. 
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7. Zakończenie 

Omówiono sposób eksploatacji długiej ściany przekraczającej 400 m przy dużym zagroże
niu metanowym i tąpaniowym. Wskazano na możliwość bezpiecznej eksploatacji ścianami w tak 
trudnych warunkach przy zachowaniu odpowiednich rygorów. Na przykładzie eksploatacji 
ścianą l w pokładzie 506 wskazano na możliwość eksp loatacji zawałowej w filarach ochron
nych (autostrada A-4) w taki sposób, aby deformacje terenu spowodowane eksploatacją górni
czą były jak najmniejsze i nie przekraczały wartości dopuszczalnych dla obiektów zaliczonych 
do II kategorii odporności. 

Przy odpowiednim ustaleniu miesięcznego postępu ściany, niedopuszczaniu do przestojó 
(obłożenie ściany do wydobycia w dni wolne od pracy), zastosowaniu szeregu zabezpieczeń 
metanowych, przeciwpożarowych oraz zastosowaniu odpowiedniej profilaktyki przeciwtąpa
niowej, kopalni udało się uzyskać zamierzone rezultaty tj . bezpieczne prowadzenie eksploatacji 
przy dużym zagrożeniu metanowym i tąpaniami z zachowaniem rygorystycznych zasad ochro
ny powierzchni . 
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Managing the Extraction of 506 Part "E" Seam 
Done by Means of a 400-Metre-Plus Long Longwall 
with Roof Caving in Conditions of High Seismic and Methane Hazards 
and with Strict Adherence to the Surface Protection Provisions 

Abstra et 

The paper presents the experience gained by the mine when conducting Iongwall extraction 
of part E of the 506 coal seam in conditions of simultaneous occurrence of seismic and me
thane hazards and the need for surface protection because of the A4 highway Iocated above the 
mining area. 
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W referacie przedstawiono adaptację liniowej teorii predykcji szeregów czasowych do pro
gnozy intensywności energii sejsmicznej w kolejnych jednostkach czasu. Stosując teorię pola 
emisji do przygotowania zbiorów danych sejsmoakustycznych oraz wykorzystując korelacje 
między energią sejsmoakustyczną, a energią wstrząsów zarejestrowanych z tego samego rejonu 
(ściany) utworzono z danych pomiarowych z kopalni "Wesoła" (ściany 508 i 509) szereg su
marycznych energii sejsmicznych, na podstawie którego prognozowano przyszłe ich wartości 
programem predykcyjnym. Przedstawiono również wyniki estymacji zagrożenia na bazie wy
prognozowanej energii sejsmicznej. 

l. Wprowadzenie 

W górn ictwie spotykamy się z zagrożeniem sejsmicznym określonym jako prawdopodo
bieństwo pojawienia się zdarzenia sejsmicznego o pewnej magnitudzie lub energii w pewnym 
interwale czasowym. Prognozując więc zagrożenie sejsmiczne nie utożsamiamy go z prognozą 
konkretnego wstrząsu, jego energii i momentu wystąpienia lecz staramy się określić z jakim 
prawdopodobieństwem wydzieli się w pewnym interwale czasowym energia większa od warto
ści energi i krytycznej z punktu bezpieczeństwa pracy. 

Obserwacje sejsmoakustyczne prowadzone w zagrożonych tąpaniami kopalniach węgla 

kamiennego, dostarczają w sposób ciągły wartości aktywności sejsmoakustycznej, czyli liczby 
zaobserwowanych (w przyjętej jednostce czasu, np. godzinie) zdarzeń oraz tak zwanej energii 
umownej, czyli niewyskalowanej gęstości energii w otoczeniu punktu pomiaru. Energia umow
na nie jest wyrażona w jednostkach fizycznych i nie może być ani porównywana z energią 
wstrząsów (która jest okreś lona w dżulach, J) ani dodawana do niej. Równocześnie w ostatnich 
latach pojawiły się publikacje (np. [3, 4, 5, 6, 8]) opisujące i ilustrujące możliwości progno
zowania całkowitej energii (czyli sumarycznej: impulsów sejsmoakustycznych i wstrząsów sej
smicznych) emitowanej (ze ściany) w kolejnych ustalonych jednostkach czasu i'.t (np. L-.t = 
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= l godzina) . Podejmowane są też próby wdrożenia takiej prognozy w praktyce. Zarówno bazą 
informacyjnąjak i wynikiem takiej prognozy są (godzinowe) wartości energii całkowitej, skąd 
wynika że podstawowym warunkiem realizowalności prognozy jest istnienie ciągów wartości 
godzinowej energii całkowitej (z obserwowanego obszaru, np. ze ściany), a zatem addytyw
ność- czyli możliwość dodawania- energii wstrząsów i energii zdarzeń sejsmoakustycznych. 
Te dwa zagadnienia, czyli sposób przekształcania sejsmoakustycznych energii umownych na 
wartośc i wyrażone w dżulach oraz metoda prognozy całkowitej energii sejsmicznej wraz z pro
gnozą zagrożenia na bazie kilkutygodniowych ciągłych obserwacji geofizycznych prowadzo
nych w kopalni "Wesoła" stanowią treść tego referatu. 

2. Ciągły proces emisji, pole emisji oraz estymacja energii AE 

Podstawą pojęcia "ciągłego procesu emisji" (CPE) będącego sumą (logarytmicznych) ener
gii emisji sejsmoakustycznej (AE) i wstrząsów jest uznanie ,jedności emisji" sejsmoakusty
cznej i sejsmicznej nazwanej przez Kornowskiego [2] "postulatem jedności emisji", co ozna
cza, że w określonym obszarze czasu i przestrzeni emisja wymuszana jest jednym wspólnym 
polem naprężenia (tzn. to samo pole naprężenia wymusza proces niszczenia skały zatem za
równo AE jak i wstrząsy) . CPE może być widziany zarówno jako proces zdarzeń dyskretnych 
jak i jako proces ciągły. Dla celów prognozy przyjęto CPE jako proces ciągły, gdyż umożliwia 
w praktyce górniczej traktowanie okresowo (np. co godzinę) otrzymywanych wartości "aktyw
ności" lub "energii" jako okresowo próbkowanych wartości ciągłego CPE jak i wygodne po
sługiwanie się metodami teorii szeregów czasowych (np. prognozą liniową, modelem autore
gresji itp.). 

Lepkosprężysto-kruchy 

Pole naprężenia cr górotwór Ciągły proces emisji 
Modyfikowane ... w którym wzrastają (AE +wstrząsy) 

procesem wydobycia 
pęknięcia gdy 

CJ1 > (Jkr 

Rys. 2.1. Emisja całkowita (AE +wstrząsów) jako odpowiedź górotworu na wymuszenie cr. 
(cr1 oznacza naprężenie lokalne) [2] 

... 

Rysunek 2.1 przedstawia najprostszy ale i najważniejszy w sejsmoakustyce model którym 
jest górotwór generujący emisję (CPE) w odpowiedzi na wymuszenie naprężeniem cr, przy 
czym pole naprężenia jest modyfikowane przesuwającym się frontem eksploatacji a zatem 
procesem skrawania. 

Oczywistym warunkiem użyteczności pojęcia emisji całkowitej i CPE jest addytywność 
energii wstrząsów i zdarzeń AE. Energie te muszą być wyrażane w tych samych jednostkach 
fizycznych (dżulach, J). Kolejnym warunkiem użyteczności CPE (i sejsmoakustyki) jest sto
pniowy charakter procesu niszczenia skały taki, w którym "pęknięcie główne" (wstrząs) po
przedzone jest licznymi (na ogół znacznie mniejszymi) pęknięciami poprzedzającymi, obser
wowalnymi właśnie jako AE. 

W związku z brakiem możliwości dobrej metody automatycznej lokalizacji źródeł AE, do 
aproksymacji energii zjawisk sejsmoakustycznych użyteczne mogą być metody i aproksymacje 
statystyczne, zakładające, iż w kilkugodzinnych przedziałach czasu przestrzenny rozkład emi-
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towanej (przez liczne rozproszone w pokładzie źródła) energii AE może być aproksymowany 
niezbyt złożonym rozkładem (modelem) e(x, y) o empirycznie wyznaczalnych parametrach. 

W zaproponowanym przez Kornowskiego [5J modelu przyjęto , jako podstawowe założenie, 
że źródła emisji obserwowane w wystarczająco długim, na przykład ośmiogodzinnym okresie 
czasu (T), rozproszone są- w obszarze zwanym polem (P) emisji, tożsamym z eksploatowa
nym fragmentem pokładu - a intensywność energii emisji określona jest parametrycznym roz
kładem e(x, y, z, tl6q) -gdzie 6q to wektor parametrów rozkładu- któremu (zakładając dla up
roszczenia, niezależność od czasu w okresie T i niezależność od głębokości na odcinku h rów
nym miąższości pokładu) zwykle przypisujemy uproszczoną formę e(x, yl6q) lub e(x, y). gdzie 
"q" określa zbiór identyfikatorów parametrów modelu. 

W dalszych rozważaniach symbol E oznacza energię, górne indeksy "o" lub "u" oznaczają, 
odpowiednio, energię fizyczną lub umowną natomiast dolny indeks "e" oznacza estymatę 
obliczoną pod warunkiem że rozkład intensywności emisji aproksymowany jest modelem 
e(x, y). Liczba q parametrów (6q) jest nie większa od liczby czujników (M), zatem i od liczby 
równań obserwacji. 

Gdy forma modelu (tzn. równanie e(x, y)) i wartości jego parametrów są znane, estymacja 

fi zycznej energii E~ = E(T, P, 6 q) emitowanej w okresie T z pola P jest łatwa, a dokładność 
estymacji zależy od tego jak wiernie model e(x, yl8ą) aproksymuje rzeczywisty rozkład emito
wanej energii . 

Rozkład e(x, yl8q) emitowanej energii z pola P jest modelem matematycznym tak samo jak 
źródło punktowe lub zbiór źródeł punktowych i jak wiele innych wyidealizowanych wyobra
żeń o fizycznej rzeczywistości . Winno być oczywiste, że żaden model nie jest ściśle zgodny 
z modelowanym fragmentem rzeczywistości, możliwe są tylko mniej lub bardziej wierne (wzglę
dem rzeczywistości) i mniej lub bardziej użyteczne aproksymacje (np. górotworu, aparatury itp.). 
Stosowany w badaniach model e(x, yl6ą) usiłuje łączyć prostotę z realizmem. 

Dla rzeczywistych zastosowań zaproponowano model dwuparametrowy: 

gdzie: 
0 ~ x :::: L, 0 ~ y ~ s, 
L- długość ściany, 

s - długość wybiegu ściany, 
~0 , ~ 1 - parametry rozkładu. 

(2. 1) 

Sposób estymacji parametrów modelu e(x, yl84) polega na tym, że dla M czujników o indek

sach m = l, ... M, obserwujących energię umowną E~ (m) w danej jednostce (T) czasu i dla 

uogólnionej transmitancji F(x, y) takiej , że: 

F(x, y, m)= C0 (m) r· 1 (m) exp[-2ar(m)] fm(cp) 

gdzie: 
f01(cp)- charakterystyka kierunkową m-tego czujnika, 
C"(m)- wielkość stała (zależna m.in. od wzmocnienia toru TSA), 
r (m)- długość drogi którą opisuje transmitancja F, 
a.- tłumienie na wybiegu ściany. 
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układane są równania obserwacji (np.): 

s L 

E~1 = J Je(x,y/Sq)F(x,y,m)dxdy (2.3) 
00 

po wprowadzeniu do równania transmitancji (2.2): 

s L 

E:', = Th f fPo_,e -~~. •• C' (m)r·' (m) exp[-2exr(m)f J cp) +r], (m) 
oo , m= l , ... M (2.4) 

gdzie: r]t(m)- losowy błąd obserwacji i modelu, 

a następnie są one rozwiązywane w sensie minimalnokwadratowym, w każdej kolejnej jedno

stce T czasu, ze względu na parametry ~O.h ~ 1 • 1 oraz obliczana jest energia warunkowa E~.t. 

Układ M równań (2.5) rozwiązać można minimalizując sumę kwadratów "błędów": 

M 

S 1 (Są)= 2)E~ (m) -E~.t (m))
2 (2.6) 

m=l 

(gdzie E~.t (m) to wyrażenie z prawej strony równania (2.4)) na przykład za pomocą znanego 

algorytmu Neldera-Meada [7]. 

Ponieważ liczba estymowalnych parametrów modelu zależy od liczby geofonów obser
wujących dany obszar (P) , dwuparametrowa postać modelu (2.1 ), umożliwia użyteczną esty-

mację energii E~.t po uprzednim (np. eksperymentalnym) określeniu wartośc i współczynnika 

tłumienia ex, a gdy liczba geofonów na to pozwala, metoda umożliwia także systematyczną, 
ciągłą estymację wartości ex na podstawie rutynowych obserwacji AE. 

3. Prognoza energii całkowitej, prognoza zagrożenia i miara jakości prognozy 

Fundamentalną zasadą teorii liniowej prognozy jest stwierdzenie, że jakość prognozy za
leży od korelacji między zmienną prognozowaną, a prognozującą tzn. czym większa wartość 
korelacji tym lepsza prognoza. Kierując się tym założeniem odrzucamy możliwość prognozy 
zdarzeń sejsmologicznych przy pomocy szeregu czasowego utworzonego z ich dotychczaso
wych rejestracji, gdyż wartości autokorelacji są niewielkie, bliskie zero [3]. Oznacza to, że nie 
można prognozować wstrząsów przy pomocy "czystej" metody sejsmologicznej stosując prog-
nozę wienerowską. • 

Ze względu na fizyczną jedność sejsmologii i sejmoakustyki - z punktu widzenia geome
chaniki - teorię liniowej prognozy próbowano zastosować w predykcji przyszłych wartości 
szeregu czasowego sumarycznej energii wstrząsów sejsmicznych i rejestrowanych energii sej
smoakustycznych na podstawie ich wcześniej zarejestrowanych wartości. 
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Dla takiego przypadku modelliniowej prognozy można przedstawić w postaci równania: 

ELT(t+ l) = a1 ELT(t)+ ... + a M ELT(t-M), 

gdzie parametry [M, ai i = l, ... M} określa s i ę minimalizując średni błąd kwadratowy. 

Metodę tę można przedstawić również w postaci schematu blokowego: 

>l KL(M) =(aJ , ... aM) l > 
ELT(t) '------------' ELT(t+l) 

gdzie KL(M) działa splotowo na wejściowy szereg czasowy - w naszym przypadku ELT(t) -
jako zwykły filtr liniowy o skończonej odpowiedzi impulsowej h(t) = [ a1 , ... aM } otrzymując 
wartości ELT(t+ l)- wyprognozowane. 

Energia sejsmiczna - jeśli jest systematycznie "obserwowana", zatem "znana" dla każdej 
mijającej godziny- może być (np. co godzinę) prognozowana dla nadchodzącej godziny. Pro
gnoza ta - ponie\vaż przyszła \Vartość energii jest \Vielkością losową ("stochastyczną") -
ma charakter probabilistyczny co oznacza, że prognozowane są parametry (wartość średnia 

ELT (t+ l) i wariancja 0
2(t + l)) rozkładu prawdopodobieństwa tej energii w nadchodzącej 

(t+ l) jednostce czasu. Te same przykłady uzasadniają założenie , że rozkład błędów prognozy 
logarytmicznej energii całkowitej może być aproksymowany rozkładem normalnym - zatem 

prognoza wartości E( t+ l) i 0
2(t + l) umożliwia łatwe obliczenie zarówno przedziałów ufno

ści dla prognozy jak i prawdopodobieństwa, że prognozowana energia całkowita przekroczy 
pewien- (np.) przyjęty z góry przez Kopalnię na podstawie znajomości warunków lokalnych
"próg bezpieczeństwa" (czyli energię wstrząsu, która w analogicznych warunkach wywołała 
już tąpnięcie- patrz [l], tabela 5.4), na przykład wartość 1·1 05 J. 

Prawdopodobieństwo, że ELT > 1·105 J nazywane jest tu "zagrożeniem sejsmicznym" (przy
kłady pokazano w rozdziale następnym) i przyjmuje się, że jeśli: 
- P(ELT > l · 105 J) < 0,0001- to mamy stan a zagrożenia, 
- 0,000 l < P(ELT > l · l 05 J) < 0,00 l - to mamy stan b zagrożenia, 
- 0,00 l < P(ELT > l · l 05 J) < 0,0 l - to mamy stan c zagrożenia, 
- 0,01 < P(ELT > l · 105 J)- to mamy stan d zagrożenia sejsmicznego. 

Zarówno "próg bezpieczeństwa" 1·105 J jak i granice "stanów zagrożenia" mają wyłącznie 
charakter przykładowy: ich faktyczne określenie nie jest zadaniem sejsmoakustyki; tym nie
mniej propozycja ta oznacza możliwość bezpośredniego powiązania prognozy liniowej z obo
wiązującymi instrukcjami oceny stanu zagrożenia tąpaniami i nadaje "stanom zagrożenia sej
smicznego" jednoznaczną, ilościową, fizyczną interpretację. Za możliwość prostej, co godzinę 
powtarzanej prognozy - dobrze zdefiniowanego i fizycznie interpretowałoego - zagrożenia 

"zapłacić" trzeba: 
- zastąpieniem energii wstrząsu energią całkowitą, 
- koniecznością systematycznego (co godzinę lub częściej) dostarczania programowi progno-

zującemu) rzetelnej informacji o energii wstrząsów i o energii AE w minionej jednostce 
czasu (godzinie), z obserwowanego obszaru. 
Ponieważ prognozowana energia ELT(t + l) jest wielkością losową, określoną swym (ewo

luującym z godziny na godzinę) rozkładem prawdopodobieństwa, jakość prognozy oceniana 
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być musi metodami statystycznymi na wystarczająco dużych zbiorach prognoz i obserwacji. 
Miarąjakości prognozy jest znormalizowana (względem wariancji odniesienia) wariancja błę
dów prognozy, gdzie błędem prognozy nazywamy różnicę między energią wyprognozowaną 
w chwili t dla okresu (t, t+ l) a energiąsumy zdarzeń, które w tym okresie wystąpiły. 

Znormalizowaną wariancję błędów prognozy (krócej zwaną "wskaźnikiem jakości progno
zy") de-finiuje się jako: 

(3.1) 

gdzie: 

0 ~ -wariancja błędów prognozy, 

2 . . 
CJb- wanancp prognozowanego szeregu czasowego. 

Wskaźnik V~ pokazujejaka część "energii" szeregu czasowego nie została (a różnica 1- V~, 
jaka część "energii" została) wyprognozowana. 

4. Wyniki prognozy na bazie pomiarów w kopalni "Wesoła" 

Ze względu na dużą ilość skomplikowanych obliczeń wynikających ze sposobu realizacji 
prognozy w Laboratorium Sejsmoakustyki GIG powstał program predykcyjny. Program ten po 
odpowiedniej adaptacji do lokalnych warunków górniczo-geologicznych uruchomiono w kilku 
ścianach zagrożonych tąpaniami kopalń . 

W programie można wydzielić kilka bloków związanych z kolejnymi etapami w procesie 
predykcji: 
- wprowadzanie danych i ich wstępna obróbka (np. odejmowanie średniej), 
- wyznaczanie parametrów filtru optymalnego (długość i rząd), 
- realizacja prognozy jako splotu szeregu prognozowanego z szeregiem współczynników fil-

tru predykcyjnego, 
- wyznaczanie błędów predykcji oraz wielkości statystycznych takich jak: średnia, odchyle

nie standardowe oraz przedziały ufności dla rozkładu gaussowskiego przy zadanym współ
czynniku ufności, 

- prognoza zagrożenia. .. 
W połowie 2005 roku oprogramowanie predykcyjne zostało uruchomiono w dwóch ścia

nach kopalni "Wesoła" tj. w ścianie 508 i 509 w pokładzie 501. Nie były to pierwsze doświad
czenia tej kopalni z użytkowaniem oprogramowania. Dwa lata wcześniej prognozą całkowitej 
godzinowej energii sejsmicznej objęto dwa inne wyrobiska tj. ścianę 37 w pokładzie 50 l oraz 
ścianę 44 w pokładzie 51 O. Jednak aktualnie działające oprogramowanie wzbogacone zostało 
o moduł estymujący energię AE zgodnie z przedstawioną w rozdziale 2 teoriąpola emisji. 

Dane, które sekwencyjnie wprowadzone są na kopalni do programu to : 
- godzinowe wartości energii umownych, z czterech czujników rejestrowanych sejsmoakus-

tyczną aparaturą ARES. 
- godzinowe wartości sumarycznej energii wstrząsów zlokalizowanych dla właściwej ściany, 
- raz na dobę aktualne odległości czuj ników od frontu (skrzyżowania) ściany, 
- aktualna długość i wysokość ściany. 
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Natomiast oprogramowanie raportuje co godzinę średnią wartość całkowitej energii sejs
micznej wyprognozowanej na następną godzinę wraz z 90% przedziałami ufności i dodatkowo 
stan zagrożenia (a, b, c, d) określony algorytmem przedstawionym w punkcie 2. Przed urucho
mieniem oprogramowania przeprowadzono pomiary współczynnika tłumienia przed frontem 
ściany, którego wartość również wprowadzono jako parametr do programu. 

Wyniki (przykładowego) czterotygodniowego ciągłego procesu prognozy przedstawiono na 
dwóch rysunkach. Rysunek 4.1 dotyczy obserwacji (czterema czujnikami) ściany 508/501 w ko
palni "Wesoła" i związanej z tym prognozy energii całkowitej oraz bieżącej (z godziny na go
dzinę) prognozy zagrożenia sejsmicznego. Natomiast rysunek 4.2 dotyczy tego samego okresu 
czasu (720 godziny) lecz sąsiedniego wyrobiska czyli ściany 509/50 l. 

Na rysunkach , w kolejnych wierszach (od góry) pokazano: zlogarytmowane, godzinowe 
wartości sumarycznej energi i wstrząsów, ciąg godzinowych wartości całkowitych (czyli AE + 
+ wstrząsów) energi i sejsmicznych (w formie logarytmicznej) , poniżej (w wierszu 3) : wartości 
obserwowane energii całkowitej (estymowane wykorzystując 4 czujniki i teorię pola emisji) 
w otoczeniu granic 90% przedziału ufności dla prognozy, dalej, w wierszu 4 pokazane są pro
gnozowane (kropki) i rzeczywiste (linia ciągła) wartości energii całkowitej poniżej, w wierszu S 
pokazano prawdopodobieństwo przekroczenia progu 5·105 J przez energię, zatem zagrożenie 
prognozowane na najbliższą godzinę; zastosowano skalę logarytmiczną, zatem .(-2) oznacza 
P = 0,0 l, ( -4) oznacza 0,000 l itd. Na samym dole rysunków w 6 wierszu przedstawiono błędy 
prognozy jako różnice pomiędzy wartościami zmierzonymi (rzeczywistymi) a wartościami wy
prognozowanymi . Wykres błędów prognozy wskazuje, że błędy te bardzo rzadko przekraczają 
wartość jednej jednostki logarytmicznej -co sugeruje, że błędy prognozy energii są tego same
go rzędu co błędy obserwacji energii. Istotna jest natomiast prognoza przedziałów ufności jako 
zalecana fo rma prognozowania. Prognoza punktowa na ogół nie jest dokładna gdyż prawdo
podobieństwo trafienia w punkt jest zawsze znikome, lecz rzeczywiste obserwacje zwykle mie
szczą się wewnątrz rozważnie dobranego przedziału ufności . 90%. przedziały oznaczają, że 
wyemitowana energia całkowita w przybliżeniu l raz na 10 obserwacji może wychylić się poza 
ich granice, faktycznie niemal zawsze mieści się w ich wnętrzu. Prognozowane zagrożenie 
zależy w ewidentny sposób od ustalonego progu energii. Początkowo przyjęto (po konsultacji 
z Inżynierem Geofizykiem) dla ściany 508 i 509 wartość progowąjako Eg = 1·105 J. Jednak po 
kilku tygodniach prowadzenia prognozy, po przeanalizowaniu otrzymanych wyników okazało 
się, że jest to wartość zbyt mała. Prognozowany stan zagrożenia ze względu na stosunkowo 
wysoki średni poziom całkowitej energii sejsmicznej oscylował wokół stanów wysokiego za
grożenia, co jednak nie znalazło potwierdzenia innymi metodami stosowanymi w kopalni do 
jego oceny. W związku z powyższym podniesiono wartość energii progowej do wartości 

Eg =5·105 J. Wyznaczone zagrożenie (po zmianie wartości progowej) przedstawiono na obu ry
sunkach ( 4.1 i 4.2 - wiersz 5) w skali logarytmicznej nie wyszczególniając kolejnych stanów 
zagrożenia. Można zauważyć, że poziom zagrożenia znacznie zmalał w stosunku do wartości 
otrzymanych przy niższej energii progowej (co było do przewidzenia) lecz czy jest to już opty
malna wartość pokaże kolejny okres obserwacji. 

Największe błędy prognozy a tym samym maksima zagrożenia są związane z występowa
niem wstrząsów. Uzasadnienia można szukać w fizyce procesu. Po prostu, emisja - i sejsmi
czna i AE- we wcześniejszych godzinach nie zawierała informacji na ten temat stąd tak wolna 
reakcja oprogramowania na zwiększające się zagrożenie (przypominamy, że dane napływają 
co godzinę). Ponieważ nie wątpimy, że silne wstrząsy, co najmniej zwykle, są poprzedzone fi
zycznie obserwowalnymi procesami przygotowania (tzn. pękania skały, obserwowalnego w for
mie AE), przypuszczać należy, że okres "przygotowania" do wstrząsu (procesów kumulacji na-
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prężeń i rozwoju szczelin) trwał krócej od jednej godziny. Uważamy, (co zostało już zasygna
lizowane w poprzednich publikacjach z tego tematu), że prędzej czy później trzeba będzie pod
jąć próby prognozy (zagrożenia i energii) w okresie znacznie krótszym od l godziny, lecz wy
maga to pełnej automatyzacji wszystkich składających się na tę prognozę czynności. 

144 216 288 360 432 504 576 648 720 

Rys. 4.1. Wyniki prognozy szeregu czasowego energii (całkowitej) w przypadku około cztero
tygodniowej (720 godzin) obserwacji ściany 508/510 w kopalni "Wesoła", wykorzystując 4 czujniki AE. 

Energię AE estymowano stosując równania teorii pola emisji. 
Od góry: ciąg wstrząsów, pod nim ciąg całkowitej energii sejsmicznej, pod nim obserwowana energia 
całkowita ELT(ti) w otoczeniu granic 90% przedziałów ufności dla prognozy. W linii 4 prognozowane 
wartości ELT(ti) (kropki) na tle wartości obserwowanych. W linii 5 prawdopodobieństwo przekroczenia 

[przez ELT(t)] progu 5·105 J (skala logarytmiczna!) czyli zagrożenie sejsmiczne. 
W ostatniej linii błędy prognozy 

Fig. 4.1 . Prediction results for the time series of to tal energy in case o f about four weeks o f (720 hours) 
observations at the 508/501 longwall at the "Wesoła" Coal Mine, with 4 AE sensors. 

AE energy h as been estimated with equations ( 1.2) of the emission field theory. 
From the top to the bottom: time series o f tremors energy, belo w time series of total seismic energy. 

In the third lin e the hourly to tal ELT(ti) energy between the limits of 90% confidence intervals 
for prediction. In the lin e 4 there are predicted values of ELT(ti) (dots) and observed values o f ELT(ti). 

In the sixth lin e there i s probability of exceedance of the "safety threshold" 5·105 J (called there 
"the seismic hazard") and in the last line prediction errors are shown 
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Rys. 4 .2. Wyniki prognozy szeregu czasowego energii (całkowitej) w przypadku około cztero
tygodniowej (720 godzin) obserwacji ściany 509/510 w kopalni "Wesoła", wykorzystując 4 czujniki AE. 

Energię AE estymcwano stosując równania teorii pola emisji. 
Od góry: ciąg wstrząsów, pod nim ciąg całkowitej energii sejsmicznej, pod nim obserwowana energia 
całkowita ELT(t;) w otoczeniu granic 90% przedziałów ufności dla prognozy. W linii 4 prognozm>ane 
wartości ELT(t;) (kropki) na tle wartości obserwowanych . W linii 5 prawdopodobieństwo przekroczenia 

[przez EL T( t;)] progu 5·1 05 J (skala logarytmiczna!) czyli zagrożenie sejsmiczne. 
W ostatniej linii błędy prognozy 

Fig. 4.2. Prediction results for the time series o f to tal energy in case o f about four weeks o f (720 hours) 
observations at the 509/50 l longwall at the "Wesoła" Coal Min e, with 4 AE sensors. AE energy has been 

estimated with equations (1.2) of the emission field theory. 
From the top to the bottom: time seriesof tremors energy, belo w time seriesof to tal seismic energy. 

In the third lin e the hourly to tal ELT(t;) energy between the li mi ts o f 90% contidence intervals 
for prediction. In the lin e 4 there are predicted values o f ELT(t;) (do ts) and observed values of ELT(t;) . 

In the sixth line there i s probability of exceedance of the "safety threshold" 5 ·105 I (cal!ed there 
"the seismic hazard") and in the last line prediction errors are shown 

5. Wnioski 

l. Przykład trwającej już niemal pół roku, sekwencyjnej (z godziny na godzinę) prognozy cał
kowitej energii sejsmicznej i zagrożenia sejsmicznego dla dwóch ścian w kopalni "Wesoła" 
dowodzi , że prognoza taka jest możliwa. Laboratorium Sejsmoakustyki GIG dysponuje 
oprogramowaniem umożliwiającym takąprognozę w dowolnej zainteresowanej kopalni. 

2. Skuteczność sposobu prognozowania zagrożenia sejsmicznego zdefiniowanego jako praw
dopodobiel'lstwo w dużej mierze zależy od przyjętej wartości granicznej energii , co wiąże 
się z indywidualnym zaadoptowaniem metody dla każdego wyrobiska na bazie rozeznania 
innymi metodami. 

3. Algorytm prognozy został wyposażony w nowy moduł estymacji energii fizycznej AE w opar
ciu o znane wartości energii umownych. Wyznaczana na podstawie teorii pola całkowita 
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energia sejsmiczna wydaje się być znacznie bardziej zbliżona do rzeczywistości i w związ
ku z tym prognoza powinna być dokładniejsza. Poza tym wynikowa wartość energii jest 
jednoznacznie określona w odróżnieniu od rutynowo obserwowanej energii umownej , która 
przyjmuje tyle różnych wartości ile jest geofonów tym samym maksymalizuje liczbę fał
szywych alarmów. 
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Mining-Induced Seismic Hazard Prediction 
Applying Total Emission Energy at Two Longwalls 
o f the "Wesoła" Coal Min e 

Abstra et 

Seismoacoustic and seismological data observed at two longwalls of the "Wesoła" Coal 
Mine have been used as the input for the Iinear prediction algorithm (and computer program) to 
sequentially (i.e. AE + tremors) energy and properly, quantitatively defined seismic hazard. 
The method works at the Jongwalls since a half year. Highly encouraging resu lts have been ob
tained and are presented here together with some graphical materia!. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Henryk Marcak 
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Wykorzystanie termowizji do lokalizacji stref zagrożeń 
pożarem endogenicznym w wyrobiskach chodnikowych 

Słowa kluczowe 

węgiel kamienny- pożary endogeniczne- termowizja- prqfilaktyka pożarowa 

Streszczenie 

W pracy przedstawiono przykłady wykorzystania kamery termowizyjnej do lokalizacji w wy
robisku chodnikowym stref zagrożonych pożarem endogenicznym wraz z propozycją skutecz
nej metody aktywnego gaszenia powstających ognisk pożarów endogenicznych. Przedstawione 
rozwiązania przynoszą wymierne efekty w zakresie bezpieczeństwa, ekonomiki i płynności ru
chu w zakładzie górniczym. 

l. Wstęp 

Zagrożenia naturalne występujące w polskich kopalniach węgla kamiennego decydują o moż
liwości zaistnienia szczególnych utrudnień, które mogą wpływać na zakłócenia w realizacji 
procesu technologicznego wydobycia węgla. Do najczęściej występujących zagrożeń natural
nych zaliczyć można zagrożenie powstaniem pożarów endogenicznych, których skutki są szcze
gólnie niebezpieczne dla ludzi zatrudnionych w zasięgu pożaru oraz pewności ruchu, niekiedy 
nawet całego zakładu górniczego. 

Sytuacja taka związana jest między innymi z dużą skłonnością węgli do samozapalenia, co
raz większą głębokością eksploatacji oraz zaburzeniami w zaleganiu pokładów (uskoki, zmiana 
grubości itp.). 

Pożary endogeniczne charakteryzują się wczesnym wystąpieniem oznak zewnętrznych, któ
re są możliwe do zarejestrowania w początkowej fazie ich powstawania. W celu aktywnej lik
widacji powstającego ogniska pożarowego, konieczna jest precyzyjna jego lokalizacja umożli
wiająca podjęcie skutecznych działań profilaktycznych. 

Wynika stąd konieczność przygotowania służb wentylacyjnych do wszechstronnych przed
sięwzięć aktywnej profilaktyki pożarowej. 

2. Lokalizacja stref zagrożeń pożarem endogenicznym 

Pożary endogeniczne, będące jednym z głównych zagrożeń naturalnych w podziemnych 
kopalniach węgla kamiennego, mogą być powodem powstania ogromnych strat materialnych, 
a szczególnie stanowić potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. 

Zwalczanie pożarów endogenicznych wymaga dostatecznie wczesnego wykrycia i oceny 
stopnia rozwoju powstającego ogniska, co pozwala na podjęcie decyzji o sposobie działań ma
jących na celu skutecznąjego likwidację. 
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2.1. Badania zmian składu atmosfery w wyrobiskach chodnikowych 

W badaniach nad doskonaleniem metod wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych 
zwrócono uwagę na fakt, że skład gazów wydzielających się z zagrzewającego się węgla (tle
nek węgla, dwutlenek węgla, wodór, etylen, propylen, acetylen) tworzy widmo charakterysty
czne dla danej fazy rozwoju procesu samozagrzewania i danej temperatury [l, 2]. 

Opracowany na podstaw:e wykonanych badań laboratoryjnych model emisji gazów poma
ga precyzyjniej oceniać stan zagrożenia pożarowego w oparciu o analizy s kładu chemicznego 
gazów w wybranych miejscach kopalni [l , 2]. 

Innym sposobem oceny zagrożenia pożarowego jest stosowanie systemu monitoringu za
grożenia pożarowego, polegający na ciągłym pomiarze CO oraz ilości przepływającego powie
trza, celem monitoringu zagrożenia pożarowego w rejonie eksploatacyjnym jest znalezienie 
odpowiedzi na pytania czy w rejonie tym ma miejsce samozagrzewanie węgla, a jeśli tak to 
gdzie ono występuje i jaki jest stopień zaawansowania procesu. 

Wykonane badania i analiza ich wyników lub zarejestrowane zawartości CO w atmosferze 
wyrobiska i pomiar prędkości przepływu powietrza pozwalają określić rejon lub wyrobisko, w ku5-
rym powstaje ognisko pożarowe. 

2.2. Badania termowizyjne dla lokalizacji zagrożonych stref w wyrobiskach chodnikowych 

Wstępna faza powstawania ogniska pożaru endogenicznego związana jest ze wzrostem tem
peratury i wydzielaniem się CO. W przypadku pożarów szczelinowych w ociosach lub stropie 
wyrobisk chodnikowych, można zaobserwować zwiększenie promieniowania podczerwonego, 
przy jednoczesnym wyraźnym wzroście temperatury w stosunku do temperatury otoczenia, szcze
gólnie na kontakcie szczelin z powierzchnią wyrobiska. 

Fot. la, 2a. Lokalizacja szczeliny z wypływem CO i podwyższoną temperaturą w ociosie wyrobiska 
Fot. l b; 2b. Ocios wyrobiska w strefie szczeliny zasłoniętej wykładką 

Phot. 1 a, 2a. Location o f t!; e fracture with CO outtlow and heighten temperatu re on the wall-side 
Phot. l b, 2b. The wall-side within the zon e of the fracture covered with a Iining 
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Poszukiwanie i lokalizacje takich stref można łatwo zrealizować wykorzystując w tym celu 
kamerę termowizyjną [3]. 

Wyniki badań wykonanych w warunkach in-situ przedstawiono na zdjęciach termowizyj
nych. Na termogramach (fot. la i 2a) pokazano przykład obrazujący istnienie szczeliny w ocio
sie wyrobiska, trudnej lub praktycznie niemożliwej do lokalizacji innym sposobem. Dla po
równania odpowiadające im zdjęcia ociosu wyrobiska w obudowie ŁP z wykładką przedsta
wiono na fotografiach l b i 2b. Przykład strefy z podwyższoną temperaturą i wypływającym 
CO w strop ie wyrobiska przedstawiono w formie termogramu na fotografiach 3a i 4a, a widok 
odpowiadającego jej fragmentu stropu osłoniętego wykładką na fotografiach 3b i 4b. 

Zastosowanie kamery termowizyjnej do poszukiwania i lokalizacji szczelin z wypływającym CO 
i podwyższoną temperaturą, poz.wala na szybką i precyzyjną lokalizację zagrożonych stref[3] . 

4a 4b 

Fot. 3a, 4a. Strefy z podwyższoną temperaturą i wypływającym CO w stropie wyrobiska 
Fot. 3b, 4b. Ocios wyrobiska w obudowie ŁP z wykładką stalową 

Phot. 3a, 4a. Heighten temperature zones and CO outflow from the roof 
Phot. 3b, 4b. The roof o f the excavation with heighten temperatu re, covered with a Iining 

3. Metody skutecznej aktywnej profilaktyki pożarowej 

Przez aktywną prc~fllaktykę rozumie się: określenie zasięgu zagrożonej strefy chodnika, do
bór odpowiednich środków i technologii mających na celu obniżenie temperatury w strefie two
rzącego się ogniska pożaru endogenicznego, uszczelnienie strefy (odcięcie dopływu tlenu) i trwa
łą likwidację tworzącego się ogniska pożarowego. 

We wczesnych stadiach rozwoju pożarów endogenicznych (w okresie powstawania ogniska 
pożarowego) najskuteczniejszym sposobem jest ich aktywne gaszenie. 

O skuteczności aktywnego gaszenia ogniska pożarowego decyduje możliwość szybkiego 
obniżenia temperatury oraz skuteczna izolacja dostępu tlenu. 

Przeprowadzone badania laboratoryjne i dokonane próby przemysłowe wskazują na możli
wość wykorzystania "ciepła pożaru" do skutecznej jego likwidacji . 
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W tym zakresie stosować można środki chemiczne, które w swym składzie posiadają ponad 
90% wody i w procesie polimeryzacji tworzą elastyczne, sprężyste żele. Wzrost temperatury 
w strefie ogniska przyspiesza proces polimeryzacji środka i pozwala na skuteczną i trwałą lik
widację ogniska pożarowego. 

Środek, który w swym składzie posiada ponad 90% wody, charakteryzuje się bardzo dużą 
właściwą pojemnością cieplną i wysokim ciepłem parowania, co skutecznie pozwala obniżyć 
temperaturę w strefie ogniska. Natomiast gwałtowne przyspieszenie procesu polimeryzacji de
cyduje o skutecznej i trwałej likwidacji pożaru. 

Schemat gaszenia ogniska pożarowego objaśniono na rysunku l. 

Rys. l. Schemat metody gaszenia ogniska pożarowego. 

8 9 8 
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l - ognisko tworzącego się pożaru, 2 -siatka szczelin, 3 -świeże powietrze, 4 -gazowe produkty 
utleniania, 5- strefa podwyższonej temperatury, 6- strefa iniekcji, 7- otwór gaszący, bezpośredni, 

8 -otwory iniekcyjne, 9 -otwory kontrolne 
Fig. I. Scheme of extinguishing method o f fi re centre 

l - centre o f a forming tire. 2 ·-net o f fissures, 3 - fresh air, 4- gas products o f oxidation, 5 -zon e o f 
increased temperatu re, 6 - injection zone, 7 - direct extinguishing borehole, 8 - injection boreholes, 

9 - eontroi boreholes 

4. Podsumowanie 

Wykorzystanie kamery termowizyjnej do profilaktyki pożarowej w kopalniach podziem
nych węgla kamiennego jest niezwykle skuteczne a zarazem proste w realizacji. Pozwala na 
precyzyjną lokalizację ognisk pożarów endogenicznych w otoczeniu wyrobisk górniczych, umoż
liwiając szybkie i racjonalne działania zmierzające do likwidacji pożaru endogenicznego. 

Takie rozwiązania przynoszą wyrnieme efekty w zakresie bezpieczeństwa, ekonomiki i płyn-

ności ruchu w zakładzie górniczym. 
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W konkluzji należy stwierdzić, że skuteczna profilaktyka pożarowa to: 
- praktyczna likwidacja zagrożenia dla zatrudnionej pod ziemia załogi górniczej, 
- eliminacja możliwych utrudnień lub zaburzeń w ruchu zakładu górniczego, 
- ograniczenie do niezbędnego minimum kosztów związanych z profilaktyką pożarową. 
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Use of Thermovision for Detection of Zones 
with Endogenic Fires Threats in Drifts 

Abstra et 

In the wark i t has been presented same examples of use a thermovision camera for location 
of zones with endogenic fires in drifts including a propasał for an effective method of active 
extinguishing of centres of endogenic fires. The presented solutions are very effectivc for wark 
safety, economics and production liquidity in a mine. 

Recenzent: prr~l dr hab. inż. Jan Szlązak 
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Doświadczenia uzyskane w KWK "Bielszowice" przy wykrywaniu 
ognisk samozagrzewania się węgla w wyrobiskach górniczych 
w trakcie wykonywania pomiarów termowizyjnych 

Słowa kluczowe 

wentylacja kopalń- zagrożenie pożarowe- wykr_vwanie ognisk samozagrzewania się węgla 

Streszczenie 

W niniejszym referacie omówiono stan wiedzy na temat samozagrzewania się węgla w ocio
sach wyrobisk i pożarów szczelinowych oraz kontroli tego zagrożenia . Następnie przedstawio
no podstawowe informacje na temat termowizji i przyrządów służących do wykrywania ognisk 
samozagrzewania się węgla . Omówiono doświadczenia uzyskane przy wykrywaniu ognisk sa
mozagrzewania się węgla w wyrobiskach górniczych KWK "Bielszowice" w trakcie wykony
wania pomiarów termowizyjnych za pomocą kamery termowizyjnej i pirometru laserowego. 

l. Wprowadzenie 

W trakcie prowadzenia robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w caliźnie węglowej 
tworzą się szczeliny i spękania, w których czasami dochodzi do samozagrzewania się węgla. 
Szczególnie narażone są drążone wyrobiska korytarzowe w grubych pokładach węgla, w któ
rych prowadzone są strzelania wstrząsowe oraz rejony byłych pól pożarowych, w których do
szło wcześniej do samozapalenia węgla. W ostatnich latach rozwinęła się w świecie termo
wizja [5], która znalazła również zastosowanie do wykrywania ognisk samozagrzewania się 
węgla. W polskim górnictwie węgla kamiennego pierwsza została wyposażona w kamerę 
termowizyjną i pirometry laserowe Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, która na zle
cenie niektórych kopalń wykonywała i wykonuje pomiary termowizyjne. W 2004 roku w urzą
dzenia termowizyjne wyposażona została, jako pierwsza z kopalń węgla kamiennego, KWK 
"Bielszowice". 

W niniejszym referacie omówiono: 
- Stan wiedzy na temat samozagrzewania się węgla w ociosach wyrobisk i pożarów szcze

linowych oraz kontroli tego zagrożenia. 
- Podstawy termowizji i przyrządy służące do wykrywania ognisk samozagrzewania się 

węgla . 

- Doświadczenia uzyskane przy wykrywaniu ognisk samozagrzewania się węgla w wyrobis
kach górniczych KWK "Bielszowice" w trakcie wykonywania pomiarów termowizyjnych. 
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2. Stan wiedzy na temat samozagrzewania się węgla w ociosach wyrobisk 
i pożarów szczelinowych oraz kontroli tego zagrożenia 

Pożarom w caliźnie węglowej można zapobiegać przez [l, 8]: 
- niedopuszczenie do tworzenia się szczelin; 
- wyeliminowanie lub znaczne ograniczeni e przepływu powietrza przez szczeliny, poprzez 

izolację lub zmniejszenie spadku potencjału aerodynamicznego między wlotem i wylotem 
szczeliny; 

- zmianę kierunku przepływu powietrza w szczelinach. 
W trakcie prowadzenia robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w otaczającym góro

tworze, w tym również w caliźnie węglowej, tworzy się sieć szczelin i spękań. Szczególnie du
ża ilość spękań występuje przy podbieraniu pokładów, a w pokładach zagrożonych tąpaniami 
po tąpnięciach, a czasami po wstrząsach. Przykład samozapaleń węgla w pokładzie zruszonym 
tąpnięciem przedstawiono w pracy [3]. Również prowadzenie strzelań wstrząsowych powoduje 
spękania w cali źn ie węglowej. Przykłady wywołania samozapaleń węgla w ociosach w nastę
pstwie strzelaJ'! wstrząsowo-kamufletowych przedstawiono w pracy [9]. Z punktu widzen ia 
zmniejszenia samozagrzewm~ się węgla w ociosach wyrobisk i pożarów szczelinowych należa
łoby zmniejszyć ilość strzelań \vstrząsov;ych V..' pokładach zagrożonych tąpaniami, lecz nieste
ty nie zawsze jest to możliwe. 

Szczeliny najlepiej jest izolować materiałem uszczelniającym np. torkretem wykonując tzw. 
oganianki ze środków chemicznych pochodzenia nieorganicznego (tzw. mineralnych) , a prze
strzel'! poza oganianką wypełniać należy poprzez iniekcję szczelin materiałem uszczelniającym 
najlepiej antypirogenem (np. antypirogciem firmy Schaum-Chemie). W przypadku. gdy istnie
je szybka potrze ba wypełniania szczelin w caliźnie węglowej można skorzystać również z pia
nek fenolo wyc h (np. mariflexu firmy Weber), jakkolwiek jest bezpieczniej stosować środki 

chemiczne pochodzenia nieorganicznego. Do wypełniania pustek nad oganiankami najl epiej 
jest stosować środki chemiczne pochodzenia nieorganicznego to jest przede wszystkim piany 
cementowe (np.durafoam czy pianoccm firmy Minova-Ekochem). 

Zmniejszenie spadku potencjału aerodynamicznego, między wlotem a wylotem szczeliny, 
można spowodować: 

- zas tosowaniem tam wentylacyjnych lub dławiących, 
- zastosowaniem wentylatorów pomocniczych, 
- wykorzystaniem naturalnej depresji. 

Zmianę kierunku przepływu powietrza w szczelinach można czasami uzyskać poprzez za
budowę odpowiednich tam regulacyjnych (dławiących) w sąsiadujących wyrobiskach . Zjawis
ka takie wystąpić mogą szczególnie w przypadku szybów bliźniaczych, z których jeden pełni 
funkcję wdechową, a drugi wydechową. 

Do wykrywania ognisk samozagrzewań się węgla stosowano początkowo pirometry (np. 
pirometr różnicowy PR-10 o zakresie mierzonych temperatur od lOT do 40°C), przy pomia
rach wykonywanych z odległości do pięciu metrów. Pomiar pirometrem polega na określeniu 
różni cy temperatury badanej powierzchni w stosunku do temperatury otoczenia [6]. Wg pols
kich przepisów górniczych pirometry służące do wyszukiwania anomalii termicznych w s tro
pie, spągu i ociosach wyrobisk, spowodowanych samozagrzewaniem się węgla, powinny cha
rakteryzować s i ę rozdzielczością temperatury ±0.1 oc w zakresie różnicy temperatur LI. T od O 
do SOC. Kryterium samogrzewania się węgla w miejscu wykonywania pomiarów jest wzrost 
temperatury powierzchni węgla w stosunku do temperatury powietrza powyżej wartości L'I.T = 
= 3°C [7]. Informacje nt. pomiarów temperatury skał (w tym pirometrów) można znaleźć 
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w pracy [6]. Natomiast informacje nt. pomiarów termowizyjnych (w tym kamerą termowizyj
ną) można znaleźć w pracy [4]. 

W przypadku lokalizacji ogniska pożarowego w głębi calizny węglowej w zagrożonych 
miejscach mogą być stosowane różne sondy do rejestrowania rozkładu temperatury w otwo
rach wiertniczych !8] jak również czujniki cło pomiaru temperatury górotworu (np. CTG-2 
produkowany przez EMAG) [2]. 

3. Podstawy termowizji i przyrządy służące do wykrywania ognisk 
samozagrzewania się węgla 

Termowizja (termografia, zobrazowanie techniczne) jest dziedziną techniki zaj mującą się 
detekcją, rejestracją, przetwarzaniem i wizualizacją niewidzialnego promieniowania podczer
wonego emitowanego przez obiekty, przy czym otrzymany obraz (kolorowy lub czarno-biały) 
jest odwzorowaniem rozkładu temperatur na powierzchni obserwowanego (badanego) obiektu. 
Obraz ten jest nazywany termogramem. 

Każdy obiekt o temperaturze wyższej niż zero absolutne (-273,l5°C) emituje energię, a war
tość wypromieniowanej energii rośnie ze wzrostem temperatury obiektu. Detekcja promienio
v.lania cieplnego \V paśmie podczef',.vieni i zmiana sygnału na obraz oraz wartości temperatur 
stanowią i s totę pomiarów termowizyjnych . Pomiary tetmowizyjne znajdują coraz szersze za
stosowanie w wielu dziedzinach życia pozwalając na zdalną bezinwazyjną diagnostykę cieplną 
obiektów w paśmie promieniowania, w których oko ludzkie nie dostrzega zbliżającego się za
grożenia. Pomiary termowizyjne umożliwiają wykrycie miejsc potencj alnych zagrożeń na tyle 
wcześnie, że bez problemów można zaplanować prace remontowe, a tym samym uniknąć kosz
tóv: przestojów w produkcji czy niespodziewanych awarii. Diagnostyka ta może być prowa
dzona przy pracujących urządzeniach , co przeważnie nie jest możliwe przy zastosowaniu in
nych metod pomiarowych. Ilość miejsc o podwyższonej temperaturze wykrywanych za pomo
cą kamery termowizyjnej czy pirometru jest dużo większa niż innymi metodami. 

Kamery termowizyjne składają się z bloków optoelektronicznych i mechanicznych o różno
rodnej, często bardzo złożonej konstrukcji. Do głównych elementów składowych standardowej 
kamery termowizyjnej należy zaliczyć: 
- detektor podczerwieni (matryca detektorów) z układem chłodzenia, 
- obiektyw dla zakresu podczerwieni, 
- zespół elektroniczny toru ·.vzmocnienia i odczytu sygnału z detektora, 
- elektroniczne zespoły rejestracj i i analizy sygnału oraz zespół wizualizacji(monitor). 

Najbardziej zaawansowanymi technologicznie elementami kamery termowizyjnej (poza elek
tronicznymi układami scalonymi) są: 
- detektor (matryca detektorów), 
- układ chłodzenia, 

- obiektyw, 
- mechaniczno-optyczny zespół skanujący (w starszych typach kamer do zespołów o wyso-

kiej technologii). 
Należy podkreślić, że obiektywy kamer termowizyjnych muszą być właściwie eksploato

wane. W szczególności nie wolno dopuścić do zbytniego zakurzenia elementów optycznych 
obiektu, a w przypadku ich zabrudzenia używać do czyszczenia materiałów i roztworów za
lecanych przez producenta. 

Kamera z pojedynczym detektorem uważana jest za najodpowiedniejszą do celów metrolo
gicznych, ponieważ można ją stosunkowo łatwo precyzyjnie wyskalować (skalibrować). Ka-
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mera taka przed każdym pomiarem może realizować własny program autokalibracji, kompen
sując np. zmianę czułości detektora lub zmianę wzmocnienia w torze elektronicznym. 

Otrzymany na ekranie monitora kamery termowizyjnej obraz termiczny jest w przyb li żeniu 

odwzorowaniem rozkładu temperatury na obserwowanym obiekcie i może się znacznie różnić 
od obrazu obiektu obserwowanego w świetle widzialnym. Obraz ten może być przedstawiony 
w odcieniach szarośc i (obraz czarno-biały) lub odcieniach (zmianach intensywności) koloru 
zielonego bądź może być wielobarwny. 

Do podstawowych parametrów technicznych kamer termowizyjnych należy zaliczyć roz
dzielczość temperaturową oraz rozdzielczość geometryczną (przestrzenną), które są zależne od 
zastosowanego detektora podczerwieni [5]. 

Poniżej przedstawiono wybrane parametry zakupionej przez KWK "Bielszowice" kamery 
termowizyjnej Thermo View Ti30 (rys. l) amerykańskiej firmy Raytek [2]: 
- rozdzielczość wyświetlania temperatury: O, l °C, 
- rozdzielczość optyczna: D:S- 90: l , 
- zakres pomiarowy: od -lO do +250°C, 
- dokładność: 2% lub 2°C, 
- powtarzalność: l% lub l °C, 
- celownik: pojedynczy punkt laserowy, 
- minimalne pole pomiarowe: 7 mm przy odległości 60 cm, 
- pakiety kolorów: szara, żelazo, tęcza , 

- tryby pomiarowe: automatyczny, półautomatyczny, ręczny, 
- temperatura pracy: od -lO do +460°C, 
- zasilanie: 6 baterii AA lub akumlatorek, 
- czas pracy: min. 5 godzin, 
- interfejs: USB, 
- waga z bateriami: l kg, 
- standardowe akcesoria- instrukcja obsługi , stacja dokująca z ładowarką i połączeniem USB, 

twarda walizka transportowa, przewód USB, akumlatorek lub ramka na baterie AA, prezen
tacja szkolenia na CD-ROM, miękki futerał, pasek na rękę, futerał okrągły, program do 
rejestracji obrazów on-Iine. 
Kamera termowizyjna ThermoView Ti30 pozwala szybko wykonać pomiary termowizyjne 

i zachować obrazy w pamięci komputera. Poprawna analiza wykonanych zdjęć wymaga pew
nej praktyki lub odbycia bezpłatnego szkolenia w firmie Raytek. 

Kamera termowizyjna ThermoView Ti30 wyświetla klarowne obrazy termowizyjne w cza
sie rzeczywistym. Będący przedmiotem zainteresowania obraz można w każdej chwili zapa
miętać. Celownik laserowy ułatwia pomiar i identyfikację obiektów. Skala barwna odpowia
dająca temperaturze z danego obrazu może być dopasowana automatycznie przez kamerę. 

Oprogramowanie Insi de IR dostarczane z kamerą pracuje pod Windows i przeznaczone jest 
do analizy i tworzenia raportów termowizyjnych. Wystarczy umieścić ww. kamerę w stacji do
kującej, aby rozpocząć automatyczny transfer obrazów do komputera. Ponadto można spraw
dzić temperaturę każdego punktu w obrazie, profil, wyeksportować tabelę danych czy obraz 
w formacie graficznym oraz wygenerować raport. 

Należy dodać, że w dziedzinie termowizj i przodują firmy amerykańskie. Oprócz firmy Ray
tek należy wymienić firmy Flir Systems czy Bullard. Centralna Stacja Ratownictwa Górnicze
go posiada na wyposażeniu kamerę termowizyjną Talisman firmy Drliger, stosowaną przeważ
nie do wykrywania samozagrzewań się węgla w kopalniach węgla kamiennego. 
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Rys. I. Kamera termowizyjna ThermoView Ti30 firmy Raytek 
Fig. I. Raytek ThermoView Ti30 Thermal Camera 

Wśród pirometrów wyróżniamy pirometry [6]: 
całkowitego promieniowania, 
fotoelektryczne, 

853 



Niechwiadowicz J ., Żołnierek W., Matuszewski K. : Doświadczenia uzyskane ... 

- monochromatyczne, 
- dwubarwne. 

KWK "Bielszowice" posiada nowej generacji pirometr laserowy ST60 firmy Raytek, który 
stosowany jest łącznie z kamerą termowizyjną Thermo View Ti30 firmy Raytek, bądź oddzielnie. 

Pirometr ten charakteryzuje się następującymi parametrami [2] : 
- zakres pomiarowy od - 32 do +600°C, 
- dokładność pomiaru w temperaturze powyżej 23°C +l oc lub +l%, 
- powtarzalność +0,5% lub +l °C, 
- czas parniant 0,5 s, 
- temperatura pracy od O do sooc, 
- waga 320 g, 
- wymiary 200x 160x55 mm, 
- zasilanie bateria alkaiczna 9V, 
- czas pracy 20 h z laserem. i podświetleniem LCD 50%, 
- celownik laserowy ośmiopunktowy, kołowy, 

- typowa odległość pomiarowa do S m, 
- rozdzielczość optyczna D:S - 30: l . 

Należy dodać, że zasady wykonywania badań oraz pomiarów wielkości elektrycznych i nie
elektrycznych określają polskie przepisy górnicze [7], z których wynika, że do pomiarów w wy
robiskach (pomieszczeniach) zaliczonych do stopnia "b" lub "c" niebezpieczeństwa wybuchu 
stosuje się przyrządy budowy przeciwwybuchowej , przestrzegając wymagań określonych w in
strukcji dostarczonej przez producenta. 

Jednocześnie przedmiotowe przepisy dla tych warunków w szczególnych przypadkach do
puszczają stosowanic przyrządów obudowy normalnej (dotyczy kamer termowizyjnych i piro
metrów laserowych) przy zachowaniu następujących warunków: 
- pomiary będą prowadzone zgodnie z instrukcją zatwierdzoną przez kierownika ruchu za

kładu górniczego; 
- o rozpoczęciu i zakończeniu pomiarów będzie powiadomiony dyspozytor; 
- pomiarów nie rozpoczyna się lub przerywa się je, jeżeli stwierdzona zostanie zawartość me-

tanu powyżej 0,5% . 

4. Doświadczenia uzyskane przy wykrywaniu ognisk samozagrzewania się węgla 

w wyrobiskach górniczych KWK "Bielszowice" 
w trakcie wykonywania pomiarów termowizyjnych 

W KWK "Biclszowice" rozpoczęto wykonywanie pomiarów termowizyjnych w 2004 r., 
przede wszystkim w pokładzie 405/2, w którym przystąpiono do wykonywania robót przygo
towawczych po zlikwidowaniu pola pożarowego utworzonego w następstwie zapalenia się me
tanu w dniu 24.02.2003 roku w rejonie ściany 837 w pokładzie 405/2wg. Roboty przygoto
wawcze dla rozcięcia trzech ścian w pokładzie 405/2wd rozpoczęto z poziomu 840 i 1000 m. 
W niniejszym opracowaniu omówione będą wyniki pomiarów termowizyjnych, służących do 
wykrywania ognisk samozagrzewania s i ę węgla, wykonanych w chodniku 5z pokład 405/2 
drążonym przede wszystkim w warstwie dolnej pokładu 405/2 z poziomu l 000 m (rys. 2). 

Chodnik 5z w pokładzie 405/2 drążony był początkowo z dowierzchni Iz na zachód w kie
runku pochylni I.z. Po uzyskaniu opływowego prądu powietrza w lutym 2004 roku przystą
piono do drążenia chodnika Sz na zachód od dowierzchni Iz pokład 405/2, a następnie konty
nuowano drążenie upadowej IIIz, poczym uzyskano opływowy prąd powietrza. 
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Rys. 2. Szkic sytuacyjny chodnika 5z w pokładzie 405/2 w KWK "Bielszowice" 
z naniesieniem usytuowania czoła przodka przy strzelaniach wstrząsowych 

i wykonanych oganianek w miejscach samozapalenia węgla. 
km- kilometraż. miejsc wykonywania strzelań wstrząsowych i oganianek; SW- strzelanie wstrząsowe 

w caliżnie węglowej (przodek i ociosy); ST- strzelanie wstrząsowe torpedujące w stropie pokładu; 
O g I-V - oganianki od I do V 

Fig. 2. Situational sketch of roadway drivage 5z seam numer 405/2 in .,Bielszowice" mine with working 
place by concussion blasting and cement layers in places o f seltingnations o f co al. 

km- place of nHlking concussion blasting and cement layers; SW- concussion blasting in roadway 
drivage (coal face and roadsides); ST- concussion blasting in roof o f seam; 

O g I-V- cement layer number I to V 
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Chodnik 5z w pokładzie 405/2 drążony był kombajnem AM-50 w obudowie ŁP-10/V-29 
i przewietrzany był za pomocą wentylacji kombinowanej początkowo pojedynczym, a następ

nie dwoma tłoczącymi lutniociągami elastycznymi o średnicy 1000 mm. Pokład 405/2 zaliczo
ny był do: 
- trzeciego stopnia zagrożenia tąpaniami, 
- czwartej kategorii zagrożenia metanowego, 
- klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, 
- II grupy samozapalności- mała skłonność do samozapalenia. 

Pomimo małej skłonności do samozapalenia węgiel w chodniku w pokładzie 405/2 uznać 
można za bardzo skłonny do samozapalenia ze względu na: 

znaczną miąższość pokładu (od 7,2 do 7,5 m), 
brak odprężenia pokładu 405/2, 
wzmożoną aktywność górotworu w trakcie drążenia wyrobiska . 
Temperatura pierwotna górotworu w chodniku 5z pokład 405/2 wynosiła około tpg = 38oC. 
W trakcie drążenia chodnika 5z w pokładzie 405/2 na zachód od dowierzchni !z okresowo 

można było zauważyć wzmożoną aktywność górotworu, objawiającą się wstrząsami o energii 
od l,Oxl02 J do 7,0xl02 J. W związku z stwierdzonym wzrostem stanu zagrożenia tąpaniami 
w kwietniu i czerwcu 2004 roku wykonano strzelania wstrząsowe w caliźnie węglowej (przod
ki i ociosy), natomiast w czerwcu i lipcu 2004 roku strzelania wstrząsowe torpedujące w stro
pie pokładu 405/2. Zestawienie w/w strzelań wstrząsowych przedstawiono w tablicy l. 

Tablica l. Zestawienie strzelań wstrząsowych w trakcie drążenia chodnika 5z 
w pokładzie 405/2 w 2004 r. w KWK "Bielszowice" 

Table l. Specification of concussion blasting during roadway drivage 5z seam numer 405/2 
in 2004 year in "Bielszowice"mine 

Energia Odległość 
Ilość Ilość zużytego MW 

Lp. Data 
otworów (kg) 

wstrząsu od dowierzchni Iz Uwagi 
(J) 

J. 08.04.04 r. 6 30 7.0xl03 

2. 08 .04.04 r. 6 30 4.0x!03 

3. 26.04.04 r. 5 25 3.0x !03 

4. 27 .04.04 r. 5 25 2.0x !03 

5. 17.06.04 r. 6 30 5.0x l03 

6. 18.06.04 r. lO 45 3.0x!03 

7. 21.06.04 r. 6 30 6.0x!03 

8. 26.06.04 r. l 30 6.0xl03 

9. 29.06.04 r. l 32 2.0x!03 

10. 03.07.04 r. 2 60 2.0x!03 

li. 08.07 .04 r. 2 60 2.0x103 

12. 22.07.04 r. 2 60 3.0xl03 

. .. 
SW- strzelame wstrząsowe w cahzme węglowej (przodek 1 ociosy), Lp. 1-7. 
ST- strzelanie wstrząsowe torpedujące w stropie pokładu , Lp. 8-12. 

(m) 

310 SW 
315 SW 
315 SW 
395 SW 
615 SW 
620 SW 
638 SW 
655 ST 
655 ST 
676 ST 
695 ST 
700 ST 

W trakcie drążenia chodnika 5z w pokładzie 405/2 wykonano pomiary termowizyjne (ka
merą termowizyjną i pirometrem laserowym) stropu i ociosów węglowych oraz temperatury 
powietrza w miejscu pomiarów termowizyjnych. Początkowo pomiary termowizyjne wykony-
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wali pracownicy OSRG-Bytom (za pomocą czarno-białej kamery termowizyjnej Talisman nie
mieckiej firmy Drager i amerykańskimi pirometrami laserowymi np. Albom czy Amir 7812), 
a następnie pracownicy KWK "Bielszowice" zakupioną kolorową kamerą termowizyjną Ther
moView Ti30 amerykm'Iskiej firmy Raytek oraz pirometrem laserowym ST60 tej samej firmy. 
Pomiary temperatury powietrza wykonywane były za pomocą higrometru Nova-Let Chot-1. 

Pomiary termowizyjne wykonywane były w ten sposób, że trzymając kamerę termowizyjną 
w ręce powoli przesuwano obiektyw kamery po ociosach, stropie ewentualnie spągu wyrobiska 
obserwując jednocześnie obraz na monitorze kamery. W przypadku, gdy pojawiły się na moni
torze jaśniejsze punkty, świadczące o potencjalnie możliwym miejscu samozagrzewania się 
węgla, w miejsce takie kierowano włączony pirometr laserowy i odczytywano na wyświetlaczu 
temperaturę mierzonego punktu. Następnie w miejscach, w których stwierdzono podwyższoną 
temperaturę calizny węglowej za pomocą termohigrometru, mierzono temperaturę powietrza. 
Wykonane pomiary termowizyjne kamerą termowizyjną ThermoView Ti30 wprowadzane były 
do pamięci kamery, a po wykonaniu pomiarów na dole kopalni po wyjeździe na powierzchnię 
wprowadzane były do pamięci programu komputerowego wraz z odpowiednim opisem. 

Utrudnieniem przy wykonywaniu pomiarów termowizyjnych w drążonym wyrobisku kory
tarzowym były lutniociągi i przenośniki taśmowe, a także prowadzony do drążonego przodka 
transport kolejką podwieszaną. 

Zestawienie pomiarów temperatury ociosu (stropu) wyrobiska i temperatury powietrza w miej
scu pomiaru za pomocą kamery termowizyjnej, pirometru laserowego oraz termohigrometru 
przedstawione jest w tablicy 2. 

Tablica 2. Zestawienie pomiarów temperatury ociosu (stropu) wyrobiska i powietrza w miejscu pomiaru 
za pomocą kamery termo' •izyjnej, pirometru laserowego oraz termohigrometru 

w chodniku 5z pokład 405/2 w KWK "Bielszowice" 
Table 2. Specification measurement of wali (roof) and air temperatu re in headings by using thermal 

camera, pyrometer and thermometer in roadway drivage 5z seam number 405/2 in "Bielszowice" mine 

Rdżnicn Różnica 

pomiędzy pomiędzy 

Temperatura 
Najwyższa Średnia maks. temp. muks. temp. 
temperatura temperatura ociosu ociosu 

Data 
Odległość od j){l \:.· ietrza 

ociosu ociosu (stropu) (stropu) 
Lp. dowierzchni Iż w miejscu Uwagi 

pomiaru w puk!. 405/2 pomiaru t~ 
(stropu) (stropu) a temp. a średnią temp. 

wyrobiska wyrobiska powietrza ociosu 
(oC) 

(oC) (oC) w miejscu (stropu) 
pomiaru wyrobiska 

(oC) (o(') 

l. 25.06.04 r. 295-385 30 40 31 lO 9 
2. 20.07 .04 r. 270-274 31 38 31 7 7 
3. 16.08.04 r. 289-292 29 39 30 lO 9 
4. 17.08.04 r. 346 29 40 30 11 lO 

Ze szczeliny 
5. 15.09.04 r. 275-285 29 40 30 11 lO 
6. 03 . 11.04 r. 275-285 29 39 30 lO 9 

w stropie 

7. 25.11.04 r. 275-285 27 39 27 12 12 
8. 07.12.04 r. 682 26 42 25 16 17 
9. 08.12.04 r. 204 25 36 25 11 11 

10. 09.12.04 r. 575-581 26 36 26 lO lO 
Zotwom 
w stropie 

Pomiar pó 

11. 17.01.05 r. 256 19 34 20 15 14 uzyskaniu 
oplywowegn 

prądu powietrza 
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Jak wynika z tablicy 2 w trakcie drążenia chodnika 5z, a następnie upadowej IIIz między 
czerwcem a grudniem 2004 roku: 
- temperatury powietrza w miejscach pomiarów termowizyjnych wahały się od 25 do 31 oc : 
- najwyższe temperatury stropu (ociosu) wyrobiska wynosiły od 34 do 42°C; 
- średnie temperatury ociosu (stropu) wyrobiska wynosiły od 25 do 31 °C; 
- różnice pomiędzy maksymalną temperaturą stropu (ociosu), a temperaturą powietrza w miej-

scu pomiaru wynosiły od 7 do l6°C; 
- różnice pomi~dzy maksymalną temperaturą stropu (ociosu) , a średnią temperaturą stropu 

(ociosu) , wynosiły od 7 do I7°C. 
Najwyższe temperatury ociosów węglowych w chodniku 5w w pokładzie 405/2 występo

wały w stropie wyrobiska, co wiązało się z drążeniem tego chodnika przeważnie po spągu , ze 
względu na zagrożenie tąpaniami. 

Należy podkreślić, że dzięki pomiarom termowizyjnym w kilku przypadkach w stwierdzo
nych strefach anomalii temperatury ociosów węglowych , stwierdzono ogniska samozagrzewa
nia się węgla. W pojedynczych jednak przypadkach ognisk takich nie stwierdzono, a wykryto 
je dzięki pomiarom stężel'1 tlenku węgla w wyrwach, pustkach czy szczel inach za pomocą in
dywidualnych przyrządów do pomiaru tlenku węgla. 

W przypadkach stwierdzenia ognisk samozapalenia węgla w stropie bądź ociosach chod
nika 5z w pokładzie 405/2: 
- wykonywane były otwory wiertnicami o średnicy około 50 mm, do których poelawano wo

dę w celu wychłodzenia ognisk samozagrzewania się węgla; 
- wykonywane były oganianki z porocemu C bądź ekoflexu za które podawano środki che

miczne pochodzenia nieorganicznego (np. poroccm C lub pianocem); 
- pozostawiano otwory do kontroli stężet'l gazów za oganianką, które w przypadku wzrostu 

zagrożenia pożarowego były wykorzystywane do podawania antypirogenów (np. antypirogelu) . 
Podkreślić należy, że wykonywane w trakcie drążenia chodnika 5z w pokładzie 405/2 strze

lania wstrząsowe w ociosach węglowych i strzelania torpedujące w stropie tego pokładu były 
najbardziej prawdopodobną przyczyną powstania wielu ognisk samozagrzewania się węgla . 

Przedstawione na rysunku 2 miejsca wykonywania strzelań wstrząsowych i pierwszych dwóch 
strzelań torpedujących pokrywają się z miejscami oganianek III, IV i V (samozagrzewań s ię 
węgla powstałych w następstwie tych strzelań) . 

Uzyskane doświadczenia w trakcie wykonywania pomiarów termowizyjnych w chodniku 
5z w pokładzie 405/2 potwierdziły przydatność tej metody do wykrywania ognisk samoza
grzewań się węgla usytuowanych w caliźnie węglowej w niewielkiej odległości od ociosu 
wyrobiska. W przypadku usytuowania ognisk samozagrzewat'l się węgla w głębi calizny węg
lowej przydatność pomiarów termowizyjnych była mniejsza niż w wyżej wymienionym 
przypadku. 

Reasumując w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w cali źn ie 

węglowej tworzy się sieć szczelin i spękań, w których może dojść do samozagrzewania się węgla. 
Miejsca taki e mogą znajdować się w: 

- filarach węglowych; 
drążonych wyrobiskach węglowych , którym towarzyszą wstrząsy w górotworze, powstałe 
między innymi w następstwie strzelań wstrząsowych; 
rejonach byłych pól pożarowych; 
niewystarczająco podsadzonych ścianach zalegających w bliskiej odległości od drążonego 
wyrobiska korytarzowego. 
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Pomiary termowizyjne do wykrywania ognisk samozagrzewania się węgla wykonuje się ko
rzystając z: 
- kamery termowizyjnej, 
- pirometru laserowego, 

termohigrometru. 
Po wykonaniu pomiarów termowizyjnych w wyrobisku na dole kopalni i stwierdzeniu stref 

podwyższonej temperatury w stropie czy ociosach wyrobiska należy: 
- określić zasięg strefy podwyższonej temperatury: 
- wykonać otwory w caliźnie węglowej i podawać do nich wodę w celu wychłodzenia góro-

tworu: 
- wykonać oganiankę (np. z porocemu C) i podawać za nią mieszaninę wody ze środkami 

chemicznymi rochodzenia nieorganicznego (np. pianolit), bądź wypuścić rozgrzany węgiel 
ze stropu czy ociosów, wychłodzić pustki w górotworze wodą, a po wykonaniu oganianki 
wypełnić ją pianą cementową; 

- pozostawić stalowe kontrolne rury pomiarowe w stropie i ociosach wyrobiska dla kontroli 
kształtowania się zagrożenia pożarowego; 

- okresowo ponownie kontrolować zagrożone wyrobiska za pomocą pomiarów termowizyj
nych (kontrola taka jest utrudniona po wykonaniu oganianki). 

5. Wnioski koi1cowe 

Na podstawie uzyskanych w KWK "Bielszowice" w pokładzie 405/2 wstępnych doświad
czeń wykrywania ognisk samozagrzewania się węgla można wyciągnąć następujące wnioski: 
l. W grubych pokładach węgla w wyrobiskach górniczych, w których powstaje sieć spękań 

i szczelin (np. w pokładach zagrożonych tąpaniami w następstwie strzelań wstrząsowych 
czy w rejonie byłych pól pożarowych) istnieje największa możliwość powstawania ognisk 
samozagrzewania się węgla czy pożarów szczelinowych. 

,., Do pomiarów termowizyjnych mających na celu wykrycie ognisk samozagrzewania się węgla 
stosuje się: 

kamery termowizyjne (do określenia stref anomalii temperatury na ociosie bądź w stro
pie czy spągu wyrobisk); 

- pirometry laserowe (do określenia temperatury na ociosie bądź w stropie czy spągu wy
robisk); 

- termohigrometry (do określenia temperatury powietrza w wyrobisku w miejscach po
miarów termowizyjnych). 

3. Ze względu na nie zawsze możliwe wykrycie ognisk samozagrzewania węgla w ociosie wę
glowym czy w stropie wyrobiska należy również: 
- wykonywać pomiary stężeń tlenku węgla w wyrwach i pustkach nad obudową, szcze

linach i otworach wiertniczych: 
- kontrolować wskazania CO-metrii automatycznej, a w szczególności zmianę tak zwane

go "tła" (najniższych wartości stężeń tlenku węgla utrzymujących się przez dłuższy 
okres czasu w danym wyrobisku). 

4. W przypadku stwierdzenia ognisk samozagrzewania się węgla w ociosie bądź stropie wyro
biska należy: 

wykonać otwory w caliźnie węglowej i wychładzać ją poprzez podawanie wody; 
- wykonać oganiankę i podawać za nią wodę oraz środki chemiczne pochodzenia nieor

ganicznego bądź wypuścić rozgrzany węgiel ze stropu bądź ociosów, wychłodzić pustki 
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wodą, a po wykonaniu oganianki pustki wypełnić pianką chemiczną pochodzenia nieor
ganicznego; 

- kontrolować stan zagrożen ia pożarowego (stężeń gazów) poza ogan i anką poprzez sta
lowe rury kontro lne. 

S. Po zakoi'lczeniu prac profi laktycznych dokonywać okresowych kontroli wyrobisk zagrożo
nych powstaniem samozagrzewania się węgla wykonując okresowo pomiary termowizyjne. 

6. W pokładach zagrożonych tąpaniami należy ograniczyć do niezbędnego minimum strzela
nia wstrząsowe w ociosie węglowym jak i strzelania torpedujące w stropie. 
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Experiences Gained in "Bielszowice" Mine 
at Detecting Focus Selfignitions of Coal in Headings 
During Making Thermal Measurements 

Abstra et 

In this paper knowledge about selfignition in sidewalls of headings and eontroi of this mi
ning hazard were discussed. The fundamental information about the thermography and instru
ments used for detecting focus selfignitions of coal were presented. Experiences gained at de
tecting focus selfignitions of coal in headings of "Bielszowice" mine during making thermo
graphy measurements by thermal camera and pyrometer were discussed. 

Recenzent: dr inż. Jacek ?ostawa 
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Piaskowce o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych 
i ich wpływ na eksploatację rud miedzi 
w kopalni "Rudna" 

Słowa kluczowe 

rudy miedzi- biały .1pqgowiec- spoiwa mineralne piaskowców- własno.ś:ci.fizyczne 

Streszczenie 

Rudy miedzi eksploatowane w kopalniach LGOM budują trzy typy skał: piaskowce, łu
pki i dolomity. Każdy z tych typów jest dodatkowo zróżnicowany litologicznie oraz zawiera 
różne ilości metali użytecznych . Największe zróżnicowanie obserwuje się w rudzie piaskow
cowej. Poszczególne jej odmiany różnią się zawartością Cu, co wynika ze zróżnicowania ja
kościowego i ilościowego spoiw. Spoiwa mają zasadniczy wpływ ma własności mechanicz
ne piaskowców. 

l. Charakterystyka wykształcenia złoża rud miedzi 
w kopalniach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM) 

Budowa serii złożowej w kopalniach rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej jest bardzo 
skomplikowana. Ogólne założenie, iż złoże budują trzy typy litologiczne rud tj . piaskowce 
(Bs- biały spągowiec), łupki (TI -łupek miedzionośny, cyklotem Werra, Cechsztyn) i dolo
mity (Cal -dolomity ilaste, smugcwane i wapniste, cyklotem Werra, Cechsztyn); posiada li
czne odstępstwa, zwłaszcza na obszarze kopalni Rudna. Ogólny stratoidalny model złoża w ska
łach osadowych, modyfikowany jest lokalnie przez nierówności stropu piaskowców białego 
spągowca tzw. elewacje. 

Na zróżnicowanie budowy serii złożowej zwrócono uwagę już w latach siedemdziesiątych 
[2, l). Elaszczyk (op. cit.) jako pierwszy zdefiniował pojęcie elewacji stropu białego spągowca 
i rozumiał przez nie lokalne wyniesienia o charakterze kopuł, cechujące się brakiem łupku mie
dzionośnego lub znaczną redukcjąjego miąższości, obecnością dolomitów organogenicznych, 
dużą miąższością utworów białego spągowca, dużą miąższością złoża bilansowego, obecnością 
wielkoskalowych warstwowań przekątnych w utworach białego spągowca. W kartograficznej 
praktyce kopalnianej, elewacje rozumiane były jako wały piaszczyste, które definiowane są 
przez położenie izopachyty lO centymetrowej miąższości łupku miedzionośnego i określane 
mianem stref bezłupkowych [3]. 
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Kryteria wyznaczania granic elewacji stropu białego spągowca i cechy charakterystyczne 
dla obszarów elewacji są obecnie następujące : 

- Miąższość serii łupkowej. 
- Ciągłość stref "bezłupkowych" . 

- Morfologia stropu białego spągowca. 
- Obecność dolomitów organogenicznych na szczytach elewacji. 
- Miąższość białych piaskowców. 
- Struktury sedymentacyjne w serii piaskowcowej. 
- Spoiwa siarczanowe w piaskowcach. 
- Miąższość rudy piaskowcowej. 

Dwa pierwsze kryteria tj . miąższość serii łupku miedzionośnego i ich ciągłość (zwarte, du
że obszary) są cechami cliagnostycznymi elewacji. Kartowane na potrzeby praktyk i kopalnianej 
mapy elewacji są jednoznaczne z mapami stref "bezłupkowych". Pozostałe cechy są typowe 
dla części bądź fragmentów elewacji. Tak zdefiniowane elewacje stropu białego spągowca ma
ją przebieg NNW-SSE, można je śledzić na odcinku do 15 km, ich szerokość dochodzi do 1,5 km, 
wysokość względna (od poziomu depresji) osiąga 35 m, a odległości między kolejnymi, rów
noległymi grzbietami elewacji wynoszą od 2 do 3,5 km [3]. 

_l 1 .• ___ L .• .., . l ____ __ !_. ___ . _ - - · ·-·.~-- -- _J_ --- •• 1 
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Rys. 1.1. Mapa elewacji w kopalni "Rudna". Linia szara wyznacza granice elewacji; czarna określa 
wystąpienia piaskowców anhydrytowych. Strzałki wskazują położenie stref z rysunku 2.2 

Fig. 1. I. Sketch map o f clevations within the "Rudna" mine. The grey lin e indicates the border of elevation, 
the black line- distribulion of anhydrite sandstone. Cushions indieale location o f areas o f figure 2.2 
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Przy dzisiejszym stanie rr"JZpoznania złoża można wyróżnić następujące elewacje, poczyna
jąc od południowo-zachodniego krańca złoża: 
- Elewacja Sicroszowic. 
- Elewacja Polkowic. 
- Południowa Elewacja Rudnej . 
- Centralna Elewacja Rudnej. 
- Północna Elewacja Rudnej. 
- Elewacja Tarnówka. 
- Elewacja Żelaznego Mostu. 
- Elewacja Bytomia Odrzańskiego. 
- Elewacja Wierzchowic. 

Dwie pierwsze z wyszczególnionych powyżej elewacji (Polkowic i Sieroszowic) znajdują 
się na obszarze kopalni Polkowice-Sieroszowice, a dwie ostatnie (Bytomia Odrzańskiego i Wierz
chowie) zlokalizowane zostały poza obecnie zagospodarowanymi obszarami złoża rud miedzi . 
Mapę elewacji występujących w kopalni "Rudna" przedstawia rysunek 1.1. 

Poszczególne elewacje znajdujące się na obszarze kopalń LGOM posiadają znaczące róż
nice w budowie polegające na: 
- Zróżnicowaniu rozmiarów elewacji tj. długości, wysokości względnej , szerokości strefy 

bezłupkowej , odległości sąsiednich elewacji. 
- Obecności poszczególnych warstw litologicznych typowych dla elewacji tj. piaskowców 

anhydrytowych , dolomitów organogenicznych. 
- Wykształceniu złoża tj. miąższości białego spągowca i rudy piaskowcowej, wydajności 

rudy. 

2. Charakterystyka piaskowców o podwyższonej wytrzymałości 

Piaskowce białego spągowca na monoklinie przedsudeckiej charakteryzują się niewielkim 
zróżnicowaniem składu materiału okruchowego. Skład mineralny szkieletu ziarnowego jest 
zbliżony do składu okruchowego całego interwału czerwonego i białego spągowca . 

We wszystkich piaskowcach budujących złoże rud miedzi na obszarze kopalni "Rudna" do
minującym składnikiem szkieletu ziarnowego jest kwarc, stanowiący 40-70% (maksymalnie 
nawet 90%); okruchy skalne (kwarcyty, łupki kwarcytowe, fyllity, iłowce, piaskowce kwarcy
tyczne, mułowce, granity, gnejsy, ryolity, łupki kwarcowo-serycytowe) stanowią 0,5-12%, ska
lenie (albit, oligolkaz, mikroklin) stanowią O, 1-15%. Obok wymienionych składników szkie
letu ziarnowego spotyka się również w podrzędnych ilościach : detrytyczne łyszczyki (głównie 
schlorytyzowany biotyt) oraz akcesoryczne minerały ciężkie (cyrkon, turmalin, apatyt, granat, 
amfibole, staurolit. epidot, cjanit i rutyl) [5, 4]. 

Składnikami mineralnymi spoiw są: minerały ilaste (głównie kaolinit i illit), węglany (głów
nie dolomit), anhydryt, gips, substancja węglista, krzemionka oraz minerały kruszcowe. Skład · 
mineralny spoiw jest bardzo zróżnicowany pod względem ilościowym. Każela z odmian pias
kowców zawiera wszystkie rodzaje spoiw, jednak proporcje ilościowe między poszczególnymi 
składnikami są zmienne w bardzo szerokim zakresie. Fotografie mikroskopowe piaskowców 
przedstawia rysunek 2.1. 

Pod względem uziarnienia i wysortowania, można wyróżnić trzy odmiany piaskowców. 
Pierwsza to piaskowce średnioziarniste, o ziarnach od O, l do 0,6 mm (średnio około 0,3 mm), 
frakcja grubsza jest z reguły lepiej obtoczona. Drugą reprezentują piaskowce bardzo drobno
ziarniste o uziarnieniu od 0,05 do 0,2 mm (średnio O, l mm) dobrze lub bardzo dobrze wysor-
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towane, zwykle słabo obtoczone. Trzecia odmianą są piaskowce o cechach pośrednich, będące 
mieszaniną pod względem uziarnienia i wysortowania dwóch pierwszych grup. 

Rys. 2.1. Piaskowiec anhydrytowy (fot. mikroskopowa, nikole X, światło przechodzące) 
Fig. 2.1. Anhydrite sandstane (microscope photo, nico] X, penetrating Jight) 

Na ogół obserwuje się zależność między uziarnieniem i wysortowaniem z jednej strony 
a zawartością cementów (spoiw) - lepszemu wysortowaniu materiału detrytycznego towarzy
szy wzrost udziału cementów. W przypadku spoiw il astych i węglanowych związki te nie są 
takie oczywiste jak w przypadku spoiw siarczanowych. Tendencję do odwrotnej zależności obser
wuje się w przypadku spoiw ilastych i węglanowych, ich udział wzrasta ze spadkiem granulacji 
i wysortowania. 

Zaznacza się wyraźna korelacja między składem mineralnym spoiw, a wytrzymałością na 
ściskanic (Re) i ciężarem właściwym badanych piaskowców. Wraz ze wzrostem zawartości 
siarczanów (głównie anhydrytu) w spoiwie wzrasta wytrzymałość na ściskanie (do wartości 
Re= 120 MPa) oraz ciężar właściwy (do C.= 2,78g!cm\ Nieco mniej wyraźna jest korelacja 
w przypadku spoiw węglanowych. Piaskowce o spoiwach ilastych (dominujące na obszarze 
badań) wykazują niskie wskaźniki wytrzymałości na ściskanie (Re = 30 MPa) oraz ciężaru 
właściwego (C.= 2,30g/cm3

) [4]. 
Wytrzymałość na ściskanie (Re) oraz ciężar właściwy (C.) piaskowców występujących 

w osadach białego spągowca kopalni "Rudna" przedstawia tabela I .l. 

Tabela 1.1. Tabela średnich parametrów fizycznych piaskowców białego spągowca w kopalni "Rudna" 
Table 1.1. Table of average phi sieni parametersof weissliegendes sandsta ne in .. Rudna" mine 

Nazwa skały Ciężar obj., [g/en,-'] R, śr., [MPa[ 

Max. l Min. Max. l Min. 
Anhydryt piaszczysty 2,737 101 ,39 

2,786 l 2,668 120,14 T 73,52 
Piaskowiec anhydrytowy 2,691 79,37 

2,759 l 2,564 117,35 l 46,87 
Piaskowicc anhydrytowo-węglanowy 2,453 36,77 

2,663 l 2,345 58,93 - l 23,88 
Piaskowicc węglanowy 2,523 70,12 

2,528 l 2,518 78,78 l 61,46 
Piaskowicc il asto-węrrJanowy 2,429 49,38 

2,729 l 2,174 66,61 l 16,04 
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Piaskowce anhydrytowe i anhydryty piaszczyste są w praktyce górn iczo-geologicznej uzna
wane za skały o podwyższonej wytrzymałości . 

Piaskowicc an hydrytowy jest skałą bardzo zwięzłą i zbitą o barwie ciemnoszarej , często 
makroskopowo przypomina anhydryt (w skrajnych przypadkach przewaga spoiwa anhydryto
wego nad szkie letem ziarnowym powoduje, że bardziej adekwatną nazwą byłby anhydryt pia
szczysty). 

Typowe piaskowce anhydrytowe, cechujące się ciemnoszarą barwą i wysoką twardością, 
lokują się w brzeżnych częściach elewacji, przy granicy stref bezłupkowych gdzie tworzą one 
kilkuset metrowej szerokości nieregularne podwójne pasy. Na części elewacji notuje się je w 
ich centralnych partiach lub też nie występują [6]. Miąższość piaskowców anhydrytowych wa
ha się od kilkudziesięciu centymetrów do 22 metrów. Zróżnicowanie miąższości poszczegól
nych płatów piaskowców anhydrytowych przedstawia rysunek 2.2 (lokalizację szkiców pias
kowców anhydrytowych przedstawia rysunek 1.1 ) . 
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Rys. 2.2. Mapy miąższości piaskowców anhydrytowych. Lokalizacja na rysunku !.l 
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Fig. 2.2. Sketch maps o f thickness o f anhydrite sandstone. Location o f examples on tigure 1.1 

Obfite spoiwa siarczanowe w białych piaskowcach elewacji obserwuje się również pomię
dzy wykartcwanymi na mapach górniczych ciałami piaskowców anhydrytowych. Granice szty
wnych ciał anhydrytowych z piaskowcami o spoiwie ilasto-węglanowym mają różnorodny 
charakter, zarówno stref przejściowych jak i ostrych granic. Dolna granica ciał anhydrytowych 
jest bardziej wyraźna, strefa przejściowa ma szerokość od kilkunastu centymetrów do kilku 
metrów. Lokalnie jest ona podkreślona warstewką substancji ilastej lub siarczków Cu. Stropo
wa część ciał piaskowców anhydrytowych najczęściej kontaktuje bezpośrednio i ostro z nad
ległymi dolomitami cechsztyńskimi, ewentualnie oddziela je kilkunastocentymetrowa warstwa 
piaskowców o spoiwie węglanowym, rzadziej ilasto-węglanowym. Boczne granice ciał anhy
drytowych od brzeżnej strony elewacji zdają się być ostre i stromo zapadające. Pozostałe grani
ce boczne mają charakter, niekiedy bardzo szerokich stref przejściowych. Przykładowe profile lito
logiczne serii złożowej zawierające strefy piaskowców anhydrytowych przedstawia rysunek 2.3 . 
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Rys. 2.3. Protile litologiczne złoża w strefach występowania piaskowców anhydrytowych. 
Legenda: A- dolomit wapnisty, B- dolomit smugowany, C- piaskowiec anhydrytowy, D- anhydryt 

piaszczysty, E- piaskowiec ilasto-węglanowy, F- piaskowiec anhydrytowo-węglanowy 
Fig. 2.3. Lithological profilesof the deposit within the ares o f anhydrite sandstane occurrence. 

Legend: A- calcareous dolorni te, B- stripped dolorni te, C- anhydrite sandstone, D- sandy anhydrite, 
E- loamy calcareous sandstone, F- anhydrite calcareous sandstane 

3. Wykształcenie piaskowców anhydrytowych w poszczególnych elewacjach 

Na poszczególnych elewacjach znajdujących się na obszarze kopalni Rudna zaznaczają się 
następujące prawidłowości w rozmieszczeniu piaskowców anhydrytowych. 

3.1. Południowa Elewacja Rudnej 

Strefy występowania piaskowców anhydrytowych nie zostały wykartowane, co prawdopo
dobnie nie oznacza, że takie piaskowce w Elewacji Południowej Rudnej nie występują. Brak 
stwierdzonych piaskowców anhydrytowych na mapach górniczo-geologicznych wynika praw
dopodobnie z faktu, iż złoże w tym rejonie zostało wyeksploatowane w latach, gdy nie wyma
gano kreślenia na mapach zasięgów stref piaskowców anhydrytowych. Piaskowce anhydryto
we po raz pierwszy stwierdzono w połowie lat siedemdziesiątych [2], jednak ich obecność za
częto dokumentować dopiero w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. 

Obecna wiedza na temat wystąpień piaskowców siarczanowych w elewacjach stropu białe
go spągowca pozwala przypuszczać, iż piaskowce anhydrytowe (lub gipsowe) wykształciły się 
również w Południowej Elewacji Rudnej. 

3.2. Centralna Elewacja Rudnej 

Piaskowce anhydrytowe w tej elewacji wykształcone są w bardzo charakterystyczny spo
sób. Występują one na brzegach elewacji, w odległości kilkudziesięciometrowej od wykartc
wanych granic elewacji (stref bezłupkowych), tworząc formy przerywanych lokalnie, równo-
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ległych "pasów". Obserwowane są również niewielkie soczewy piaskowców anhydrytowych 
w centralnych częściach elewacji, lecz są one zjawiskiem o bardzo ograniczonym zas ięgu prze
strzennym. 

Poszczególne ciała piaskowców anhydrytowych, łącznie składające się na równoległe pasy, 
mają bardzo zróżnicowane rozmiary. Pole powierzchni ciał anhydrytowych waha się w sze
rokich granicach (od kilkunastu do kilkuset metrów kwadratowych), a ponadto ich kształty są 
bardzo urozmaicone. Znaczne zróżnicowanie obserwuje się również w miąższości sąsiednich 
ciał piaskowców anhydrytowych, jak i wewnątrz każdego z ciał (od kilkunastu centymetrów do 
kilkunastu metrów). 

3.3. Północna Elewacja Rudnej 

Ciała piaskowców anhydrytowych w SE części elewacji układają się w formie dwóch pa
sów na skłonach elewacji, w bezpośrednim sąsiedztwie granic stref bezłupkowych . Natomiast 
w części NW piaskowce anhydrytowe występują zarówno w centralnych częściach elewacji 
jak i na jej skłonach. Ciała piaskowców anhydrytowych lokujące się na skłonach elewacji mają 
kształt wydłużonych pasów, a te które występują w centralnych częściach mają kształty niere
gularne. Pola powierzchni i miąższośc i piaskowców anhydrytowych są bardzo zróżnicowane. 

3.4. Elewacja Tarnówka 

Sposób wykształcenia piaskowców anhydrytowych w tej elewacji nie został jeszcze osta
tecznie rozpoznany. Wyraźny jest jednak związek ciał piaskowców anhydrytowych z przebie
giem granic elewacji, więkswść wystąpień piaskowca anhydrytowego zlokalizowana jest na 
skłonach elewacji w bezpośredniej bliskości granic stref bezłupkowych. Nieliczne soczewy 
piaskowców anhydrytowych występują w szczytowych partiach tej elewacji. Soczewy pias
kowców anhydrytowych mają nieregularne kształty, zwłaszcza te, które występują w centrum 
elewacji . Charakterystyczną cechą ciał piaskowców anhydrytowych zlokalizowanych w central
nych częściach tej e lewacji jest ich niewielka powierzchnia, wahająca się od kilkunastu do 
kilkudziesięciu metrów kwadratowych. Miąższość soczew jest zmienna. Takie wykształcenie 
stref piaskowców anhydrytowych (o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych) po
woduje tu znaczną zmienność złoża (zróżnicowanie ilościowe i jakościowe okruszcowania 
miedziowego) oraz liczne problemy wynikające z pogorszenia warunków górniczo-geologicz
nych eksploatacji złoża. Ponadto zmienne rozmieszczenie nieregularnych ciał piaskowców an
hydrytowych powoduje zmienność parametrów wyżej ległej rudy węglanowej; zarówno jej 
właściwości mechanicznych jak i okruszcowania. 

3.5. Elewacja Żelaznego Mostu 

Dotychczas rozpoznano jedynie niewielką część tej elewacji, gdzie natrafiono na niewielkie 
soczewy piaskowców anhydrytowych na jej skłonach. Soczewy piaskowców anhydrytowych 
mają tu miąższość kilku metrów, lecz ich dolna granica ma bardzo zmienny przebieg. 
Podkreślić należy fakt obecności wysokich koncentracji siarczków miedzi (głównie kowelinu 
i chalkozynu) na granicach ciał piaskowców anhydrytowych, w postaci aureoli piaskowców 
o spoiwach siarczkowych. 

Przedstawiony powyżej kartograficzny obraz rozmieszczenia piaskowców anhydrytowych 
wskazuje na przestrzenne związki pomiędzy występowaniem tych ciał, a brzegami elewacji 
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stropu białego spągowca, wyznaczonymi zasięgiem stref bezłupkowych. Ponadto takie fakty 
jak erozyjne kontakty między piaskowcami anhydrytowymi, a nadległymi utworami węglano
wymi oraz ślady okruchów piaskowca anhydrytowego w łupku miedzionośnym, dowodzą wczes
nodiagentycznej jego genezy. Wydaje się, zatem, że piaskowce anhydrytowe powstały w wyni
ku przenikania silnie zasolonych wód morskich w obręb piaszczystych wysp, powstałych w re
zultacie częściowego zalania pokrytego wydmami eolicznymi lądu czerwonego spągowca. 

Wyraźny jest spadek ilości siarczanów w piaskowcach na obszarach poza elewacjami, choć 
nie można wykluczyć napotkania w przyszłości ciał piaskowców anhydrytowych w depresjach. 
W obszarach depresyjnych ruda piaskowcowa ma znaczne mniejszą miąższość niż w elewa
cjach, ponadto w piaskowcach tych obecne są bogate spoiwa ilaste (kaolinit i illit), a ich stro
powa warstwa przepojona jest spoiwami węglanowymi z dużym udziałem substancji orga
nicznej. Odmienne jest też wykształcenie facjalne piaskowców z obszarów depresji , występują 
tu liczne ślady struktur sedymentacyjnych charakterystycznych dla środowisk płytkomorsk ich . 

4. Eksploatacja rud miedzi w strefach występowania piaskowców anhydrytowych 

Obecność piaskowców o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych znacząco mo
dyfikuje litologiczne wykształcen ie złoża rud miedzi [3], jak również bezpośrednio wpływa na 
sposób i bezpieczeństwo prowadzenia eksploatacji. Rozcinanie takich partii złoża, w syste
mach komorowo-filarowych, wiąże się ze wzrostem zagrożeń wynikających ze zdolności ku
mulowania energii sprężystej przez tego typu piaskowce. Ich wytrzymałość na ściskanie spra
wia, że filary technologiczne w nich wycięte bardzo wolno lub w ogóle nie przechodzą w stan 
pracy pozniszczeniowej. Zwięzła struktura rdzeni filarów oraz spągu zbudowanego z pias
kowca o spoiwie anhydrytowym, powodują powstawanie stref wzmożonych naprężeń w stro
pie i pokładzie złoża. W obrębie takich stref odnotowuje się trudności z utrzymaniem stropu 
bezpośredniego wyrobisk, który mimo tego, że jest spięty obudową kotwową, ze względu na 
niższą od piaskowców wytrzymałość na ściskanie, jest wciskany do wyrobiska i ulega wyłusz
czeniom, co widoczne jest szczególnie przy krawędziach nieupodatnionych filarów technolo
gicznych. Występowanie takich stref powoduje również, że warstwy stropu zasadniczego ule
gają nierównomiernym ugięciom nad eksploatowanym polem, co powoduje ich załamywanie 
się skutkujące wzmożoną aktywnością sejsmiczną. 

Zatem, wynikające z powyższego, zwiększone zagrożenie zawałowe i tąpaniowe w kopalni 
"Rudna" niwelowane jest poprzez: 
- prowadzenie przodków, w których stwierdzono występowanie piaskowca o spoiwie anhy

drytowym, w strefie odprężonej, tzn . każdorazowo takie przodki strzelane są wraz z dłu
gimi otworami odprężającymi caliznę przed czołem przodka, 

- regulowanie smukłości przesztywnionych filarów technologicznych, przez zwiększenie 

szerokości wyrobisk w ich otoczeniu, celem uzyskania wymiarów wykluczających kumu
lowanie w nich energii sprężystej, 

- w przypadku wystąpienia w spągu furty eksploatacyjnej piaskowca o spoiwie anhydryto
wym, na bieżąco wraz z postępem przodków wykonywane jest strzelanie odprężające w spą
gu a jeśli to nie przynosi żądanego skutku podstrzeliwuje się spąg pod filarami technolo
gicznymi w celu jego rozluzowania. 
Poza wzrostem zagrożeń związanych z parametrami wytrzymałościowymi piaskowców an

hydrytowych, często ich wyst~powanie skutkuje zaburzeniem regularności linii frontów eks
ploatacyjnych . Związane jest to ze słabą urabialnością tych skał. Rozcinanie stref ich wystę
powania jest bardziej czasochłonne a niżeli obszarów złoża o typowej dla obszaru kopalni ."Ru-

868 



School of Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2006 

dna" budowie litologicznej. Wynika to na wprost z konieczności wiercenia większej ilości 

otworów strzałowych oraz zmniejszonych zabiorów w przodkach po wykonanych robotach strza
łowych. W połączeniu z rygorem prowadzenia frontów eksploatacyjnych wyrównaną linią przod
ków, częstym zjawiskiem jest spowolnienie tempa postępu całego frontu. 

Literatura 

f l] Etaszczyk J.K.. 1981: Wpływ paleomorfologii stropu białego spągowca na zmienność facjalną serii 
złożowej w zagłębiu lubińskim. Geol. Sud., vol. XVI, nr l, 1981, 195-214. 

[2] Jarosz J., Zaleska M. , 1977: Piaskowiec anhydrytowy w złożu rud miedzi Rudna. Rudy i Metale 
Nieżelazne, vol. 22. nr 12, 1977,664-668. 

[3] Kaczmarek W .. Rożek R. , Śliwiński W., 2005a: Zależność występowania bilansowego okruszcowa
nia miedziowego od wykształcenia litologicznego serii złożowej w LGOM (monoklina przedsudec
ka) . Kwartalnik IGSMiE PAN, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, vol. 21, zeszyt spec. l, Kra
ków, 2!7-229. 

[4] Kaczmarek W., Śliwiński W., Jasiński W., 2005b: Spoiwa a właściwości mechaniczne (Re) piask
owców białego spągowca na obszarze LGOM (monoklina przedsudecka). Przegl. Geol., vol. 53, 
nr 3, s. 255. 

[5] Nemec H .. Ncmec W., Porębski S.J., 1978: Weissliegendes Sandstones: A Transition from Fluvial
Aeolian to Shallow-Marine Sedimentation (Permian of the Fore-Sudetic Monocline); Interpretation 
in Lig h t o f Heavy-Mineral Data. Rocznik PTG, vol. XLVIII- l , 73-97. 

[6] Śliwiński W., Kaczmarek W., 2004: Fiaskowce anhydrytowe a rozmieszczenie mineralizacji mie
dziowej w LGOM. Mat. Konf. POKOS, VIII Krajowe Spotkanie Sedymentologów. Zakopane 2004, 
s. 121. 

The Sandsłone of High Strength Parameters 
and its Influence on Copper Ore Exploitation 
in the "Rudna" Mine 

Abstra et 

Capper ore, exploited in KGHM mines, consist of three types of rocks: sandstone, shale 
and dolomite. Each of this type is different in lithology and contains different amount of basie 
metals. The highest extent of variabili ty is noticed within the sandstane ore . Particular types of 
the sandstane ore differ in capper content, which results from quality and quantity variability 
of sandstane matrix. The sandstane matrix considerably impacts the mechanic qualities of this 
rock. 

Recenzent: dr inż. Waldemar Korzeniowski 
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Dobór obudów zmechanizowanych dla ścian zagrożonych tąpaniami 

Słowa kluczowe 

tąpania- zagrożenia- ebploatacja- obudowa 

Streszczenie 

Omówiono problemy wpływu czterech rodzajów tąpań w ścianie na zmianę obciążenia obu
dów zmechanizowanych, doboru obudów do warunków zagrożenia tąpaniami . Przedstawiono 
metodę uwzględniania stopnia zużycia korozyjnego elementów sekcji w obiiczeniach wytrzy
małościowych. 

l. Wstęp 

Obudowy zmechanizowa:1e mające być zastosowane w ścianach, w których nie występują 
tąpania mają określone podporności robocze P,. a więc podporności przy których zawór stojaka 
zaczyna wypuszczać ciecz w nich zastosowaną. 

Podporność robocza P,. jest więc podpornością dopuszczalną P dop dla obudów w danej ścianie. 
Czas stosowania jak i magazynowania obudów zmechanizowanych ma wpływ na zmniej

szenie podporności dopuszczalnej Pctap· 
W wyniku badań tąpań laboratoryjnych i dołowych ustalono, że w ścianach mogą wystąp i ć 

cztery rodzaje tąpm'l powodujące określone współczynniki dynamiczne Kd, czasy wzrostu ob
ciążenia 6.t i prędkości przyrostu V1• 

Projektując stojaki oraz inne elementy obudów zmechanizowanych pracujących na wybo
czenie należy ściśle trzymać się metody projektowania na dopuszczalne naprężenie [8]. 

Projektując stropnice, spągnice i inne elementy nie pracujące na wyboczenie należy skorzys
tać z metody projektowania na dopuszczalny udźwig (metoda nośności granicznej) [8] Ele
menty te muszą: być jednak wykonane z materiału plastycznego. Jako że są to konstrukcje spa
wane, także i materiał spoin musi być materiałem plastycznym. Spoiny winne mieć grubości 
równe grubości cieńszej blachy spośród dwu łączonych blach i mieć kształt wypukły. Prowadzi 
to do zmniejszenia ciężaru konstrukcji obudowy zmechanizowanej. 

2. Badania obudów zmechanizowanych przy obciążeniach dynamicznych 

Na podstawie badań laboratoryjnych i dołowych [3, 4, S, 6, 7, 12] podzielono tąpania 
w ścianie na: 
J. tąpania nieeksplozyjne od stropu, 
2. tąpania eksplozyjne od spągu (łupków), 
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3. tąpania eksplozyjne od spodku w pierwszej przystropowej warstwie pokładu oraz tąpanie 
eksplozyjne od spodku przy pozostawieniu łaty przyspągowej węgla, 

4. tąpania eksplozyjne z czoła ściany [11, 12]. 

Pierwsze trzy tąpania powodują obciążenia dynamiczne obudowy zmechanizowanej o nastę
pujących parametrach: 
Ad. l. - współczynnik dynamiczny (stosunek największego obciążenia do obciążenia statycz

nego- równego podporności pracy obudowy): 

przy czasie wzrostu obciążenia bot= 0,700 s i prędkości wzrostu: 

v = Kct -l= 0 3..!_ 
[ , 

bot s 

Dla strzelania przed frontem ściany Kct, ma także wartości l ,2. 

pd 4 Ad. 2.- Kct =-=l, bot= 0,300 s 
P,[ 

pd 85 Ad. 3.- Kct =-=l, bot= 0,007 s 
P,[ 

_ Kd -l_ 
3 

l 
V1 -----], -. 

f'..t s 

Ad. 4.- tąpaniom z czoła ściany [12] można przeciwdziałać przez aktywne (sztuczne) podno
szenie podporności obudowy zmechanizowanej. 

3. Obudowy zmechanizowane a korozja 

Obudowy zmechanizowane pracują często w warunkach silnie korozyjnych, w których wy
miary poprzeczne blach i spoin szybko się zmniejszają. Celowym jest więc, dla każdej obu
dowy, określenie i uwzględnienie spadku podporności sekcji z upływem czasu. 

Proces ten opisuje współczynnik qJ(t) - nazwany współczynnikiem zużycia obudowy zme
chanizowanej. 

Z definicji tego współczynnika wynika, że dla nowej obudowy odpowiednio zabezpieczo
nej przed wpływem korozji: 

(jl = 1,0. 

Przykładowy wykres funkcji (jl = qJ(t) dla przypadku nie występowania tąpm1 w wyrobisku 
(Kct = l) przedstawia krzywa na rysunku l. 
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Czas obliczeniowy (miesiące] 

Rys. l. Współczynnik zużycia obudowy zmechanizowanej pracującej w ścianach 
charakteryzującyd1 się występowaniem różnych rodz;~jów tąpań 

Fig. l. Wear coefticicnt o f mechanized supports worki n g in longwalls affected by various types o f seismicity 

Argumentem funkcji qJ = qJ(t) jest tzw. czas obliczeniowy t. Winien on zależeć od czasu 
przebywania na dole- tE i czasu składowania obudowy na powierzchni tM , przy czym: 

(przyjęto tutaj współczynnik 0,2 zakładający, że korozja pod ziemią jest pięciokrotnie szybsza 
niż na powierzchni). 

Na rysunku 2 pokazano także przeliczeniowe krzywe współczynnika zużycia obudowy 
zmechanizowanej qJ w wyrobiskach, w których występują tąpania stropowe (Kd = l ,2), spągo
we (Kd = 1,4) czy spadkowe (Ku= 1,85) . Konstruując poszczególne krzywe przyjęto warunek, 
iż współczynnik bezpieczeństwa sekcji obudowy zmechanizowanej ma taką samą wartość w cza
sie całej eksploatacji obudowy niezależnie od tego czy w wyrobiskach, w których ją stosowano, 
występowały tąpania czy też nie. 

,-----;-.,....----,,-...,.-----___,-o- brak tąpań (Kd=1) 

! -o- tąpania stropowe (Kd=1,2) 
1 ,O ó-=------'--+---'---...,..-~--!1 ~ tąpania spągowe (Kd=1.4) 

j .....c=-- tąpania spadkowe (Kd=1 ,85) 

o.o '-------'--------'--------'---' 
o 50 100 150 

Czas obliczeniowy (miesiące] 

Rys. 2. Współczynnik zużycia obudowy zmechanizowanej pracującej w ścianach 
charakteryzujących się występowaniem różnych rodzajów tąpań 

Fig. 2. Wear coefticient o f mechanized suppo11s working in longwalls affected by various types o f seismicity 
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Pamiętać trzeba, że obudowa winna mieć właściwą podporność także na końcu jej pracy 
w danej ścianie a nie tylko na początku. 

4. Energia wstrząsu a tąpania w ścianach [3] 

Na rysunku 3 przedstawiono średnie energie wstrząsów przypadających na jedno tąpnięcie. 
Na rysunku 4 przedstawiono energię wstrząsu przypadającą na jedno uszkodzenie obudowy 
zmechanizowanej. 

Energia wstrząsu przypadająca na jedno uszkodzenie elementu obudowy zmechanizowanej 
w przypadku tąpań spadkowych jest 20 razy mniejsza od tejże energii w przypadku tąpań stro
powych. 
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Rys. 3. Średnia energia wstrząsu 
przy trzech rodzajach tąpań w ścianie 
Fig. 3. Average energies ofthree types 

o f seismic events 
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Rys. 4. Energia wstrząsu przypadająca najedno 
uszkodzenie obudowy zmechanizowanej 

Fig. 4. Seismic energy per one occurrence 
of support failure 

Na podstawie rysunków 3 i 4 można stwierdzić, że energia wstrząsu ma mały wpływ na 
skutki w ścianie- zniszczenia w obudowie zmechanizowanej. Nie można także odpowiedzieć 
na pytanie, które zjawisko występuje jako pierwsze: wstrząs czy też zniszczenie obudowy zme
chanizowanej (tąpnięcie). 

5. Cel stosowania zaworów upustowych i ich badanie 

Celem stosowania zaworów upustowych jest zmniejszenie obciążeń dynamicznych wystę
pujących w obudowach zmechanizowanych. 

Maksymalne obciążenie wynosi: 

Maksymalny przyrost obciążenia wynosi: 
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Współczynnik Ku - l wynosi dla: 
- tąpań stropowych: 0,20, 
- tąpań spągowych : 0,40, 
- tąpań spadkowych: 0,85. 

Zawory upustowe mają stosunkowo długie czasy otwarcia i w związku z tym ilość cieczy 
wypływającej ze stojaka jest stosunkowo mała. 

Dla tąpań stropowych nie ma więc sensu stosowania zaworów upustowych. 
Większość zaworów upustowych w przypadku tąpań spadkowych powoduje zmniejszenie 

współczynnika Ku o co najwyżej o O, l. 
Przebieg badania stojaków z zamontowanymi zaworami upustowymi jest następujący: 

- dla uzyskania na stanowisku badawczym sensownych wyników badań należy je prowadzić 
najpierw przy nie zamontowanym zaworze upustowym [21 zachowując dla konkretnego 
przypadku l, 2, 3 tąpnięcia współczynnik dynamiczny Kd i prędkość obciążania v,, 

- następnie zamontować do stojaka zawór upustowy i odczytać Kdu przy Y1u == v1 [2]. 
Badania można prowadzić dwoma metodami: 

l. metodą spadku masy, 
2. metodą wybuchową (realizowana przez KOMAG). 

Ad. l . Przy metodzie "spadku masy" należy dobrać wartość spadającej masy i wysokość spadku 
masy aby uzyskać w stojaku wyznaczone dla konkretnego przypadku (l, 2, 3) tąpnięcia~ i v,. 

Ad. 2. Przy metodzie "wybuchowej" należy dobrać masę materiału miotającego oraz rodzaj 
materiału miotającego tak aby uzyskać w stojaku wyznaczone dla konkretnego przypadku (1, 2 
i 3) tąpnięcia Ku i v, . 

6. Wpływ rodzajów obciążeń dynamicznych obudów zmechanizowanych 
na wskaźnik nośności stropu g [7] 

Stan utrzymania stropu wyrobiska ścianowego określa wskaźnik nośności stropu - g. 
Według [l]: 

- dla g> 0,8 obudowa zmechanizowana zapewnia poprawne warunki utrzymania stropu, 
- przy 0,7 >g> 0,8 wystąpią w ścianie utrudnione warunki utrzymania stropu, 
- natomiast wartości g< 0,7 wskazują na bardzo złe warunki utrzymania stropu (duże zagro-

żenie zawałem). 
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Rys. 5. Wskaźniki nośności stropu 
Fig. 5. Indicators of roof load-carrying ability 
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Na rysunku 5 przedstawiono zależności wskaźnika nośności stropu g od prędkości postępu 
ściany oraz różnych c iśnień roboczych w stojakach sekcj i obudowy zmechanizowanej (wyko
nując obliczenia założono, że pozostałe warunki naturalne i techniczne w ścianie nie ulegają zmia
nie). Ciśnien i a robocze w stojakach dobrano tak, aby niezależnie od rodzaju tąpnięci a w śc i a

nie obudowa zmechanizowana przenos i ła maksymalne obciążenia z tym samym współczyn
nikiem bezpieczcóstwa. 

7. Podsumowanie 

W pracy dokonano przeglądu problematyki doboru obudów zmechanizowanych do warun-
ków zagrożenia tąpaniami. 

Przypomniano dwie metody projektowania wytrzymałościowego. 
Pokazano jak można uwzględnić wpływ korozji na nośność obudowy zmechanizowanej . 
Omówiono badania dynamiczne obudów zmechanizowanych. 
Omówiono cel stosowania zaworów upustowych. 
Omówiono wpływ rodzajów obciążeń dynamicznych obudów zmechanizowanych na wskaź
nik nośności stropu- g. 
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Selecting Mechanized Longwall Support for Seismic Hazard Conditions 

Abstra et 

The paper discusses the issues of changing load on mechanized support units due to four ty
pes of seismic events and selecting supports appropriate for seismic conditions. A method to 
allow for support units' corrosive deterioration in the calculations of their load bearing capacity 
is presented. 

Recenzja: pr()j: dr hab. inż. Andr::.ej ZOfychta 

Referat został zaprezentowany na XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej 
TEMAG 2005 Gliwice-Ustroń w dniach 26-28 października 2005 roku . 
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Prowadzenie obserwacji sejsmoakustycznych ścian długich 
na bazie doświadczeń kopalni "Bobrek-Centrum" 

Słowa kluczowe 

obserwacje sejsmoakustyczne ścian -obserwacja ścian długich -zmodyfikowany .1posób 
observvacji 

Streszczenie 

Od kilku lat w KWK "Bobrek-Centrum" prowadzone są obserwacje sejsmoakustyczne wy
robisk ścianowych o długości przekraczającej 200 m "Zmodyfikowanym sposobem sejsmo
akustycznej obserwacji śc ian długich". Na bazie tych wieloletnich doświadczeń, w artykule przed
stawiono ważne zagadnienia związane z użytkowaniem tej metody, a w szczególności poru
szono problem jakości obserwacji środka ściany długiej, czyli obserwacji sejsmoakustycznej 
tzw. rejonu "trudnoobserwowalnego". 

l. Wstęp 

W dniu 14.12.2004 roku Komisja ds. Tąpań w Zakładach Górniczych Wydobywających 
Węgiel Kamienny pozytywnie zaopiniowała (Uchwała nr 19/2004) Aneks do "Instrukcji me
tody sejsmoakustycznej oceny zagrożenia tąpan iami ". Aneks ten jest praktycznie instrukcją 
"Zmodyfikowanego sposobu sejsmoakustycznej obserwacji ścian długich" [5] i stanowi uzu
pełnienie "Instrukcji metody sejsmoakustycznej oceny zagrożenia tąpaniami" (z 1996 r.) o szcze
gólny przypadek, gdy długość wyrobiska ścianowego przekracza 200 m. W Kopalni "Bobrek
Centrum" od 200 l roku prowadzone są obserwacje sejsmoakustyczne ścian długich. Metodę tą 
stosowano dotychczas w lO ścianach : 71 i 71a w pokładzie 507, 9la i 92a w pokładzie 509, 
21, 30, 31, 24 i 27 w pokładzie 510. Poza Kopalnią "Bobrek-Centrum" doświadczenia w sto
sowaniu metody miały również dwie inne kopalnie: "Katowice-Kleofas" (śc. 24/501) oraz ak
tualnie (listopad 2005) "Polska-Wirek" (śc. 18A/504). 

Przedstawiony sposób umożliwia obserwację ścian długich przy pomocy aparatury sejsmoakus
tycznej, którą posiadają kopalnie, tzn. aparatury typu ARES lub PRS-4a z torem transmisyjnym 
TSA. Poprawna obserwacja sejsmoakustyczna ścian długich wymaga znajomości trzech paramet
rów: wzmocnienia toru, minimalnej oraz maksymalnej odległości czujnika od skrzyżowania (frontu 
ściany z chodnikiem przyścianowym) oraz współczynnika tłumienia fali sejsmicznej w pokładzie. 

Tłumieniem nazywamy tu współczynn ik absorpcji liniowej a. Metoda ta umożliwia wiarygodne 
obserwacje rejonu do tej pory "trudnoobserwowalnego", czyli środka ściany długiej. 
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2. Podstawowe pojęcia i założenia metody 

Ścianą długą nazywamy ścianę o długości L > 200 m, natomiast ścianę o długości L = 200 m 
nazywamy ścianą odniesienia. Zakładamy również, że obecna aparatura sejsmoakustyczna i spo
soby obserwacji do tej pory stosowane umożliwiają formalnie i merytorycznie poprawną ob
serwację sejsmoakustyczną ściany odniesienia. Zmodyfikowany sposób obserwacji gwarantu
je, że jakość obserwacji ściany długiej nie będzie gorsza od jakości obserwacji ściany odniesie
nia. Obserwację o takiej jakości nazywamy poprawną, gdy spełnione są dwa warunki: 
Wl. Amplitudy (względnie) najsłabszych, czyli przychodzących ze środka ściany długiej, sygna

łów, mierzone na wyjściu TS A, są nie mniejsze niż w przypadku ściany odniesienia. 
W2. Amplitudy (względnie) najsilniejszych, czyli przychodzących ze skrzyżowania, szumów, 

mierzone na wyjściu TSA, są nie większe niż śc iany odniesienia. 
Przyjmując następujące oznaczenia (rys. 2.1 ): 

- wielkości dotyczące ściany odniesienia mają indeks prim('), 
- wielkości dotyczące ściany długiej mają indeks bis ("), 
- y1 - minimalna odległość czujnika od skrzyżowan i a, dla ściany odniesienia y1' = 40 m, (zgo-

dnie z odpowiednią instrukcją), 
- y2 - maksymalna odległość czujnika od skrzyżowania, dla ściany odniesienia y2' = 110 m, 

(zgodnie z odpowiednią instrukcją), 
- dla ściany długiej, odległości czujników y( i y2" są na razie nieznane, 
- rM, rm - maksymalna odległość czujnika od środka ściany, 
- M= L/2- połowa długości ściany. 

Wielkości M, rM, y związane są następującą zależnością: 

(2.1) 

Warunki można zapisać w postaci równań: 

(2.2) 

(2.3) 

gdzie A oznacza amplitudę mierzoną na wejściu cyfrowych układów ARES lub PRS-4a. 

Po wprowadzeniu do zależności (2.2) i (2.3) wzoru na amplitudę sygnału w odległości rod 
źródła w pokładzie węg l a między stropem i spągiem jako powierzchniami odbijającymi oraz 
definicji wzmocnienia względnego, czyli ilorazu wzmocnienia z" i z' otrzymujemy układ rów
nań w postaci: 

(2.4) 

z·6,325 exp (-zaX) =.JX exp (-40a) 

Jest to fundamentalny układ równań dla zagadnienia poprawnej obserwacji sejsmoakusty
cznej ścian długich. 
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Zawiera on 3 niewiadome: z, X, Y oraz 2 z założenia znane parametry: a, M. Niewiado
mymi, ze względu na które ten układ chcemy rozwiązać, są: wzmocnienie (względne) z, oraz 
minimalna X i maksymalna Y odległość geofonu od skrzyżowania chodnika ze ścianą długą. 
W praktyce Inżynier Geofizyk (lub I nżynier Elektronik) wie zawsze, jaki ma zapas wzmocnie
nia na regulatorze URW (PRS) lub OA (ARES), oraz jakie ma czujniki do dyspozycji (wzmo
cnienia czujników są podane w dokumentacji kalibracyjnej aparatury). Zagadnienie (układ rów
nań) można w bardzo prosty sposób rozwiązać posługując się przygotowanym nomogramem 
(dla konkretnej wartości współczynnika tłumienia a oraz połówkowej długości ściany M). 
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Rys. 2.1. Geometria "ści any odniesienia" (u góry) i "ściany długiej" (u dołu) 
obserwowanej okresowo przekładanym czujnikiem, którego zasięg obejmować musi połowę ściany 

Fig. 2.1. The geometrical pattern s of the "reference Jongwall face" (top) 
and the "Jenghty Jongwalls face" (bottom) periodically observed using the rotation 

of a sensor monitoring the half Jongwall face 
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3. Przykłady zastosowań obserwacji ścian długich w kopalni "Bobrek-Centrum" 

W niniejszym artykule przedstawiono sposób obserwacji ścian długich na przykładzie dwóch 
wyrobisk ścianowych prowadzonych w kopalni "Bobrek-Centrum": ściana 71 a w pokładzie 
507 i ściana 27 w pokładzie 510. Ponieważ zagadnienie pomiaru tłumienia fal w pokładzie wę
gla nie stanowi przedmiotu zainteresowania tej pracy, podano zmierzone i wyliczone wartości 
współczynnika tłumienia a (według metod przedstawionych w publikacji [Kornowski i in. 
2004)). I tak: dla ściany 71a w pokładzie 507- współczynnik a= 0,0135 m-1

, a dla ściany 27 
w pokładzie 51 O - współczynnik a= 0,009 m-1

• 

Pole ściany 71 a w pokładzie 507 w warstwie przyspągowej zlokalizowane było w obrębie 
byłego filaru ochronnego szybu "Północnego". Ściana 71 a o wysokości 2,0 m i długości frontu 
ściany L = od 220 m do 320 m prowadzona była w I stopniu zagrożenia tąpaniami, na głębo
kości 700-785 m, w kierunku z południa na północ. Parametry ściany 71 a przyjęte do obliczeń 
obserwacji długich ścian : L= 237 m, M= U2 = 118,5 m. 

Ściana 71 a obserwowana była za pomocą aparatury sejsmoakustycznej typu ARES-3, z geo
fonami zabudowanymi w pochylniach 70a i 7la. Pochylnia 70a obserwowana geofonami Gf 7 
i Gf 9. Wzmocnienia całego toru wynosiły odpowiednio 4,00·104 Vs/m oraz 4,24·104 Vs/m. 
Pochylnia 71 a obserwowana była geofonami Gf 25 i Gf 26. Wzmocnienia całego toru dla tych 
czujników wynosiły odpowiednio 4,76·104 Vs/m oraz 3,60·104 Vs/m. 

Obliczenie wartości y1 (min. odległość od skrzyżowania) i y2 (max. odległości od skrzyżo
wania) dla zadanej wartości z określającej wzrost wzmocnienia względem wzmocnienia stoso
wanego dla ściany odniesienia (2,5 ·1 04 Vs/m) obliczano z nomogramu wyliczonego konkret
nie dla jednej ustalonej wartości współczynnika tłumienia a. 

Tabela 3. l. Parametry geofonów ze ściany ?l a wykorzystane dla obserwacji sejsmoakustycznych 
metodą ścian długich 

Table 3. l. The parametersof geophones installed in longwall face 71 a applied to the AE observations 
using the Jenghty Jongwall metbod 

Nr 
Wyrobisko 

W zm. Wzrost Nastawa Wart. Wart. 
Geof. toru wzm. z OA Y1 [m] Y2 [m] 

9 Śc. ?la- pach. 70a 4,24 E4 1,69 4 62 136 

7 Śc. 71 a - pach. 70a 4,00 E4 1,6 3 60 132 

26 Śc.71a-poch . 71a 3,60 E4 1,44 4 55 123 

25 Śc . 71a-poch.71a 4,76 E4 1,90 6 68 145 

Pole ściany 27 w pokładzie 510 (warstwa przyspągowa) zlokalizowane było w centralnej 
części pola północnego. Ściana 27 o wysokości 2,4 m i długości frontu ściany 363-369 m pro
wadzona była w I stopniu zagrożenia tąpaniami, na głębokości 760-81 Om, w kierunku z po
łudnia na północ . Parametry ściany 27 przyjęte do obliczeń obserwacji długich ścian: L= 360m, 
M= U2 =180m. 

Ściana 27 obserwowana była za pomocą aparatury sejsmoakustycznej typu ARES-3, póź
niej ARES-5, z geofonami typu GS-14-L9 zabudowanymi w chodnikach 42 i 45 . 

Chodnik 45 obserwowany był geofonami Gf 3 i Gf 21. Wzmocnienia całego toru wynosiły 
odpowiednio 5,97 ·104 Vs/m oraz 5,78 ·1 04 Vs/m. 
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Chodnik 42 obserwowany był geofonami Gf l i Gf 22. Wzmocnienia całego toru wynosiły 
odpowiednio 5,62· 104 Vs/m oraz 5,83· 104 Vs/m. 

Tabela 3.2. Parametry geofonów ze ściany 27 wykorzystane dla obserwacji metodą długich ścian 
Table 3.2. The parametersof geophones installed in longwall face 27 

applied to the AE observations using the lenghty Jongwall method 

Nr 
Wyrobisko 

W zm. Wzrost Nastawa Wart. Wart. 
Geof. toru wzm. z OA Y~> [m) Y2. [m) 

l Śc. 27 - chod. 42 5,62 E4 2,25 6 87 122 

22 Śc . 27 - chod. 42 5,83 E4 2,33 6 89 128 

3 Śc. 27 - chod. 45 5,97 E4 2,39 8 89 126 

21 Śc. 27 - chod. 45 5,78 E4 2,31 8 89 126 

Podsumowując, aby prawidłowo prowadzić obserwacje sejsmoakustyczne w ścianie długiej 
L> 200 m należy znać lub zmierzyć: 
- długość ściany, 

współczynnik ex tłumienia fal na wybiegu ściany długiej, 
na odpowiednim nomogramie znaleźć punkty przecięcia linii pionowej odpowiadającej wy
branej wartości z (przyrost wzmocnienia łatwy do osiągnięcia w istniejącej aparaturze sejs
moakustycznej), z odpowiednią linią X oraz z krzywą określoną przez połówkową długość 
ściany M = L/2. Współrzędne pionowe tych punktów określają skrajne dopuszczenia odle
głości geofonu od skrzyżowania, 
należy pamiętać o zachowaniu właściwego wzmocnienia (wzmocnienie nowe = z·wzmoc
nienie dotychczasowe) torów dla ściany długiej oraz o zachowaniu wyznaczonej z nomo
gramu odległości geofonów od skrzyżowania. 

4. Pomiary skuteczności rejestracji sygnałów sejsmoakustycznych 
z rejonu środka ściany długiej, czyli z rejonu "trudnoobserwowalnego" 

Zmodyfikowany sposób obserwacji ścian długich z założenia pozwala na obserwacje sejs
moakustyczne i ocenę stanu zagrożenia nie odbiegającąjakością od obserwacji i oceny ścian 
o długościach do 200 m. Wykazanie słuszności tego stwierdzenia w praktyce sprowadza się do 
pokazania, że część środkowa ściany jako obszar najtrudniej obserwowalny metodą sejsmo
akustycznąjest równie dobrze objęty zakresem obserwacji czujników jak pozostała część tego 
wyrobiska. Zgodnie z sugestią p. doc . dr hab. inż. Z. Pileckiego (przed zaopiniowaniem przez 
Komisję ds. Tąpai'l w 2004 roku "Zmodyfikowanego sposobu ... ) w Kopalni "Bobrek-Centrum" 
przeprowadzono serie eksperymentalnych pomiarów polegający na wzbudzaniu fali sejsmicz
nej - strzelając małymi ładunkami w ociosie środkowej części ściany długiej - równocześnie 

obserwując zarejestrowane przebiegi czujnikami sejmoakustycznymi zainstalowanymi zgodnie 
ze "zmodyfikowanym sposobem" w chodnikach przyścianowych. Wyrobiska wybrane do prze
prowadzenia eksperymentu to: 
a) ściana 24 w pokładzie 5 I O, warstwa przy spągowa, 
b) ściana 30 w pokładzie 51 O, warstwa przystropowa, 
c) ściana 7 la w pokładzie 507, warstwa przyspągowa, 
d) ściana 27 w pokładzie 510, warstwa przyspągowa. 
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Opis przeprowadzonych pomiarów 

Wyniki wcześniejszych badań (w ścianach 24 i 30 w pokładzie S l 0) zostały opisane w ma
teri ałach przygotowanych dla Komisji ds. Tąpań w celu zaopi niowania "Zmodyfikowanego 
sposobu" potwierdzając skuteczność obserwacji środka ściany długiej geofonami o wzmocnie
niu dobranym zgodnie z Instrukcją tej metody. Natomiast w tej pracy zajmiemy się najno
wszymi badania przeprowadzonymi w ścianie 27 w pokładzie S l O w sierpniu i wrześniu 200S 
roku w różnych wariantach odległości czujników od ściany. W wyniku uzyskanych doświad
czeń metodyka pomiaru przebiegała standartowo, tzn. wykonano serie strzelań w narożu i środ
ku ścinany odpalając ładunek O, J2S kg MW na otwór, otwory strzałowe rozmieszczono, co l O m. 

Nr geofonu 

l 
22 

21 

3 

CI w eJ. -15 

K-222 
K-2t5 

K-141 
K-1.14 
K-120 

K-l iO 

K-10.1 

Rys. 4.1. Schemat pomiarów środka ściany 
w rejonie śc. 27/510 (aparatura typu ARES-3) 
Fig. 4.1. Schema of obscrvalion thc central 

part longwall 27/510 (ARES-3) 

.. - geofon 

.... - punkt strzałowy w ścianie 

K -nr kasztu 

Tabela 4.1. Dane układu pomiarowego dl a śc. 27/510 (21.08.2005) 
Table 4.1. Data o f recording system for long\.\ alf 27/51 O (21.08.2005) 

Przyrost Wzmocnienie Odległość 
Wyrobisko 

wzmocnienia toru 
Nastawa OA 

przed frontem 
Chodnik 42 2,25 5,62xl04 6 115m 
Chodnik 42 2,33 5,83xl04 6 128m 

Chodnik 45 2,31 5,78xl04 8 101m 

Chodnik 45 2,39 5.97xl04 5 141m 

Tabela 4.2. Wyniki rejestracji AE z rejonu pomiarowego śc. 27/510 (21.08.2005). I- aktywność, E- energia 
Table 4.2. Results o f AE emission for longwall 27/51 O (21 .08.2005). I- activity, E- energy 

Nr Geofon l Geofon 22 Geofon 21 Geofon 3 
strzelania Godzina Chodnik 42 Chodnik 42 Chodnik 45 Chodnik 45 
(kaszty) l E I E I E I E 

l (K-222) 2341 l 4,82 El l 1,31 El 
2(K-215) 23"'- l 5.376 EO l 1,761 EO 
3 (K-141) 234S l 1,840 E2 I 4,877 El 
4 (K-134) 23"' l 6,086 El l 2,137 El l 8,711 EO 7 2,208 EO 
S(K-120) 23 '- l 7,109 EO l 9,981 EO l 7,79 EO l 1,854 El 
6(K-110) 23"' l 3,976 EO l 2,16 EO l 1,716 El l 7,219 EO 
7 (K-103) 23w Pomiar zakłócony 
8 (K-27) O'" l 7,962 El l 4,035 El 
9 (K-20) o - l 3,721 El l 8,478 EO 
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Powyżej przedstawiono wartości impulsów i energii sejsmoakustycznych zarejestrowane 
podczas strzelań środka ściany przez cztery geofony zamontowane w chodnikach ściany 27. 

Na podstawie wyników pomiarów przedstawionych w tabelach 4.1 oraz 4.2 można jedno
znacznie stwierdzić, że emisja sejsmoakustyczna wywołana odpaleniem ładunków MW w środ
ku ściany jest dobrze rejestrowana przez geofony o wzmocnieniach zgodnych z metodyką dla 
ścian długich. 

Wyniki pomiarów z dnia 28 . 08 . 2005 roku 

Nr geofonu 

l 
22 

21 

3 

Clwd. -ł5 

K- 1)4 

K- 127 

K-1:!0 
K-Il ) 

K-JO(, 

Rys. 4.2. Schemat pomiarów środka 
ściany w rejonic śc. 27/510 
(aparatura typu ARES-3) 

Fig. 4.2. Schema of obscrvations 
the central part o f longwall 27/51 O 

... - geofon 

K-26 .,_ - punkt strzałowy w ścianie 

K- 19 K -nr kasztu 

Tabela 4.3. Dane układu pomiarowego dla śc. 27/51 O (28.08.2005) 
Table 4.3 . Data o f recording system for Jongwall 27/51 O (28.08 .2005) 

Wyrobisko l Przyrost Wzmocnienie 
Nastawa OA 

wzmocnienia toru 
Chodnik 42 l 2,35xl04 2 
Chodnik 42 2,33 5,83xl04 6 
Chodnik 45 l 2,43xl04 4 

Chodnik 45 2,39 5,97xl04 5 

Od ległość 

przed ti·ontem 
40 m 

200m 
40 m 

200m 

Tabela 4.4. Wyniki rejestracji AE z rejonu pomiarowego śc . 27/510 (28.08 .2005). I- aktywność, E- energia 
Table 4.4. Results of AE emission for longwall 27/510 (28.08.2005). l- activity, E- energy 

Nr Geofon l Geofon 22 Geofon 21 Geofon 3 

strzelania Godzina Chodnik 42 Chodnik 42 Chodnik 45 Chodnik 45 

(kaszty) I E I E I E l E 

l (K-225) 2340 l 1,83 El l 2,21 El l 8,25 EO -----------
2 (K-218) 2342 l 7,67 El l 4,08 El l 1,79 EO -----------
3(K- 134) 2348 l 1,00 El l 1,47 El l 2,839 EO -----------
4 (K-127) 2352 l 9,97 EO l 7,642 EO l 2,170 EO -----------
5 (K-120) 235(' l 9,04 EO l 2,36 El l 1,42 El l 2,04 El 

6(K-113) 2358 l 8,761 EO l 4,131 EO l 3,716 El l 1,186 El 

7 (K-106) 001 ----------- ----------- l 7,654 El l 1,578 El 

8 (K-26) 0()_1 ----------- ----------- l 4,02 El l 4,75 El 

9 (K-19) om ----------- ----------- 2 3,91 E2 l 2,89 El 
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W dniu 11.09.05 roku wykonano dodatkowe badania porównawcze obserwowalności rejo
nu środl<a ściany 27 dla obserwacji prowadzonych przy pomocy geofonów aparatury ARES-5. 
Dotychczasowe obserwacje prowadzono czujnikami i aparaturą ARES-3. Wyniki strzelań przed
stawiono w tabelach nr 4.6 i 4 .7. 

Wyniki pomiaru z dnia 11.09.2005 w ścianie 27 w pokładzie 510 

Chod. 42 

G f 13 G f 14 
wzm. 9 wzm. 8 

Gfl9 
wzm.lJ 

Chod. 45 

Nr geofonu 

13 
14 
15 
16 

GfiS 
wzm. 8 

K-135 

K-128 

K-121 

K-114 

K-107 

Rys. 4.3. Schemat pomiarów środka ściany 
w rejonie śc . 27/5 l O (aparatura ARES-5) 

Fig. 4.3. Schema of observations the central part 
o f longwall 27/5 l O (ARES-5) 

,6. -geofon 

._, -punkt strzałowy w ścianie 

K -nr kasztu 

Tabela 4.5. Dane układu pomiarowego dla śc. 27/510 (11.09.2005) 
Table 4.5. Data o f recording system for longwall 27/510 ( 11 .09.2005) 

Wyrobisko 
Przyrost Wzmocnienie 

Nastawa OA 
Odległość 

wzmocnienia toru przed frontem 

Chodnik 42 3,22 8,04xl04 9 200m 
Chodnik42 2,49 6,24xl04 8 110m 
Chodnik 45 2,50 6,27xl04 8 101,5 m 
Chodnik 45 3,23 8,08xl04 9 200m 

Tabela 4.6. Wyniki rejestracji AE z rejonu pomiarowego śc. 27/5 lO (11.09.2005). I- aktywność, E- energia. 
Strzelanie od strony chodnika 42- ładunek 0,125 kg 

Table 4.6. Results o f AE emission for Iongwall 27/5 lO (11.09.2005). l- activity, E- energy 

Geofon 13 Geofon 14 Geofon 15 Geofon 16 
Nr strzelania 

Godzina Chodnik 42 Chodnik 42 Chodnik 45 Chodnik 45 
(kaszty) 

I E I E I E I E 

l (K-135) 22·' 6 2 6,37 E2 2 1,44 E3 l 2,19 E2 l 8,37 E2 
2 (K-128) 22"" l 4,52 E2 I 2,03 E3 3 1,30 E3 l 6,92 E2 
3 (K-121) 2300 2 1,84 E3 2 2,81 E3 l 4,84 E2 l 3,53 E3 
4 (K-114) 23"- 2 5,92 E2 2 1,07 E3 3 1,31 E3 2 2,91 E3 
5 (K-107) 2304 l 4,60 E2 l 9,28 E2 2 4,48 E2 l 2,00 E3 
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Tabela 4.7. Wyniki rejestracji AE z rejonu pomiarowego śc . 27/510 ( 11 .09.2005). 
I - aktywność, E - energia AE. 

Strzelanie od strony chodnika 45 -ładunek 0,25 kg 
Table 4.7. Results of AE emission for longwall 27/510 (11.09 .2005). I- activity. E- energy 

Nr strzelania 
Geofon 13 Geofon 14 Geofon 15 Geofon 16 

(kaszty) 
Godzina Chodnik 42 Chodnik 42 Chodnik 45 Chodnik 45 

I E I E I E I E 

6 (K-107) 23'" 2 5,15 E2 l 1,82 E3 2 5,31 E2 2 3,01 E3 
7(K-114) 23_1) 3 9,61 E3 l 2,39 E3 2 3,04 E3 l 4,13 E3 
8 (K-121) 23-- l 2,35 E3 l 3,75 E3 2 6,78 E2 l 6,23 E3 
9 (K-128) 23"4 l 3,22 E3 2 5,08 E3 l 9,26 E2 2 3.16 E3 
10 (K-135) 23-' 2 6,33 E2 l 2,35 E3 2 2,32 E2 l 8,23 E2 

Porównując wartości aktywności i energii z pomiarów przeprowadzonych aparaturą ARES-5 
z wartościami uzyskanymi aparaturą ARES-3 można zauważyć, że geofony ARES-5 rejestrują 
znacznie większe wartości energii umownej niż geofony z ARES-3, ma to na pewno związek 
z zastosowanym wzmocnieniem toru transmisji. 

Na podstawie wyników pomiarów przedstawionych w tabelach 4.2, 4.4, 4.6 i 4.7 można 
jednoznacznie stwierdzić, że w przypadku rejestracji metodą dostosowaną do danej ściany dłu
giej emisja sejsmoakustyczna wywołana odpaleniem małych ładunków wybuchowych w środ
ku ściany jest dobrze rejestrowana przez wzmocnione geofony zabudowane w obu pochylniach 
czy chodnikach. 

-----~~'JI~\J[~~-t\flt"fMio·'"'"" ~- " 

--------v·~·f~4~~\~~-~0l J.4 
t'\ 

... - --· ····-· ~----- \,--_..v1ltf,Arv~};-~--·t'·tJ~r.r'..,....."...-"'\~---~---------- _ --llłJ.mik< 15 

~ l 

--- ----- ----------"4~~vJivĄN>--- .. -~- .• 
, , _ ' 1 .. . - - ---

Rys. 4.4. Przykładowe przebiegi sejsmoakustycznej obserwacji strzelań środka ściany 27 w pokładzie 51 O. 
Strzelanie nr l (11.09.2005 r., godz. 2256

) 

Fig. 4.4. An example o f seismoacoustic records from shot-points fi red in the middle o f the longwall 

Powyżej (rys. 4.4) przedstawiono, ze względu na podobny charakter przebiegów, jeden przy
kładowy przebieg sejsmoakustyczny zarejestrowany, podczas strzelań w środku ściany, przez 
cztery geofony zamontowane w chodnikach ściany 27. Charakter uzyskanych przebiegów jest 
podobny, jak w przypadku obserwacji tradycyjnych prowadzonych przy pomocy geofonów za-
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instalowanych w odległości 40-11 O m, zgodnie z "Instrukcją ... " [5], a warty podkreślenia jest 
fakt, że była to ściana o długośc i ok. 360 m i geofonach umieszczonych do 200 m przed fron
tem ściany. 

Podane przykłady św iadczą o zwiększonym zasięgu obserwacji sejsmoakustycznej w ścia
nach i gwarantują tym ścianom obserwację oraz ocenę stanu zagrożen ia nie odbiegającąjako
ścią od dotychczasowej obserwacji, a nawet w wielu przypadkach przekraczając przyjęty dotąd 
standard obserwacji . 

5. Wnioski 

l. Na podstawie wieloletnich doświadczeń z prowadzeniem obserwacj i sejsmoakustycznych 
metodą ścian długich możemy stwierdzi ć, że metoda ta gwarantuje ścianom o długości po
wyżej 200 m obserwację i ocenę stanu zagrożenia nie odbiegającąjakością-a często lep
szą - od obserwacji i oceny ścian o długościach do 200 m obserwowanych zgodnie z obo
wiązującą Instrukcją. 

2. Warto zaznaczyć , że metoda ta umożliwia obserwację ścian długich bez dodatkowych ko
sztów inwestycyjnych, jest bowiem w zasięgu wszystkich kopa lń prowadzących obserwa
cje sejsmoakustycznc. Umożliwia także ciągłą obserwacje tych ścian i pozwala na ograni
czenie lub całkowite wyeliminowanie uciążliwych pomiarów W AS/RMS, dających tylko 
punktowe i ograniczone w czasie wyniki . 

3. Na podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych w KWK "Bobrek-Centrum" w ścia
nie 27 w pokładzie 51 O można jednoznacznie stwierdzić, że emisja sejsmoakustyczna wy
wołana odpaleniem małych ( -100 g) ładunków wybuchowych w środku ściany długiej jest 
dobrze rejestrowana przez geofony zabudowane w sposób zgodny z wymogami metody 
prowadzenia obserwacji ścian długich - w obu chodnikach. Warto podkreślić, że środek 
śc i any jest obserwowalny przez geofony zabudowane nawet w odległości ok. 200 m przed 
ścianą, której długość to 363-369 m. 
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Seismoacoustic Observations of Lenghty Longwalls 
on the Basis of the "Bobrek-Centrum" Coal Mine Experience 

Abstra et 

Since few years in the "Bobrek-Centrum" coal mine we apply seismoacoustic observations 
of the so-called lenghty longwalls (L> 200 m) with the method entitled "The modified method 
of seismoacoustic observations of lenghty longwalls". This paper presents some results of the 
method application in mining practice, i.e. estimation the (mean value of the) attenuation coe
fficient and the problem of quality of AE observations from the central part of the observed 
lenghty longwall. Our results are very encouraging, suggesting wider application of the method. 

Recenzent: prąl dr hab. inż. Henryk Marcak 
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Monitorowanie naturalnych zagrożeń radiacyjnych 
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promieniotwórczość naturalna -kopalnie -monitorowanie zagrożeń 

Streszczenie 

Występujące w podziemnych wyrobiskach górniczych naturalne substancje promieniotwór
cze są w niejednokrotnie źródłem podwyższonego zagrożenia radiacyjnego. Należą do nich wo
dy, promieniotwórcze osady oraz krótko-życiowe produkty rozpadu radonu w powietrzu. Zagro
żenia związane z wymienionymi źródłami są systematycznie monitorowane od 1989 roku. 

l. Źródła zagrożeń radiacyjnych 

Wody dopływające z górotworu do wyrobisk podziemnych mogą zawierać znaczne ilości 
radu [l], który w sprzyjających warunkach wytrąca się w postaci osadów. Tego typu proces 
zachodzi w sytuacji, kiedy wody zawierające rad i bar zmieszają się z wodami zawierającymi 
siarczany. Najwyższe, stwierdzone stężenie promieniotwórcze radu 226Ra i radu 228Ra w wo
dach dołowych z polskich kopalń węgla kamiennego to odpowiednio 390 kBq/m3 i 200 kBq/m3

. 

Chociaż wartości te wielokrotnie przewyższają przeciętne stężenie obserwowane w wodach 
powierzchniowych (0,004 kBq/m3

), wody takie zazwyczaj nie stanowią bezpośredniego zagro
żenia dla osób, które znajdą się w ich pobliżu, pod warunkiem, że wykluczy się skażenie wew
nętrzne wskutek ich wniknięcia do organizmu. Z kolei, w wytrącających się z takich wód 
osadach koncentracja izotopów radu i jego pochodnych osiąga niejednokrotnie taki poziom, że 
stają się znaczącym źródłem ekspozycji na zewnętrzne promieniowanie gamma. Maksymalna 
sumaryczna aktywność właściwa obydwu izotopów radu w osadach dołowych wynosiła 500 
kBq/kg (przeciętnie w glebie: 0,025 kBq/kg dla każdego izotopu z osobna). Obserwowane w po
bliżu takich osadów moce dawki promieniowania gamma mogą osiągać nawet 100 j..lGy/h. 
Maksymalna moc dawki zmierzona na stanowisku pracy ulokowanym w rejonie gromadzenia 
się osadów dołowych wynosiła 30 j..lGylh (przeciętnie w woj. Śląskim w otwartym terenie: 0,069 
j..lGylh). Wielkości te świadczą o tym, że ekspozycja na zewnętrzne promieniowanie gamma 
jest drugim, po radonie i jego krótko-życiowych produktach rozpadu, czynnikiem zagrożenia 
radiacyjnego występującym w podziemnych zakładach górniczych. Ograniczenie zagrożenia 
osób pracujących w obecności takich wód i osadów zależy w dużym stopniu od przestrzegania 
elementarnych zasad higieny, które powinny zapobiec wniknięciu tych substancji do organiz
mu. W odniesieniu zaś do promieniowania gamma jedynym rozsądnym przedsięwzięciem jest 
monitorowanie jego natężenia i ograniczenie czasu przebywania w strefie zagrożenia do niez
będnego minimum w celu ograniczenia pochłanianych dawek. 
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O ile opisane wyżej źródła zagrożeń występują tylko wówczas, gdy do wyrobisk dopływa 
woda zawierająca podwyższone stężenia radu, to występowanie większych i lości krótko-ży

ciowych produktów rozpadu radonu jest związane głównie z emanacją radonu ze skał otacza
jących wyrobiska, zwłaszcza wówczas, gdy są spękane lub rozkruszone jak przy eksploatacji 
na zawał oraz słabszej wentylacji. Nie wyklucza to jednak, że w miejscach takich na przykład 
jak chodniki wodne czy pompownie, ich stężenie może ulec zwiększeniu na wskutek obecności 
na tych stanowiskach pracy promieniotwórczych wód czy osadów. 

Stan narażenia górników na produkty rozpadu radonu i toronu zależy zatem, w dużym stop
niu, od sprawności systemu wentylacji. Mimo jednak sporych wysiłków, warunki przewietrza
nia są i pozostaną tu znacznie gorsze niż na powierzchni . Najlepiej przewietrzane powinny być 
wyrobiska w rejonach pracy górników. System wentylacji ulega jednak ciągłym przeobraże
niom, a jego zmiana może spowodować niekiedy wzrost stężenia energii potencjalnej alfa, na 
przykład w następstwie skierowania strumienia powietrza przez wyrobiska dotychczas nie 
wentylowane, w których zdążyły nagromadzić się produkty rozpadu radonu. 

Produkty rozpadu radonu tworzą dynamiczny układ z ośrodkiem , w którym powstają, przy 
czym, ze względu na charakter ich oddziaływania na organizm ludzki, najważniejsze jest ich za
chowanie w powietrzu atmosferycznym. W powietrzu oprócz gazów znajduje się również sporo 
różnych aerozoli, z którymi oddziaływują produkty rozpadu. Aerozole są zawiesiną złożoną z cie
kłych i stałych cząsteczek o rozmiarach od 0,001 ~m do ponad 100 ~m, zawieszonych w gazie. 
Większe obiekty nie utrzymują się przez wystarczająco długi czas w gazie. Nie ma zatem powo
du, aby nazywać je "zawieszonymi". Aerozole, do których przyłączy się któryś z promieniotwór
czych izotopów nazywają się promieniotwórczymi aerozolami. Około 80-82% izotopów polonu, 
powstających w wyniku rozpadu radonu, występuje w postaci jonów dodatnich [2j. W przeciągu 
około 10·\ od momentu powstania, większość z nich tworzy wraz z molekułami pary wodnej 
i gazów tzw. klastry. Klastry i wolne atomy to tzw. frakcja wolna. W przeciągu l- 100 sekund 
klastry i wolne atomy przyłączają się do większych cząsteczek aerozoli w powietrzu o rozmia
rach najczęściej do I 000 mn. Tak utworzona formacja nosi nazwę: frakcja związana. 

W odniesieniu do zagrożeń spowodowanych krótko-życiowymi produktami rozpadu rado
nu mówi się zwyczajowo o "zagrożeniu radonowym", co nieraz prowadzi do nieporozumień. 
Absorpcja samego radonu w ciele ludzkim jest bowiem ograniczona rozpuszczalnością tego 
izotopu w tkankach. Ogranicza to wysokość pochłanianych dawek w organizmie w wyniku in
halacji radonu czy toronu. Izotopy te dostają się do płuc podczas oddychania. Stąd poprzez 
błonę pęcherzyków płucnych przedostają się do krwi i wraz z nią są transportowane dalej do 
innych części organizmu ludzkiego. Ocenia się jednak, że już podczas pierwszego przejścia 
krwi przez płuca stężenie radonu (toronu) osiąga w niej 80-90% poziomu nasycenia f3] . Z dru
giej strony znacznie wolniej przebiegają procesy przechodzenia radonu z krwi do pozostałych 
tkanek: biologiczny okres połowicznego zaniku radonu dla tego typu procesu waha się od kilku 
minut dla tkanek silnie ukrwionych do kilku godzin dla pozostałych. Można stąd wywnios
kować, że przy permanentnym dopływie radonu do płuc jego stężenie w tkankach organizmu 
jest bliskie stężeniu nasycenia. Zupełnie inne mechanizmy rządzą rozprzestrzenianiem się w or
ganizmie krótko-życiowych produktów rozpadu radonu (toronu), które są metalami i mogą być 
wchłaniane przez tkanki praktycznie bez ograniczeń i tam się rozpadać przekazując swoja ener
gię i dlatego to one są głównym źródłem zagrożenia . Można powiedzieć tak: dla najczęściej wy
stępujących w powietrzu aerozoli o rozmiarach 0,2-0;3 ~m, nawet jeżeli współczynnik równo
wagi między radonem i jego krótko-życiowymi produktami rozpadu wyniósłby tylko IOC:c, daw
ka wnoszona przez radon stanowiłaby zaledwie około l o/o dawki wnoszonej przez jego pochodne. 

892 



School of Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2006 

Wartości stężenia energii potencjalnej alfa zmierzone w podziemnych wyrobiskach dolo
wych mogą sięgać 15 f.LJ/m3 (wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych średnio O, l f.LJ/m3 lub 0,0 l 
f.LJ/m3 w otwartym terenie). Jednokrotnie zmierzono wartość 60 f.i]/m3

. Było to jednak w pobli
żu żyły uranowej na terenie jednej z zamkniętych już kopalń w rejonie Wałbrzycha. 

2. Regulacje prawne 

Opisana sytuacja związana z występowaniem silnie zmineralizowanych wód kopalnianych 
zawierających podwyższone, w stosunku do wód powierzchniowych, stężenia izotopów radu 
nie jest zjawiskiem odosobnionym, charakterystycznym wyłącznie dla polskiego górnictwa. 
Podobnie jest u naszego zachodniego sąsiada. O występowaniu promieniotwórczych wód doło
wych informowali już w latach 80. ubiegłego wieku [4]. Obecnie zaś sprawa ta nabiera coraz 
większego rozgłosu i jest przedmiotem wzmożonych studiów niemieckich naukowców oraz 
obiektem zainteresowania lokalnych urzędów górniczych [5]. Przyczyną takiego stanu rzeczy 
są w dużej mierze zmiany w prawodawstwie Unii Europejskiej, w którym coraz większą rolę 
przywiązuje się do zagrożel'1 związanych z występowaniem materiałów lub odpadów, w któ
rych stężenia naturalnych izotopów promieniotwórczych zostały zmodyfikowane w wyniku 
procesów technologicznych [6]. Powstająca w takich okolicznościach potrzeba ochrony pra
cowników i ogółu ludności formalnie wymagana jest przez dyrektywę Rady Unii Europejskiej 
[7j. Większe za interesowanie zagrożeniami występującymi w górnictwie powodowane jest 
również wzrostem aktywności w przemyśle wydobywczym, wynikającym ze światowej ko
niunktury na węgiel kamienny. 

W Polsce, pierwsze regulacje prawne dotyczące ochrony pracowników podziemnych zakła
dów górniczych przed naturalnym wzmożonym promieniowaniem jonizującym pojawiły się, 
w oparciu o wyniki badań prowadzonych w Laboratorium Radiometrii Głównego Instytutu 
Górnictwa, w drugiej połowie Jat osiemdziesiątych. Obecnie kwestie te reguluje Prawo Atomo
we [8] oraz akty wykonawcze przede wszystkim takie jak Rozporządzenie Ministra Spraw We
wnętrznych i Administracji [9] oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki [l 0], które ma zostać 
wkrótce znowelizowane. Prawo Atomowe (2000) zalicza działalność związaną z wykonywa
niem prac w kopalniach do działalności prowadzącej do wzrostu narażenia pracowników lub 
ludności, istotnego z punktu widzenia ochrony radiologicznej wymagającej oceny tego nara
żenia (art. 23). Zgodnie z tym ustaleniem dopuszczalna dawka graniczna dla pracowników ko
palń wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna), wynosi 20 mSv w ciągu roku kalendarzo
wego, lub 50 mSv, pod warunkiem jednakże, że w ciągu kolejnych pięciu Jat kalendarzowych 
jej sumaryczna wartość nie przekroczy 100 mSv [11]. Wspomnianejuż wyżej prawne akty wy
konawcze regulują szczegółowo sposób prowadzenia całego monitoringu w tym zakres prowa
dzenia pomiarów, sposób ich nadzorowania, częstotliwość wykonywania pomiarów i sposób 
oceny dawki efektywnej. Zgodnie z nimi w zakładach górniczych należy monitorować stęże
nie radu Ra-226 i Ra-228 w wodzie oraz aktywność właściwą tych izotopów w osadach, mie
rzyć dawki lub moce dawek promieniowania gamma oraz stężenie energii potencjalnej alfa 
krótko-życiowych produktów rozpadu radonu . Ustalają również częstotliwość wykonywania 
poszczególnych pomiarów w zależności od osiągniętych wyników oraz sposób wyliczania da
wek efektywnych . 

Podziemne wyrobiska dołowe są klasyfikowane pod względem stopnia zagrożenia spowo
dowanego naturalnymi promieniowaniem jonizującym, które może w nich występować. W sy
tuacji kiedy istnieje w nich możliwość otrzymania dawek większych niż l mSv lecz nie prze
kraczających 6 mSv, są to tak zwane wyrobiska klasy B odpowiadające w nomenklaturze Dy-
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rektywy Unii Europejskiej [7] lub Prawa Atomowego [8] terenom nadzorowanym. W sytuacji 
kiedy dawka może przekroczyć 6 mSv, wyrobisko uzyskuje status kategorii A (tereny kontro
lowane). Warto w tym miejscu wskazać na pewien ważny szczegół. Jest regułą, że zaliczając 
lub nie jakiś obszar do terenów kontrolowanych wskazuje się wyłącznie na kryterium dawki. 
Tymczasem Prawo Atomowe wspomina o jeszcze jednym kryterium: tereny kontrolowane to 
również takie, w których istnieje możliwość rozprzestrzeniania się skażeń promieniotwórczych 
(Art. 18.1, Pkt l). 

3. Pomiary naturalnych narażeń radiacyjnych 

Kontrolę radiometryczną w podziemnych zakładach górniczych mogą prowadzić w Polsce 
wyłącznie laboratoria akredytowane. Sposób prowadzenia tej kontroli zależy od sytuacji radio
logicznej lub kontrolowanego składnika zagrożenia. W wyrobiskach klasy B (tereny nadzoro
wane) i w wyrobiskach niezagrożonych (dawka :::; l mSv) może być prowadzona kontrola śro
dowiskowa, a jej wyniki powinny umożliwić ocenę dawki skutecznej. Sytuacja ulega zmianie, 
kiedy pracownicy znajdą się w wyrobiskach zaliczonych do kategorii A (tereny kontrolowane). 
Tutaj należałoby objąć zatrudnione osoby kontrolą indywidualną. Prawo Atomowe [8] 
dopuszcza jednak wyjątek od tej reguły: w przypadku gdy pomiar dawki indywidualnej jest 
niemożliwy lub niewystarczający, ocena dawki indywidualnej otrzymanej przez pracownika 
kategorii A może być dokonana na podstawie wyników pomiarów dawek indywidualnych 
przeprowadzonych dla innych narażonych pracowników tej kategorii albo na podstawie wyni
ków pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy (Art. 17 .5). 

Realizowane pomiary mogą lub muszą być prowadzone w miejscu pracy (promieniowanie 
gamma, stężenie energii potencjalnej alfa) lub też ich charakter uniemożliwia wykonywania 
pomiaru in-situ. Tak jest dla pomiarów spektrametrycznych próbek osadów i wód, gdzie wyma
gana jest specjalna preparatyka chemiczna lub specjalne przygotowania. Tego typu operacje rzecz 
jasna przeprowadza się w laboratorium dla próbek pobranych w podziemnych wyrobiskach, a sam 
pomiar jest realizowany z pomocą kosztownej aparatury o dość dużych gabarytach. 

3.1. Pomiary stężenia radu w wodzie 

W wodach słonych dopływających do wyrobisk kopalnianych znajdują się przede wszys
tkim izotopy radu: 226Ra o okresie połowicznego zaniku I 600 lat oraz rad 228Ra o okresie poło
wiczego zaniku 5, 7 lat. Metoda pomiarowa musi zapewniać możliwość jednoczesnego ozna
czania stężeń obu izotopów przy odpowiednio niskich limitach detekcji. Szczególnie przydat
na jest tutaj metoda pomiaru stężeń radu, wydzielonego uprzednio chemicznie z próbki wody, 
a następnie jego pomiar z pomocą spektrometru na ciekłe scyntylatory [12]. Zgodnie z nią na
leży pobrać około I litra wody. Dalsza obróbka i pomiar przebiega w wyspecjalizowanym la
boratorium, gdzie doprowadza się do współstrącenia radu z barem, dodanym jako nośnik, 
a uzyskany osad w postaci RaBa(S04h, po oczyszczeniu od pozostałych izotopów promienio
twórczych, miesza się z ciekłym scyntylatorem żelującym. Do pomiarów tak spreparowanej 
próbki używany jest niskotłowy spektrometr na ciekłe scyntylatory Quantulus. Urządzenie po
siada aktywną osłonę antykoincydencyjną oraz możliwość rozdzielania cząstek alfa i beta, co 
znacznie obniża bieg własny przyrządu i pozwala osiągnąć bardzo dobre warunki detekcji: dol
ny limit detekcji dla radu 226Ra jest rzędu 3 Bq/m3 a dla radu 228Ra 30 Bq/m3 dla czasu pomiaru 
l godzina i objętości próbki l litr. Mankamentem metody jest dość długi czas oczekiwania na 
wyniki analizy próbek, który jest wynosi około l miesiąca od momentu jej spreparowania. Po-
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miar stężenia radu 226Ra w wodach można zrealizować w prostszy sposób wykorzystując meto
dę ekstrakcyjną zwaną też metodą próbek dwufazowych. Wyróżnia się znacznie prostszą pre
paratyką: wystarczy zmieszać wprost lO mi próbki z I O mi scyntylatora toluenowego. Faza 
organiczna nie miesza się z wodą, a radon, obecny w wodzie lub powstający w wyniku rozpa
du radu, jest ekstrahowany do scyntylatora. Pomiar, wykonany w ciągu kilku godzin od mo
mentu poboru próbki, pozwala oznaczyć stężenie radonu 222Rn w wodzie. Powtórny pomiar tej 
samej próbki, lecz przeprowadzony po około 30 dniach, umożliwia ocenę stężenia radu 226Ra. 
Zaletą metody jest prosta preparatyka, natomiast wadą wyższy limit detekcji, który dla pomia
rów realizowanych z pomocą bardzo dobrego spektrometru Quantulus jest rzędu O, l k8q/m3 

dla obydwu izotopów. Nie ma tu również możliwości oznaczania radu 228Ra [13]. 

3.2. Pomiary aktywności właściwej radu w osadach 

Wszystkie materiały stałe powstające przy wydobyciu, czyli osady, skała płonna i węgiel, 
zawierają naturalne izotopy promieniotwórcze z szeregu uranowego, torowego oraz promienio
twórczy izotop potasu 4°K. Pomiary aktywności właściwej tych izotopów wykonuje się metodą 
spektrometrii gamma. Większość tych izotopów emituje bowiem promieniowanie y o charak
terystycznych energiach, co umożliwia ich identyfikację poprzez analizę widma energetycz
nego, a po porównaniu z wzorcem możliwa jest również ocena aktywności właściwej. Zestawy 
spektrametryczne składają się zazwyczaj z detektora półprzewodnikowego (rzadziej jest to 
detektor scyntylacyjny), układu wzmacniającego i analizatora wielokanałowego. Kalibrację ze
stawu wykonuje się za pomocą atestowanych wzorców o znanych zawartościach izotopów pro
mieniotwórczych. Zaletą metody jest dość proste przygotowanie próbek. Wystarczy pobrać 
próbkę materiału o objętości l litra i dostarczyć ją do laboratorium. Tu doprowadza się ją do 
stanu powietrzno-suchego beż żadnej preparatyki chemicznej. Stosując metodę można przepro
wadzić analizę praktycznie dowolnej mieszaniny izotopów emitujących promieniowanie y. 
Czas pomiaru jest znacznie krótszy niż w przypadku pomiarów spektrametrycznych próbek 
wody i wynosi 24 godziny. Dolny limit detekcji dla wszystkich wymienionych izotopów wy
nosi około l Bq/kg w sytuacji dla próbki o objętości l litra. Taki limit detekcji osiągnięto dla 
zestawu pomiarowego złożonego z detektora HPGe finny PGT o objętości 190 cm3 i wydaj
ności względnej 45%. 

3.3. Pomiar stężenia energii potencjalnej alfa 

Radiometr górniczy typu RGR można przeznaczyć do pomiaru chwilowych wartości stę
żenia pochodnych radonu w powietrzu. Jest to przyrząd aktywny o wadze około 4 kg wyposa
żony w pompę. Podczas pomiaru powietrze jest zasysane przez filtr. Typowy czas pompowania 
to 5 minut. Promieniowanie a, emitowane przez produkty rozpadu zebrane na filtrze, jest rejes
trowane przez półprzewodnikowy detektor krzemowy. Ze względu na krótki czasu pomiaru ra
diometr może być stosowany do wykrywania stosunkowo wysokich stężeń pochodnych rado
nu, powyżej O, 1-0,2 ~1m3 • Zaleca się więc, wykorzystanie takich przyrządów do kontroli stę
żeń pochodnych radonu np. po reorganizacj i systemu wentylacji, w celu sprawdzenia skutecz
ności wprowadzonych zmian. Od kilku lat produkowana jest ulepszona iskrobezpieczna wersja 
radiometru, RGR-40 wyposażona w system mikroprocesorowy, dzięki któremu wyniki poja
wiają się automatycznie na wyświetlaczu natychmiast po zakończeniu cyklu pomiarowego. 

Najczęściej stosowanymi przyrządami do pomiarów stężenia energii potencjalnej alfa w pod
ziemnych wyrobiskach dołowych są przystawki alfa wyposażone w detektory te1moluminescen-
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cyjne (detektory TL). Detektory TL są niewielkie, nie wymagają zasilania i nieprzerwanie rejestrują 
docierające do nich promieniowanie jonizujące. Ta ostatnia zaleta sprawia, że są szczególnie przy
datne do długoterminowych pomiarów indywidualnych, co sprawia, że ocena zagrożenia staje się 
bardziej miarodajna. Przed każdym pomiarem przystawki muszą być odpowiednio przygotowane. 
Sprowadza się to praktycznie do wygrzewania detektorów TL w ściśle określonej temperaturze. 
W latach 80. ubiegłego wieku w Głównym Instytucie Górnictwa skonstruowano miernik zwany 
przystawką Alfa-31 umożliwiający przeprowadzenie pomiaru stężenia energii potencjalnej alfa 
przez okres zmiany roboczej. Obecnie pojawiły się zmodyfikowane wersje mierników, przystoso
wane do współpracy z nowymi pyłomierzami. Przystawki ALFA nie są bowiem urządzeniami 
samodzielnymi i podczas pomiaru zm~dują się w przyrządach wyposażonych w pompę. Najpro
stszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest ich dostosowanie do pyłomierzy dopusz
czonych do monitorowania zagrożeń w pod-ziemnych zakładach górniczych. Przystawki ALFA 
posiadają trzy głowice pomiarowe zawierające po dwa detektmy TL, które są odizolowane meta
lową przekładką. Od strony filtru, znajdującego się poniżej głowic, detektory TL osłania cienka fo
lia aluminiowa, chroniąca je przed zabrudzeniem. Podczas pomiaru powietrze przepływa przez filtr, 
który przechwytuje produkty rozpadu radonu. Detektory TL umieszczone bezpośrednio nad folią 
aluminiową, rejestrują docierające do nich promieniowanie alfa, beta i gamma emitowane przez te 
izotopy. Z kolei do detektorów TL znajdujących się ponad metalową przekładką, dociera jedynie 
promieniowanic beta i gamma. Po wykonanym pomiarze następuje odczyt detektorów, a uzyskane 
w ten sposób wyniki stanowią podstawę do oceny stężenia energii potencjalnej krótko-życiowych 
produktów rozpadu radonu. 

Przyrządy pomiarowe, z którymi współpracują przystawki ALFA są wyposażone w układ 
separacji pyłów zawieszonych w powietrzu. Depozycja cząsteczek w układzie oddechowym 
zależy bowiem od ich rozmiarów, warunków środowiskowych, sposobu oddychania i indywi
dualnych właściwości organizmu. Prawidłowa ocena zagrożenia związanego z obecnością py
łów w powietrzu powinna więc być poprzedzona określeniem ich rozkładu ziarnowego. W prak
tyce jednak dokonuje się uproszcze!l polegających na wyróżnieniu kilku odrębnych klas cząs
teczek, które w podobny sposób oddziaływują na układ oddechowy. Zgodnie z kryteriami Eu
ropejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN rozróżnia się trzy podstawowe klasy. Pierwsza 
z nich to frakcja respirabilna obejmująca cząstki wnikające podczas oddychania aż do bezrzęs
kowych dróg oddechowych. Te z kolei, które wnikają poza krtań tworzą frakcję tchawiczną. 
Najliczniejszą klasę, zawierającą również dwie poprzednie, jest frakcja wdychana złożona z wszy
stkich cząc;tek zawieszonych w powietrzu, które są wdychane przez usta lub nos. Urządzenia 
przeznaczone do monitorowania zagrożet1 powinny być zatem wyposażone w układy separacji 
ziaren umożliwiające wyodrębnienie z całego spektrum cząsteczek docierających do przyrządu 
pomiarowego odpowiedniej ich klasy. Rolę tę, w przyrządach współdziałających z przystaw
kami ALFA, pełni cyklon, w którym dokonuje się segregacja frakcji respirabilnej. 

Przystawka Alfa-31 współpracuje z pyłomierzem Barbara-3a. Pyłomierz jest stosunkowo 
ciężkim urządzeniem o wadze 4,3 kg zasilanym z pomocą akumulatorów, które powinny za
pewnić nieprzerwaną pracę przez 8 godzin. Posiada obudowę iskrobezpieczną, a wbudowany 
rotametr umożliwia kontrolę przepływu podczas pomiaru i jego ręczną korektę. Natężenie 
przepływu powietrza wynosi norninalnie 5 dm3/rnin. Podłączenie do pyłomierza dużego mikro
cyklonu (lub elutriatora) umożliwia separację ziaren pyłu, w wyniku której, do filtru docierają 
cząstki frakcji respirabilnej, podczas gdy cięższe pyły opadają na dno specjalnego pojemnika. 
Przystawka Alfa-31 nie zakłóca pomiaru zapylenia i dlatego pyłomierz, który został wyposa
żony w ten miernik może realizować jednocześnie dwa zadania pomiarowe. Podobnie działa 
nowsza wersja przystawki [ 14] zastosowana na przykład do aspiratora AP-2000EX (rys. 3.1 ). 
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Pracą tego aspiratora produkowanego przez firmę TWO-MET (Zgierz, Polska) steruje mi
kroprocesor~ Regulacj ę natężenia przepływu można prowadzić w zakresie od 0,7 do 2,3 dm3/min. 
Aspirator waży 550 g. Został przystosowany do pracy w trybie automatycznym. podczas które
go pomiar przebiega zgodnie z zaprogramowanymi wcześniej parametrami . W trybie ręcznym 
aspirator d ziała aż do momentu wyłączenia urządzenia przez osobę wykonującą pomiar lub 
wyczerpania się akumulatorów natomiast regulacja natężenia przepływu powietrza przebiega 
automatycznie. Istnieje jednak możliwość jej zmiany podczas wykonywania pomiaru. Aspira
tor posiada dopuszczenia do pracy w podziemnych wyrobiskach dołowych . Aspirator jest przy
rządem dwufunkcyjnym, przeznaczonym do grawimetrycznego pomiaru stężenia cząstek za
wieszonych w powietrzu oraz do pomiaru stężenia energii potencjalnej alfa krótko-życiowych 
produktów rozpadu radonu powietrzu o rozdrobnieniu odpowiadającym frakcji respirabilnej. 
Podłączenie zamiast cyklonu odpowiedniej kasety umożliwia pomiar frakcji wdychanej cząs
tek zawieszonych w powietrzu. W przeciwieństwie do ciężkiego pyłomierza Barbara-3a, aspi
rator może spełniać również rolę miernika indywidualnego. 

Podejmując pomiary z pomocą urządze1'1 zawierających detektory TL należy pamiętać o przes
trzeganiu kilku prostych zasad: detektorów nie można wyjmować i dotykać, stawiać przy sil
nych źródłach promieniowania ciepła. Należy również pamiętać, że dłuższy czas porniani ob
niża jego niepewność, a długoterminowe przechowywanie urządzeń zwiększa limit detekcji i po
garsza niepewność oznacze!'1. Dolny limit detekcji dla nowej przystawki i aspiratora AP-2000EX 
wynosi 0,04 ).ll/m3 dla l-godzinnego pomiaru i 0.006 ).ll/m3 dla ?-godzinnego pomiaru przy 
poziomie istotności 5C)ó i z zastosowaniem filtrów Fipro-37. 

Aspirator 
AP-2000EX 

Rys. l. Aspirator AP-2000EX 
Fig. l. Aspirator AP-2000EX 
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3.4. Pomiar dawek promieniowania gamma 

Zjawisko termoluminescencji zostało również wykorzystane do pomiaru dawek promienio
wania gamma. W dawkomierzu GAMMA-31, opracowanym w Laboratorium Radiometrii Głów
nego Instytutu Górnictwa, zastosowano trzy detektory TL (rys. 3.2) Kaseta stanowiąca zewnę
trzna obudowę dawkomierza o wadze około 7 g jest pyło- i wodoszczelna, co pozwala ochronić 
znajdujące się wewnątrz detektory i przeprowadzić pomiar praktycznie w każdych warunkach 
środowiskowych. Każda kaseta posiada trwałe oznakowanie umożliwiające identyfikację. Mo
żliwe jest również plombowanie kasety. Z racji niewielkich rozmiarów dawkomierz GAMMA-31 
można z powodzeniem stosować zarówno do pomiarów środowiskowych jak i indywidual
nych. Ekspozycja dawkomierza GAMMA-31 trwa zwykle od 1-3 miesięcy. Teoretycznie moż
na ją skrócić nawet do kilku dni ze względu na bardzo dobrą czułość detektorów TL. Niemniej 
jednak, w przypadku pomiarów indywidualnych tak krótki czas byłby ze wszech miar nie
wskazany gdyż nie uwzględniałby specyfiki pracy kontrolowanej osoby. Nie bez znaczenia jest 
też niepewność pomiaru, która poprawia się dla pomiarów długoterminowych. Odczyt detek
torów i ocena wyników prowadzonajest w wyspecjalizowanym laboratorium. 

Każdy dawkomierz, który został zastosowany do pomiarów podlega wzorcowaniu w labo
ratorium z pomocą certyfikowanych źródeł promieniotwórczych z zachowaniem wymogu 
ciągłości wzorcowania. Dla dawkomierzy GAMMA-31 wykorzystywanych do pomiarów indy
widualnych, przygotowane zostało stanowisko umożliwiające wzorcowanie na fantomie, dzięki 
czemu przy wyznaczaniu współczynnika kalibracji uwzględniane jest również promieniowanie 
rozproszone i odbite przez ciało osoby objętej dozymetrią indywidualną. 

Rys. 2. Dawkomierz Gamma-31 
Fig. 2. Doseroeter Gamma-31 

Dla dawkomierzy Gamma-31 dolny limit detekcji wynosi około 0,5 ].lGy dla poziomu istot
ności 5%. Dokonując na przykład pomiaru w polu promieniowania, gdzie moc kermy wynosi 
0,07 ].1Gy/h (przeciętna wartość w woj. Śląskim na otwartym powietrzu), dolny limit detekcji 
zostanie osiągnięty po około 7 godzinach. Przeliczniki kermy na dawkę skuteczną dla energii 
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promieniowania 0,5 Me V zmieniają się w zakresie od 0,585 Sv/Gy do 1,036 Sv/Gy w zależ
ności od geometrii napromieniowania. Dla oszacowanego dolnego limitu detekcji odpowiada 

to przedziało""i 0,3-0,5 ~-tSv. Są to wartości duże niższe od 100 ~-tSv wskazywanych jako dolna 
granica wartości, które powinien mierzyć dawkomierz indywidualny przeznaczony do kontroli 

osób zatrudnionych w v.arunkach narażenia na promieniowanie jonizujące czy też nawet od I ~-tSv 
w przypadku dawkomierza, który może być przeznaczony do kontroli osób z ogółu ludności. 
W tabeli I podano z niepewność pomiaru, dla różnych czasów ekspozycji przy założeniu, że pomiar 

prowadzi się w polu promieniowania, gdzie moc dawki wynosi 0,07~-tGy/h oraz 1,00 ~-tG/Ih. 

Tabela l. Niepewność pomiaru mocy kermy dla poziomu ufności 95% 
Table l. Measurement uncertainty o f kerma rate at 95% confidence level 

Czas pomiaru 
Niepewność pomiaru 

Moc kermy = O,Q70 [f.lGy/h] Moc kermy = l [f.lGy/h] 

l dzień O ,Q? O ± 0,017 (24%) 1,000±0,071 (7%) 
l tydzień O,Q70 ± 0,006 (8%) 1,000 ± 0,063 (6%) 

2 rygodnie O,Q70 ± 0,005 (7%) 1,000 ± 0,062 (6%) 
l miesiąc O,Q70 ± 0,005 (7%) 1,000±0,061 (6%) 

4. Podsumowanie 

Opisane metody monitorowania naturalnych zagrożeń radiacyjnych spełniają z powodze
niem swoje zadania. Limity detekcji są znacznie niższe od wartości i limitów, przewidywanych 
przez regulacje prawne w odniesieniu do kontroli zagrożenia spowodowanego przez wzmożo
ne naturalne promieniowanie jonizujące, które jest skutkiem prowadzenia eksploatacji w pod
ziemnych zakładach górniczych. 
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Monitoring of Naturally Occurring Radioactivity in Underground Mines 

Abstra et 

The presence of naturalty occuiTing radioactive substances in underground mines is often 
a serious hazard source for miners. There are radium-benring waters, sediments and short-lived 
radon daughters in air. These sources are subjected to eontroi since 1989. 

Recenzent: pro{ dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz. 
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Zasady kompleksowej oceny poziomu zagrożenia pożarem endogenicznym 
w rejonie eksploatacyjnym 

Słowa kluczowe 

węgiel kamienny - eksploatac.ja -aerolog ia górnicza -pożar endogeniczny -ocena 
poziomu zagrożenia 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono zagadnienie zagrożenia pożarem endogenicznym pod kątem kom
pleksowej oceny jego poziomu. Podkreślono, że w przypadku wystąpienia samozagrzewania 
węgla i możliwości rozwoju tego procesu kompleksowa ocena zagrożenia powinna być pro
wadzona według pewnych podstawowych zasad. Dokonano krótkiej charakterystyki tych zasad 
oraz omówiono metody oceny zagrożenia - wymagane przez obowiązujące przepisy oraz inne, 
zarówno bardziej jak i mniej znane - pozwalające rzetelnie ocenić jego przebieg i poziom. 
Przedstawiono też kryteria, które powinny pomóc podejmować decyzje o wznowieniu prze
wietrzania i wznowieniu eksploatacji w rejonie czasowo izolowanym ze względu na poziom 
zagrożen ia pożarem endogenicznym. 

l. Wprowadzenie 

Eksploatacja pokładów węgla narażona jest na wiele zagrożeń, w tym na zagrożenie poża
rami endogenicznymi. Kryteria i sposób postępowania w przypadkach występowania samoza
grzewania węgla , samozapalenia węgla czy też pożaru są określone przepisami [Ił, 12, 13, 21, 
22], których ścisłe przestrzeganie zapewnia bezpieczeństwo załogi i ruchu zakładu górniczego. 

Coraz częściej się zdarza, że odizolowanie rejonu ściany ze względu na występujące za
grożenie pożarem endogenicznym powoduje obniżenie wydobycia dobowego danej kopalni 
nawet o połowę. Straty mogą więc być duże. Można zatem postawić pytania: czy możliwe jest 
prowadzenie eksploatacji w warunkach nie do końca zlikwidowanego zagrożenia, przy zacho
waniu pełnego bezpieczei1stwa załogi i ruchu zakładu górniczego? 

Pozytywną odpowiedzią na to pytanie jest przykład eksploatacji na jednej z kopalń Kato
wickiego Holelingu Węglowego S.A., którą prowadzono okresowo przy występującym zagro
żeniu pożarem endogenicznym [ 19, 9]. Dzięki zastosowanym działaniom, przy stałym nadzo
rze pm1stwowego nadzoru górniczego, ryzyko takiej eksploatacji obniżono z poziomu nieak
ceptowalnego do poziomu ryzyka dopuszczalnego [17]. Zebrane doświadczenia wykazały, że 
realizacja takiego zadanie jest trudna i wymaga ścisłej współpracy naukowców i praktyków 
górniczych (na poziomie eksperckim) z kierownictwem kopalni oraz rygorystycznego prze
strzegania ustalanych zadań (na poziomie Tladzoru kopalni). 
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Ze względu na obszerność zagadnienia poniżej, w skrócie, przedstawiono wszystkie jego 
elementy, a w rozszerzonym zakresie omówiono element naj istotniejszy, traktujący o metodach 
i anali zach pozwalających właściwie oceniać poziom zagrożenia pożarem endogenicznym. 

2. Podstawowe zasady kompleksowej oceny 

Zasadami oceny kompleksowej stanu zagrożenia pożarem endogenicznym są swego rodzaju 
procedury, które obejmują całość zagadnienia - począwszy od wymagań dotyczących bieżącego 
monitorowania zagrożenia, poprzez wykorzystanie szerokiej gamy metod oceny poziomu zagro
żenia, do procedur wymuszających nieustanne stosowanie profilaktyki, aż do likwidacji zagrożenia. 

2.1. Baza badawcza 

Ukierunkowanie i skuteczność prac profilaktycznych zależy głównie od zakresu rozpozna-
nia prowadzonego w zagrożonym rejonie. 

Dlatego niezbędne jest posiadanie odpowiedniej bazy danych, opartych o: 
wyniki "wzorcowego wygrzewania" (tła gazowego), uzyskanego w czasie termicznego 
utleniania wzorcowej próby węgla danego pokładu w warunkach laboratoryjnych [5]; 

- pomiary stężeń gazów zrobowych - m.in. analizy z chromatografu zainstalowanego na dole 
kopalni ; precyzyjne analizy gazów zrobowych; 

- pomiary różnicy ciśnień w zrobach - m.in. badanie kierunku migracji gazów pomiędzy ist
niejącymi miejscami wlotu i wylotu powietrza do zrobów; 

- monitorowanie zagrożonego rejonu - m.in. zwiększona częstotliwości pomiarów doraź
nych, monitorowanie systemowe [14]; 

- schemat potencjalny rejonu zagrożonej ściany i jego istotnego sąsiedztwa - m.in. dla stanu 
wentylacyjnie czynnego - rejon ściany przewietrzany, i biernego - rejon ściany odizolo
wany; możliwość symulacji). 
Podkreślić przy tym należy, że istotnymi elementami w tej procedurze są też szybkość 

uzyskiwania informacji i szybkość ich wykorzystywania w dalszych procedurach. 

2.2. Kompleksowość oceny poziomu zagrożenia 

Podstawą do podejmowania, między innymi, decyzji o wznowieniu przewietrzania i eks
ploatacji jest ocena poziomu występującego- i nie do końca zlikwidowanego- zagrożenia po
żarem endogenicznym. W ocenie tej nie wystarczy stosować się do wymagań przepisów [21], 
które ukierunkowane są głównie na wczesne wykrywanie pożarów . Niezbędne jest wykorzy
stanie innych, powszechnie znanych jak i najnowszych, przydatnych do tego celu metod i ana
liz, którymi są: 
- metody wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych, oparte o wskaźniki: Grahama, 

przyrostu tlenku węgla i ilości tlenku węgla, 
- metoda analityczna dla określenia fazy zagrożenia pożarowego, 
- metoda wskaźników pożarowych Ki> K2, K3 i K4, 

- metody określające temperaturę zrobów w miejscu sarnozagrzewania węgla, 
- metody określania gazów "kontrolnych" i ich granicznych wartości w zrobach, 
- analiza schematu potencjalnego podsieci rejonu ściany oraz sąsiedztwa, istotnego ze wzglę-

du na migrację gazów zrobowych, 
- analiza i ocena zagrożenia zapłonu metanu w zrobach. 

Nieco szerszego ich omówienia dokonano w kolejnym rozdziale artykułu. 
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2.3. Ciągłość oceny kompleksowej 

Zmiany poziomu zagrożenia w zagrożonym rejonie i ich dynamika zależne są od skute
czności stosowanej profilaktyki oraz od fazy, w jakiej znajduje się ten rejon. Dlatego też 
niezmiern ie ważne jest stosowanie zasady ciągłości oceny kompleksowej. Oznacza to, że bez 
względu na efekty prac profilaktycznych ocena kompleksowa musi być prowadzona dla 
fazy: 

stanu wentylacyjnie czynnego- rejon ściany przewietrzany, 
eksploatacji, 
stanu wentylacyjnie biernego- rejon ściany odizolowany. 

2.4. Kryteria wznawiania przewietrzania i izo lowania rejonu ściany 

Podjęcie odpowiedzialnych decyzji o wznawianiu przewietrzania i eksploatacji oraz o jej 
zatrzymaniu i izolacji rejonu musi być dokonane w oparciu o konkretne kryteria. Dotych
czasowe doświadczenia pokazały, że wykorzystane w praktyce kryteria umożliwiły bezpie
czną, okresową eksploatację konkretnej ściany [I 8). Konieczne było jednak uzupełnienie ich 
o kolejne elementy [I 7], by można je było bezpiecznie stosować w każdych uwarunkowaniach. 
W zależności od fazy w jakiej znajduje się zagrożona ściana, kryteria te dzielą się na dwie, po
niższe grupy. 

2.4.1. Faza stanu wentylacyjnie biernego- rejon ściany odizolowany- kryteria wznawiania 
przewietrzania oparte na wynikach wykonywanych analiz i obliczeń 

l) Dla metody wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych- wartość wskaźnika Graha
ma (Gw) dla prób gazów zrobowych nie może przekraczać wartości 0,0070 i musi wyka
zywać tendencję malejącą (D, tj. spełniać warunek Gw (l) :S: 0,0070. 

2) W metodzie analitycznej, dla określenia fazy zagrożenia pożarowego - wartość tempera
tury miejsca samozagrzewania nie może przekraczać wartości temperatury granicznej (Tgr), 
za którą przyjmuje się temperaturę pirolizy wynoszącą 180°C, i musi wykazywać tendencję 
malejącą (L), tj . musi być spełniony warunek T gr W :S: 180°C. 

3) W metodzie wskaźników pożarowych K1, K2, K3 i ~-krzywe k1 i k2 muszą wykazywać 

tendencję względnie równoległego ( 11) przebiegu względem osi (-->) czasu t, czyli spełniać 
warunek k1 11 kc 11 -->t. 

4) W metodach określających temperaturę zrobów w miejscu samozagrzewania węgla - tem
peratury graniczne (T1gr; T2gr; T 3gr) powinny wykazywać tendencję malejącą (l), a ich war
tości nie powinny przekraczać ustalonych dla nich (w zależności od metody) wartości gra
nicznych , tj. muszą spełniać warunek: 

- dla metody GIG: T 1 gr W :S: 200°C, 
dla metody gazów istotnych: T 2 "r (l) ~ l80°C, 

,~ 

- dla metody CSRG: T gr W::; 220°C. 
5) W metodach określania gazów "kontrolnych" w zrobach (02 i C2H2 - badania GIG-u- oraz 

0 2 i C4H8 - badania CEN-RAT-u)- wartości tych gazów nie mogą przekraczać ustalonych 
ich granicznych wartości, tj. muszą spełniać warunek jednoczesności (A): 

- dla badań wykonywanych przez GIG: 0 2 :S: 4,0% A C2H2 :S: 0,010 ppm, 
- dla badań wykonywanych przez CEN-RAT: 0 2 :S: 4,0% A C4H8 :S: 3,6 ppm. 
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6) Ocena zagrożenia zapłonu metanu w zrobach hipotetycznej mieszaniny gazów, uwzględ
niającej ewentualny dopływ (po wznowieniu przewietrzania) mieszaniny metanowo-powie
trznej - obliczony punkt wynikowy (Xi) dla przyjętego składu gazów zrobowych nie może 
się znaleźć (e) w trójkącie wybuchowości (.6.wyb), czyli musi spełniać warunek Xie .6.wyb· 

2.4.2. Faza stanu wentylacyjnie czynnego- rejon ściany odizolowany- kryteria izolowania 
rejonu ściany oparte na wynikach wykonywanych analiz i obliczeń (wzory: 3.4, 3.1 
oraz 3.2 lub 3.3) 

Dla metod wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych wymaganych przepisami. wa
runkiem podjęcia decyzji o izolacji rejomt ściany jest alternatywne (u) przekroczenie przynaj
mniej jednego z trzech ustalonych kryteriów: 
- dla gazów zrobowych: G gr= 0,0200, 

- dla opływowego prądu powietrza: ą"cogr = 22 ppm u V cogr = 18 l/min. 

2.5. Bezwzględne przestrzeganie kryteriów 

Wyniki poszczególnych metod wykorzystywanych w ocenie kompleksowej nic zawsze są 
jednoznacznic tożsame. Szczególnego znaczenia nabiera to w fazie stanu wentylacyjnic bier
nego, w której występuje aż sześć elementów. Ocena poziomu zagrożenia będzie więc tutaj 
pewnego rodzaju średnią ważoną ocen poszczególnych jej elementów i musi być dokonywana 
na poziomie eksperckim. 

O wiele prostsze postępowanie jest w fazie stanu wentylacyjnic czynnego. Wystarczy, że 
przekroczone zostaje jedno z trzech kryteriów, by wstrzymać eksploatację i izolować rejon 
ściany. Decyzję taką podejmuje się na poziomie nadzoru kopalnianego. 

2.6. Stałe prowadzenie prac profilaktycznych 

W okresie występowania zagrożenia nadrzędnym zadaniem jest prowadzenie prac profila-
ktycznych, ukierunkowanych na: 

zmniejszenie stopnia rozwoju procesu samozagrzewania, 
zahamowanie tego procesu, 
likwidację zagrożenia . 

Zakończenie prac może nastąpić tylko w dwóch przypadkach: gdy zagrożenie zostanie zli
kwidowane lub, gdy zak01'tczy się eksploatację, dokona likwidacji sprzętu i wyrobisk rejonu 
ściany (podsadzenie, odizolowanie. 

3. Metody i analizy wykorzystywane w ocenie kompleksowej 

Jak już wspomniano, najistotniejszą rolę w ocenie kompleksowej poziomu zagrożenia po
żarem endogenicznym odgrywają zbiór różnych metod badawczych i ekspercka ocena ich wy
ników. Poniżej opisano (skrótowo) charakterystykę stosowanych metod. 

3.1. Metody wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych 

Stosowanie tych metod [2, l OJ wymagane jest przepisami [21 ]. Polcgają one na pobieraniu 
prób powietrza ze stacji pomiarowych i wyznaczaniu w oparciu o wyniki analiz: 
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- wskaźnika przyrostu tlenku węgla L'lCO - dla stacji wylotowych powietrza, obliczonego we
dług wzoru: 

L'lCO=CO-CO', % (3.1) 

gdzie: 
CO- zawartość tlenku węgla na stacji pomiarowej wylotowej , %, 
CO' - zawartość tlenku węgla na stacji pomiarowej wlotowej, [%],przy czym CO= O, gdy 
na stacji takiej próby się nie pobiera, 

- wskaźnika ilości tlenku węgla V co dla stacji wylotowych, obliczonego wg wzorów: 

V co= lO Y· ą'co, l/min (3.2) 

gdzie: 

V- ilość powietrza na stacji pomiarowej, m3/min, 

q' co - stężenie tlenku węgla na stacji pomiarowej, %. 

V -V q"co I/min 
co- . 1000, (3.3) 

gdzie q" co- stężenie tlenku węgla na stacji pomiarowej, ppm. 

- wskaźnika Grahama G - dla stacji pomiarowych zlokalizowanych w zrobach , za tamami 
izolacyjnymi, obliczonego według wzoru: 

co 
G=-----

0,265N:! -02 

gdzie CO, N2, 0 1 - zawartość tlenku węgla, azotu i tlenu na stacji pomiarowej, %. 

(3.4) 

W ocenie kompleksowej konieczne jest takie wyznaczenie dodatkowych stacji pomiarowych, 
aby objąć nimi odpowiednio duży rejon i zagęścić odcinki wyrobisk lub obszary zrobów. 

3 .2. Metoda analityczna dla określenia fazy zagrożenia pożarowego 

Metoda ta oparta jest na modelu samozagrzewania, palenia i gaszenia [3] (rys. l). Na pod
stawie wyników analiz prób gazów pobieranych ze stacji pomiarowych oznacza się wskaźniki 
przyrostu tlenku węgla L'lCO - dla stacji wylotowych powietrza, oraz wskaźnik Grahama G -
dla stacji pomiarowych zlokali zowanych w zrobach i za tamami izolacyjnymi, według wzorów 
(3 .1), (3.4). 

Po odniesieniu otrzymanych wartości na poszczególne krzywe modelu (rys. l) określa si ę 

fazę procesu samozagrzewania oraz aktualny poziom zagrożenia. Analiza przebiegu zmian czaso
wych stanu zagrożenia pozwala zaobserwować rozwój , stagnację, spadek lub zanik zagrożenia . 

Metodę tę stosuje się dla każdej fazy stanu ściany. 

905 



Trenczek S.: Zasady kompleksowej oceny poziomu zagrożenia pożarem endogenicznym ... 

3.3. Metoda wskaźników pożarowych K 1, K2, K3 i K4 

Właściwym przeznaczeniem wskaźników pożarowych K 1, K2, K3 i K4 jest badanie stanu 
zagrożenia w polu pożarowym [2]. Można je jednak, przez analogię, zastosować ją do oceny 
przebiegu zmian rozwiniętego procesu samozagrzewania węgla, i to dla każdej fazy stanu 
ściany. Wskaźniki te określone są wzorami: 

K2 = 02 + C02 + O,SCO 

~ 
300 

""" ~ 260 e 
~ 2AO 6 
~ = 

= 
100 

160 

Czas~ 

Rys. l . Model samozagrzewania, pożaru i gaszenia wg H. Bystronia 
Fig. l. The madeis for self-heating, fire and extinguishing by H. Bystroń 

(3.5) 

(3 6) 

(3.7) 

(3 .8) 

gdzie 0 2, C02, CO, CH4, H2, CmHn - stanowią zawartość badanych gazów (odpowiednio: 
tlen, dwutlenek węgla, tlenek węgla, metan, wodór, węglowodory), %. 
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Na podstawie wyników analiz prób gazów pobieranych ze stacj i pomiarowych, zlokalizo
v.anych w zrobach lub za tamami izolacyjnymi otamowanego rejonu ściany, oznacza się war
tości poszczególnych wskaźników i wykreśla się odpowiednie krzywe k1, k2, k_1 i k4, które są 
ich przebiegami czasowymi (rys. 2). 

10,000 .,------------------ --

9.000 +--------------~~--

- .000 +----- -------+' t-' -- / 

1,000 

U,OUU 

\ 

\y-_,.zyw"""'-

Data 

Rys. 2. Przykład zmienności przebiegu krzywych k1.4 

Fig. 2. The example of k1.4 characteristic curves 

W przypadku, gdy potencjał izentropowy wokół rejonu, w którym wystąpiło samozagrzanie 
węgla nie został wyrównany, o stygnięciu miejsca zagrzania świadczy oddalanie się od siebie 
krzywych k 1 i k2 przy równoczesnym obniżaniu się wartości wskaźnika K3 na krzywej k3. 

Krzywe k1 i k2 tym wolniej oddalają się od siebie, im lepiej wyrównany jest potencjał wokół 
pola, im większa jest objętość gazów w przestrzeni otamowanej oraz im mniejsze są zmiany 
ciśnienia barometrycznego. 

W przypadku, gdy potencjał izentropowy wokół tego rejonu został wyrównany, o obniża
niu temperatury w miejscu zagrzania węgla świadczą równoległe do osi czasu przebiegi krzy
wych k1 i k2• W takim przypadku krzywa k3 nie musi opadać. Może bowiem w otamowanym 
polu (zrobach) występować tlenek węgla, chociaż samozagrzanie zostało zlikwidowane. Nato
miast zbliżan ie się do siebie krzywych k1 i k2 po okresie wzajemnego oddalania się oznacza, że 
doszło do wznowienia procesu samozagrzewania węgla. 

Przebieg krzywej wskaźnika k4 w pokładach węgla kopalń metanowych zależy głównie od 
metanowości bezwzględnej pokładu. Przy czym równoczesne zbliżanie się krzywych k 1, k2 i k4 

może świadczyć o mogącym wystąpić lub o już istniejącym zagrożeniu wybuchowym. 

3.4. Metody określające temperaturę miejsca samozagrzewania węgla w zrobach 

Istnieją trzy metody (eksperckie) określania temperatury miejsca samozagrzewania, na pod
stawie których, dokonuje się oceny poziomu stanu zagrożenia. Najstarszą i najczęściej stoso
waną jest metoda kalorymetryczno-chromatograficzna [5] Głównego Instytutu Górnictwa. 
Druga z metod to metoda gazów istotnych [20], która od roku 2000 jest stosowana i wery
fikowana realnie występującymi zagrożeniami [19, 16]. Najmłodszą metodąjest metoda wskaź-
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ników utleniania opracowana w 2002 roku przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego 
[!J. Każda z nich bazuje na tzw. "wzorcowym wygrzewaniu" węgla (tło gazowe), uzyskanym 
w czasie termicznego utleniania wzorcowej próby węgla danego pokładu w warunkach labo
ratoryjnych oraz na szczegółowych wynikach analiz prób gazów pobieranych z otamowanej 
przestrzeni lub zrobów. Badania takie wykonywane są przez Główny Instytut Górnictwa i przez 
Centrum Usług Specjalistycznych CEN-RAT Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. 

3.4. I. Metoela Głównego Instytutu Górnictwa 

Metoda ta 15, 6] pozwala określić stan zagrożenia pożarowego w otamowanych zrobach 

w oparciu o opracowane - w wyniku badm1 - wzorcowe przebiegi krzywych następujących 
wskaźników pożarowych: 

gdzie: 

c 
l-1=-

H 

I- 2 = C2H4 -C, H(, 
C3H6 

(3.9) 

(3. I 0) 

(3 .11) 

(3.12) 

C2H2, C2H4, C3H6, H2 - stężenia gazów (odpowiednio: acetylenu, etylenu, propylenu, wo
doru), ppm, 

C\ H''- odpowiednio: liczby atomów węgla i wodoru zawartych w tych gazach. 

Na podstawie precyzyjnej analizy gazów z prób pobranych w zrobach lub w otamowanym 
rejonie wyznacza się wartości powyższych wskaźników i porównuje się z krzywymi wzorco
wymi. Temperaturę zagrzanego węgla wyznacza się jako przedział temperatury, w którym 
wartości obliczonych czterech wskaźników są najbardziej zbliżone do wartości wskaźników 
wzorcowych. 

3.4.2. Metoda gazów istotnych 

W metodzie gazów istotnych [20, 19, 16] dokonuje się uśrednienia wyników "wzorcowego 
wygrzewania" przeprowadzonego dla prób węgla danego pokładu. Z uwagi na zmienny chara
kter krzywych wygrzewania poszczególnych gazów uwzględnia się tylko gazy mające ścisły 
związek z procesem wygrzewania. a ich temperatury i stężenia są rosnące. Do gazów tych na
leżą: etylen , propylen, tlenek węgla i wodór oraz acetylen (określany w analizach wykony
wanych przez GIG) lub butylen (określany w analizach wykonywanych przez CEN-RAT). 
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Liniową zależność pomiędzy stężeniami gazów a ich temperaturą wykorzystuje się w meto
dzie linearyzacji do dokonania przybliżeń ich funkcji, dla których znanych jest n wartości licz
bowych temperatury (co 50°C) w zależności od stężenia gazu. Są to punkty węzłowe. Wartości 
liczbowe funkcji między punktami węzłowymi można wyznaczyć na podstawie przyrostów 
stężeJ'! gazów, według wzoru: 

gdzie: 
t- temperatura dla stężenia gazu między punktami węzłowymi, °C, 
t0 - temperatura w dolnym punkcie węzłowym, °C, 
gg- stężenie gaw w górnym punkcie węzłowym, %, 
g0 - stężenie gazu w dolnym punkcie węzłowym, %, 
s- stężenie gazu między punktami węzłowymi, %. 

3.4.3. Metoda Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego 

(3. I 3) 

W metodzie tej [I] ocena rozwoju ogniska pożarowego polega na wykorzystaniu pewnych 
prawidłowości stwierdzonych badaniami procesu utleniania w warunkach kontrolowanych, o zna
nym przebiegu temperaturowym, w którym produkty związane z utlenianiem węgla w analizo
wanych próbkach gazowych pojawiają się w kolejności: CO, C2H4 , C3H6. Przy stałym prze
pływie powietrza wzrostowi temperatury w strefie utleniania się węgla towarzyszy wzrost 
wskaźników: 

Wzrostowi temperatury węgla w strefie utleniania towarzyszy wzrost następujących stosun
kówWi: 

L1C 3 H 6 . L1C 2 H 4 . L1C 3 H 6 ·o( łlCO J· .6.C 2 H 4 . L1C1 H 6 

L1 C 2 H 4 ' L1 CO ' L1 CO ' - L1 O 
2 

' (- L1 O 2 ) ' (- Ll O 2 ) ' 

które zostały podane w kolejności wzrostu wrażliwości na zmiany temperatury. Stosunki te nie 
zależą od stopnia rozciei1czenia produktów utleniania powietrzem i ellatego mogą stanowić 
miarę temperatury reakcji. 

Rozszerzenie analizy chemicznej o oznaczenie śladowych ilości (rzędu ppm lub ułamków 
ppm) węglowodorów nasyconych i nienasyconych od C 1 do C4 pozwala na uzyskanie dodat
kowych informacji o temperaturze i rozwoju ukrytego ogniska samozagrzewania lub pożaru, 
przez co podnosi skuteczność wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych. Wydzielanie 
się węglowodorów nasyconych (etan, propan, butan), jak i nienasyconych (etylen, propylen, 
butylen) występuje już podczas niskotemperaturowego utleniania węgla, a wraz ze wzrostem 
temperatury utleniania węgla węglowodory te pojawiają się w charakterystycznych tempera
turach, przy czym stężenia poszczególnych węglowodorów są w danej temperaturze tym wyż
sze, im mniejsza jest liczba atomów węgla elementarnego w cząsteczce. 
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3.5. Metoda określania gazów "kontrolnych" i ich granicznych wartości w zrobach 

Na podstawie badań stwierdzono, że istnieją pewne określone wartości stężeń kilku "kon
trolnych" gazów, po przekroczeniu których, może dojść do wznowienia procesu utleniania wę
gla. Dlatego nazywane są gazami "kontrolnymi". 

Pierwszym gazem "kontrolnym" jest tlen - 0 2, a graniczną wartością jest 4,0%. Drugim 
gazem jest acetylen - C2H2 dla analiz wykonywanych przez GIG, lub butylen - C4H8, dla ana
liz wykonywanych przez CEN-RAT. Wartości tych gazów określa się odpowiednio dla bada
nego przypadku, np. dla węgla pokładu 502 było to 0,010 ppm C2H2 [7, 9], natomiast dla 
pokładu 412/1 C7/9- 3,6 ppm C4H8 [15]. Wartości te oznaczają, że w przypadku dopływu do 
zagrożonego rejonu takiej mieszaniny powietrza, w której utrzymane by było stężenie tlenu 
poniżej wartości granicznej (np. z gazem inertnym), to nie powinno dojść do wznowienia pro
cesu utleniania, przy czym stężenie drugiego "kontrolnego" gazu również nie powinno prze
kroczyć ustalonych wartości granicznych. 

Stężenie acetylenu lub butylenu wyższe od granicznego, przy zawartości tlenu niższej od 
granicznej oznacza, że istnieje niekontrolowany dopływ powietrza do miejsca samozagrze
wania oraz, że istnieje też inne miejsce wypływu gazów zrobowych, w którym stężenia gazów 
będą odzwierciedlać właściwy poziom zagrożenia. 

3.6. Analiza schematu potencjalnego 

Schemat potencjalny rejonu danej ściany i jego istotnego sąsiedztwa umożliwia dokładną 
analizę zagrożenia mogącego zaistnieć po wznowieniu przewietrzania ściany. Jeśli schemat był 
wcześniej wykonany i na bieżąco aktualizowany, to możliwe jest przeprowadzenie symulacji, 
określającej zarówno stan wentylacyjnie czynny- rejon ściany przewietrzany, jak i stan wenty
lacyjnie bierny - rejon ściany odizolowany. W przeciwnym przypadku schemat należy wyko
nać dla takiego stanu wentylacyjnego, w jakim rejon ściany aktualnie się znajduje. 

Rozkład pola potencjału aerodynamicznego w zagrożonym rejonie i jego są<>ieclztwie wykaże 
m.in. kierunki migracji gazów w zrobach oraz różnicę potencjałów pomiędzy punktem (punktami) 
wlotowym i wylotowym ze zrobów. Pozwoli to ocenić możliwość dopływu tlenu do miejsca 
samozagrzewania zarówno dla stanu wentylacyjnie czynnego jak i biernego oraz realnie ocenić za
grożenie rozwoju samozagrzewania po wznowieniu przewietrzania i eksploatacji. Pozwoli też 

zoptymalizować prace profilaktyczne mające na celu likwidację zagrożenia pożarowego. 
Ocena rozkładu pola potencjałów dokonana na pocistawie schematu potencjalnego powinna być 

zbieżna z oceną dokonaną na pocistawie przebiegu krzywych k" k2 i k3 wskaźników pożarowych. 

3.7. Ocena zagrożenia zapłonu metanu w zrobach 

Podstawowym założeniem jest wzrost poziomu zagrożenia pożarem endogenicznym w zro
bach zawałowych po wznowieniu eksploatacj i, mimo prowadzonych prac profilaktycznych. 
Temperatura występująca przy tym procesie może się przerodzić w gotowy inicjał zapłonu me
tanu [4, 8] . Anal izując zagrożenie zapłonu metanu należy uwzględnić: 

metanowość bezwzględną danego pokładu, 
dotychczasowe stężenia metanu i tlenu w zagrożonym rejonie, 
ocenę przebiegu krzywej k4 w analizie metody wskaźników pożarowych, 

- możliwość dopływu metanu do zrobów - np. z rejonów sąsiednich, z węgla (w wyniku wy
parcia go przez stosowany do inertyzacji dwutlenek węgla). 
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Na tej podstawie należy przyjąć hipotetyczny skład gazów, dla kilku wariantów (]-;-n), jaki 
może wystąpić po wznowieniu przewietrzania i ewentualnym dopływie do miej sca samoza
grzewania mieszaniny metanowo-powietrznej . Wariantowe sprawdzenie takiej nowej, hipote
tycznej mieszaniny gazów zrobowych metodą trójkąta wybuchowości pomoże nam ocenić 
realność zagrożenia- punkt wynikowy Xi nie powinien się znaleźć w trójkącie wybuchowości. 

4. Podsurnowanie 

Kompleksowa ocena poziomu zagrożenia pożarem endogenicznym wymaga przestrzegania 
zasad określających zakres i metody kontroli, do których należą: 

- właściwa baza badawcza, 
- analiza wszystkich elementów oceny, 
- ciągłość oceny, prowadzenie jej dla każdej fazy stanu rejonu ściany, 
- bezwzględne przestrzeganie kryteriów wznawiania przewietrzania i kryteriów izolacji rejo-

nu ściany, 
stałe prowadzenie prac profilaktycznych, ukierunkowanych na ostatecznąlikwidację zagro-żenia. 
W kompleksowej ocenie uwzględnia się szeroką gamę metod i analiz stanu zagrożenia po-

żarem endogenicznym, tj.: 
metody wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych wymagane przepisami, 
metodę analityczną opartą o model samozagrzewania, pożaru i gaszenia, 
przebieg zmian krzywych ki wskaźników pożarowych Ki, 
temperaturę miejsca samozagrzewania, 
stężenia gazów "kontrolnych", 
rozkład pola potencjałów w zagrożonym rejonie i jego istotnym sąsiedztwie, 

możliwość zapłonu metanu w zrobach. 
Bezwzględne przestrzeganie kryteriów wznawiania przewietrzania i kryteriów izolacji 

(tymczasowej) rejonu ściany pozwalają wznowić eksploatacj ę oraz na tyle wcześnie izolować 
rejon, że zachowane jest pełne bezpieczeństwo załogi i ruchu zakładu . 

Okresowa eksploatacja w warunkach występującego zagrożenia pożarowego wymaga zgo
dy państwo ·ego nadzoru górniczego, a jej przebieg- konsultacji z naukowcami i praktykami. 

Literatura 

[l] Buchwald P. i in.: Określenie wpływu modelowych mieszanin gazowych na kierunki profilaktyki 

pożarowej i metanowej. Materiały 2 Szkoły Aerologii Górniczej. Kraków 2002, 399-406. 
[2] Bystroń H. i in.: Pożary podziemne. Poradnik Górnika T. 3, DZ. III. Wyd. Śląsk, Katowice 1974. 
[3] Bystroń H. 1997: Stan pożaru, zapalenie i wybuch gazów podczas aktywnego i pasywnego gaszenia 

pożarów. Archiwum Górnictwa, t. 42, z. l , 1-44. 
141 Cimr A.. Trenczek S. 2003: Inicjały zapłonu metanu w zrobach ścian zawałowych. Przegląd Gór

niczy nr 3. 1-8. 
[5] Cygankiewicz J.: Ocena rozwoju ogniska samozagrzewania na podstawie precyzyjnej analizy che

micznej prób powi etrza kopalnianego. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej nt. .. Zagrożenia 
metanowe i pożarowe w górnictwie. wykorzys tanie metanu z poklad6w węgla". Katowice 1996, 
505-530. 

(6] Cygankiewicz J. 2003: Ocena ryzyka pożaru endogenicznego w rejonach eksploatacyjnych kopalń. 
Wiadomości Górnicze nr 9, 416-424. 

[7] Cygankiewicz J. i in.: Opinia o stanie zagrożenia w otamowanym rejonie pokładu 502 K na pod
stawie dotychczasowych wyników analiz chromatograficznych . Opracowanie GIG, Katowice, kwie
cier1 2003. niepublikowane. 

911 



Trenczek S.: Zasady kompleksowej oceny poziomu zagrożenia pożarem endogenicznym . .. 

[8] Kozłowski B. i in.: Wybuchy w kopalniach. Skrypt uczelniany Politechniki Śl ąsk i ej . Gliwice 1988. 
[9] Krzystolik P. i in.: Analiza i ocena stanu zagrożenia pożarowego oraz skuteczności prowadzonych 

i projektowanych prac protilaktycznych w aspekcie możliwośc i bezpiecznego wznowienia robót 
górniczych w rejonie ściany Id pokład 502, partia K. KWK "Śląsk". Opracowanie naukowo-ba
dawcze. Katowice, kwiecieil-maj 2003, niepublikowane. 

[10] Miiller R.: Becleutung und Auwenduksgrezen der Brandkenniziffer von J.J. G raham. Gliick. For
sch. H. 33. 3. 1972. 

1111 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i hi
gieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w pod
ziemnych zakładach górniczych. Dz. U. Nr 139 z 2002 r., poz. 1169. 

[12] Rozporządzen ie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 roku w sprawie ratownictwa gór
niczego . Dz. U. Nr 94 z 2002 r. , poz. 838. 

[13] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 roku w spra
wie zagroże11 naturalnych w zakładach górniczych. Dz. U. Nr 94 z 2002 r., poz.841. 

[ 14] Trenczek S. 2005: Automatyczna aerometria górnicza dla kontroli zagrożeil aerologicznych. Me
chanizacja i Automatyzacja Górnictwa nr 3, 11-20. 

[ 15] Trenczek S. i in.: Ocena stanu zagrożenia pożarem endogenicznym rejonu ściany 2 w pokładzie 
412/1 C7/9 wschód KWK "Sośnica". Opracowanie CUS CSRG CEN-RAT, Bytom. marzec 2004, 
niepub l i kowane. 

[ 161 Trenczek S.: Ocena stanu zagrożenia pożarem endogenicznym na podstawie temperatury zrobów 
wyznaczonej metodą gazów istotnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - Górnictwo z. 258. 
Gliwice 2003, 363-375. 

[17] Trenczek S. 2005: Ocena występującego zagrożenia pożarowego a poziom ryzyka prowadzenia 
okresowej eksploatacji. Przegląd Górniczy nr 3, 6-15. 

[181 Trenczek S. 2004: Określenie kryteriów okresowej eksploatacji pokładu 1 ęgla ści aną, prowadzoną 

w warunkach występowania zagrożenia pożarem endogenicznym. Materiały 3. Szkoły Aerologii 
Górniczej , Kraków 2004. 349-360. 

[ 19] Trenczek S. 2003: Poziom temperatury zrobów otamowanego rejonu jako kryterium wznowienia 
przewietrzania. Referat wygloszony 8.10.2003 roku na posiedzen iu Sekcji Aero logii Górniczej PAN 
O/Katowice. niepublikowany. 

f20] Trenczek S. 2002: Próba temperaturowej oceny stanu zagrożenia pożarem endogenicznych zrobów 
na przykładz ie ściany zawałowej . Referat wygłoszony 25.09.2002 roku na posiedzeni u Sekcji Aero
logii Górniczej PAN O/Katowice. niepublikowany. 

f21] Załącznik nr 5 -Zwalczanie zagrożeń- Załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeilstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu 01:az specja
listycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Dz. U. Nr 
139 z 2002 r.. poz. 1169. 

[22] Zbiór przepi sów wykonawczych z zakresu ratownictwa górniczego. Opracowanie Centralnej Stacji 
Ratownictwa Górniczego. Wyd. SITG, Katowice 2002. 

The Rules for Comprehensive Assessment of the Hazard Degree 
from an Endogenous Fire within a Region of Mining Exploitation 

Abstra et 

The paper presents the issues related to the hazard of possible endogenous fire in the aspect 
of comprehensive assessment of the threat degree. It has been stressed out that in case if the 
self-heating of coal occurs and that process is likely to be expanded the comprehcnsive assess
ment of the hazard should follaw certain specific rules. For that reason the abbreviated charac-
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teristics of such hazards are presented and the methods for hazard assessment are discussed, 
both these that arc required by relevant regulations in force and those that are less known but 
make it possible tograde thoroughly the degree of hazard and possible further development of 
the threatening process. It has been presented discloses criteria that should support the deci
sion-nmking process with regard to restoration of ventilation and recommencement of coal ex
cavation within thc region that has been temporarily isolated due to the high degree of hazard 
from an endogenous fire . 

Recenzent: pro.f dr hab. inż. Józef Wacławik 
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podziemnych- LZW- kopalnia "Bogdanka" 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono problematykę występującego w kopalni Lubelski Węgiel "Bog
danka" S.A. zagrożenia termicznego, rozpoznanego na podstawie pomiarów wentylacyjnych, 
przeprowadzonych w okresie drugiego półrocza 2005 roku. Przedstawiono zakres zastosowa
nych systemów chłodzenia powietrza za pomocą urządzeń chłodniczych i ich wpływ na warun
ki klimatyczne w wyrobiskach eksploatacyjnych oraz drążonych wyrobiskach korytarzowych. 

l. Wprowadzenie 

Złoże węgla kamiennego w obrębie obszaru górniczego kopalni Lubelski Węgiel "Bogda
nka" S.A. udostępnione jest dwoma parami szybów, które dzielą kopalnię na dwie podsieci 
wentylacyjne. Szyby: wdechO\ 'Y 1.2 i wentylacyjny 1.3 zlokalizowane są w rejonie pola Bog
danka, natomiast szyb wdechowy 1.5 i wentylacyjny 1.4 w rejonie pola Nadrybie. W celu udo
stępnienia nowego pola eksploatacyjnego, w chwili obecnej odtopiony i udrożniony został szyb 
2.2 w polu Stefanów, którego połączenie wentylacyjne ma zasadniczego wpływu na rozkład 
potencjałów w istniejącej sieci wentylacyjnej kopalni. Głównymi poziomami wydobywczymi 
kopalni są poziomy 864 m, 91 O m i 920 m. W aktualnym stanie robót front eksploatacji skon
centrowany jest w pokładach 382 i 385/2, jednakowo rozłożony na oba rejony wentylacyjne. 

Obecnie w rozpoznanej i eksploatowanej części złoża zawartej w granicach obszaru gór
niczego występują następujące zagrożenia naturalne: I kategoria zagrożenia metanowego, klasa 
A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, IV grupa samozapalności, I, II, III stopień za
grożenia wodnego. 

2. Systemy wentylacji dla wyrobisk eksploatacyjnych 

Zastosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń górniczych w wyrobiskach ścianowych, 
w warunkach górniczo-geologicznych kopalni, umożliwia prowadzenie ścian o długości 300 m 
i wybiegach około 3000 m. Zwiększenie długości frontu ściany wpływa na zmniejszenie ilości 
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robót przygotowawczych i poprawę efektów ekonomicznych. Uzyskana możliwość eksploa
tacji ścian o takich parametrach oraz ograniczona przepustowość szybu wydobywczego pozwa
la na utrzymywanie jednocześnie dwóch a sporadycznie trzech wyrobisk eksploatacyjnych. 
W związku z tym, że ściany te są prowadzone w odrębnych podsieciach wentylacyjnych (pole 
Bogdanka i pole Nadrybie) system przewietrzania charakteryzuje się wysoką wydajnością i sta
bilnością. 

Stosowany jest system eksploatacji ścianowy z zawałem stropu, ,.od pola" z wentylacją 
ściany w systemie na "U" po caliźnie węglowej, co pozwala na likwidację i rabunek obydwu 
chodników przyścianowych za frontem ściany. Dzięki temu przez zroby przepływa powietrze 
tylko w bezpośrednim sąsiedztwie przestrzeni ściany ograniczając do minimum warunki do po
wstania pożarów endogenicznych w zrobach. W niewielkim zakresie występuje zagrożenie 
metanowe (metanonośność pokładów rzędu l m3 CHiMgcsw) od gromadzącego się w zrobach 
metanu. W wyrobiskach z prądem opływowym powietrza nie stwierdza się występowania na
wet śladowych ilości metanu. Do ściany doprowadzane jest świeże powietrze w ilości (obliczo
nej w projekcie wentylacji), tj. około l 000 m3/min. zapewniając wymagany przepisami skład 
powietrza. Charakterystykę przewietrzania ścian przedstawiono w tabeli l. 

Lp. 

l. 

2. 

Tabela l . Charakterystyka przewietrzania czynnych ścian w kopalni "Bogdanka" 
Table l. Characteristic of ventilation of the operating longwalls in "Bogdanka" Mine 

Wybieg Długość Pole, Ilość powietrza 

Nazwa ściany ściany przekr6j w ścianie 

wyrobiska 
Pokład 

[m] [m] [m2
] [m3/min] 

Ściana 9/[ 382 2920 303 12,5 1100 

Ściana 8/ll 382 2150 280 11,0 1060 

3. Systemy wentylacji dla drążonych wyrobisk korytarzowych 

W kopalni Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. w drążonych wyrobiskach korytarzowych 
stosowana jest wentylacja kombinowana tzn. tłocząco-ssąca, współpracująca z instalacją odpy
lającą. Projektowane długości wyrobisk przygotowawczych decydują o stosowanych wenty
latorach lutniowych. Charakterystykę 4 wyrobisk korytarzowych, drążonych w ostatnim okre
sie w kopalni "Bogdanka", przedstawiono w tabeli 2. 

Z tabeli 2 wynika, że dostarczenie wymaganych ilości powietrza do przodków możliwe jest 
dzięki odpowiednim przekrojom wyrobisk, w których poza zabudowanymi urządzeniami od
stawy istnieje możliwość zainstalowania lutniociągu o średnicy 1200 mm wraz z wysoko wy
dajnym wentylatorem lutniowym. 

Układ rozmieszczenia urządzeń wentylacyjno-odpylających w przodkach wyrobisk koryta
rzo\\'ych przedstawiono na rysunku l, a widok drążonego chodnika na rysunku 2. 
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Tabela 2. Charakterystyka wentylacji drążonych wyrobisk korytarzowych w kopalni "Bogdanka" 
Table 2. Characteristic of ventilation of the driven galleries in "Bogdanka" Mine 

Długość wyrobiska Polc, Wydajność 
Ilość 

Rodzaj powietrza Nazwa przekrój Wenty- wentylatora Urządzenie 
Lp. 

wyrobiska Aktualna o~> Projektowana wenty-
lator w przodku odpylające 

]m] ]m] lm'] 
lacji 

lm'/min! [m'Jminj 

Ch. nadśc. 
WLE-

l. śc. ll/11, 2606 ";:606 15,6 
1003B 

660 520 
pokł. 382 

Ch. podśc. "' t: WLE-
2. śc. 2/lV. 1400 2640 15,6 "' 650 550 ~ 1003B 

pokł. 385/2 o 
:::: 

Ch. podśc. :.0 
E ES9-

3. śc. 8/l, 2987 2987 16,5 o 960 720 -"" 500/80 
pokł. 382 

Ch. nadśc. 
WLE-

l 4. śc . 6/V, 2536 2536 14,8 
1003B 

650 460 
pokł. 385/2 

.,,,. ') st<~n na 30.11 .~005 1. 

l mmocl<jgUocz'ICY·~12GO ------------, 

Rys. l. Schemat rozmieszczenia urządzeń w przodku drążonego chodnika 
Fig. l. Scheme of a location of deviccs in the head of a driven gallery 

Rys. 2. PrzodeL J rą;zonego chodnika w warunkach kopalni "Bogdanka" 
Fig. 2. The head oj il drj ven gallery in the conditions of "Bogdanka" Mine 
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4. Klimatyzacja wyrobisk eksploatacyjnych 

W warunkach kopalni "Bogdanka" czynnikiem decydującym o temperaturze przepływają
cego powietrza jest znaczna głębokość eksploatacji , i co się z tym wiąże temperatura pierwotna 
skał zawierająca się w granicach 27730°C (tabela 3) intensywność przewietrzania wyrobisk 
górniczych, znaczna sięgająca nawet kilkunastu kilometrów droga przepływu powietrza od 
szybu wdechowego do przodków oraz lokalizacja i moc urządzeń energomechanicznych zain
stalowanych w wyrobiskach stanowiących dodatkowe źródło ciepła. 

Tabela 3. Temperatura pierwotna skał i powietrza wlotowego na podszybiach kopalni "Bogdanka" 
Table 3. Busie tempcrature of rocks and of an intake air at the pi t bottomsof "Bogdanka" Mine 

Temperatura Dopuszczalna Roczny pomiar temperatury 

Szyb/Poziom 
pierwotna temperatura powietrza nu podszybiu Wskaźnik 

skul powietrza [tp°C] klimatyczny 
[tpg 0 C] [t/C] data temperatura 

1.5/910 m 29,0 28,0 15.07.2005 18,6 0,10 

1.2/922 111 28,0 28,0 15.07.2005 20,6 0,00 

1.2/960 m 30,0 28,0 15.07.2005 19,8 0,24 

1.5/960 m 29,0 28,0 15.07.2005 20,0 0,10 

Zwiększenie ilości powietrza wprowadzanego do kopalni i jego racjonalne rozprowadzenie 
w polu daje pożądane efekty w postaci poprawy warunków klimatycznych. Jednakże ograni
czone możliwości parametrów energetycznych zastosowanych wentylatorów głównego prze
wietrzania jak i ograniczenia maksymalnych prędkości powietrza szczególnie w wyrobiskach 
eksploatacyjnych, ze względu na zagrożenie pyłami szkodliwymi dla zdrowia, nie pozwalają 
na prowadzenie prac w warunkach całkowitego komfortu cieplnego. W związku z wyczerpa
niem takich środków dla dalszej poprawy warunków klimatycznych w kopalni zastosowano 
środki specjalne, tj . wprowadzono systemy klimatyzacji wykorzystując urządzenia klimatyza
cyjne w różnych układach technologicznych. 

Utrzymanie temperatury powietrza na wszystkich stanowiskach pracy nie przekraczającej 
28°C nie jest możliwe bez zastosowania urządzeń chłodniczych. Najczęściej przekroczenia do
puszczalnych parametrów określających mikroklimat dotyczą przekroczenia temperatury (28°C), 
występują w wyrobiskach eksploatacyjnych (ścianach), w przodkach wyrobisk korytarzowych 
a także w wyrobiskach, którymi odprowadzane jest zużyte powietrze z ww. wyrobisk. 

W związku z powyższym w kopalni systematycznie wprowadzane są kompleksowe układy 
schładzania powietrza w ścianach. W chwili obecnej kopalnia posiada dwa układy służące do 
schładzania powietrza w ścianach. Ze względu na miąższość pokładów, i co się z tym wiąże 
gabaryty przejść w ścianie, układy te można zastosować wyłącznie w ścianach prowadzonych 
w pokładzie 382. Rozmieszczenie urządzeń chłodniczych w ścianie przedstawiono na rysunku 3. 
Urządzenia te buduje się w chodnikach przyścianowych doprowadzających świeże powietrze 
do ściany. Umieszczane są one na platformach podwieszanej kolejki szynowej i przemieszcza
ją się przed frontem ściany wraz z jej postępem. Ścianowe urządzenia chłodnicze składają się 
z agregatu maszynowego typu DV-350, parownika IDV-290 pracujących w układzie zamknię
tym wody schłodzonej do temperatury 4°C z lO chłodnicami typu SPK-35 zabudowanymi 
w przedziale przejścia na całej długości ściany (rys. 4). 
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Wąż tll25 2SP L=2500 
~25 2SP L=2SDO 

Rurociąg spływowy $50 
Rurociąg zasilający ~50 

Sciana 911 

Rys . 3. Rozmieszczenie urządzeń chłodniczych w ścianie 9/I w pokładzie 382 
Fig. 3. Location of the cooling devices in the longwall 9/I in the bed no 382 

Rys. 4 . Widok chłodnicy SPK-35 usytuowanej w ścianie 9/I w pokładzie 382 
Fig. 4. Yiew o f the SPK-35 cooler situated in the longwall 9/I in the bed no 382 
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Tabela 4 przedstawia dwa obecnie eksploatowane wyrobiska ścianowe, tj. ściana 8/II/382 
oraz ściana 91I/382, wyposażone w opisane wyżej urządzenia chłodnicze oraz ścianę 5/V/385/2, 
której postęp zakończono w maju br., bez zastosowania układu chłodzącego w ścianie, a jedy
nie z agregatem chłodniczym zabudowanym przed wlotem świeżego powietrza do ściany. 

Lp. 

l. 

2. 

3. 

Tabela 4 . Temperatury powietrza w czynnych ścianach w kopalni "Bogdanka'' 
Table 4. Temperatu re o fan air in the Operating longwall s in "Bogdanka" Mine 

Temperatura t, 

Nazwa Vvyrobiska wlot do ściany wylot ze ściany 

[OC] [OC] 

Ściana 8/Il w pokł. 382 25 ,6 26.4 

Ściana 9/l w pokł. 382 26,8 27,0 

Ściana 5/V w pokł. 385/2 23,0 29 ,2 

Tabela 4 wskazuje ponadto, że temperatura powietrza dzięki zastosowaniu urządzeń klima
tyzacyjnych rozmieszczonych wzdłuż ścian 8/II/382 i 9/1/382 nie wykazuje wyraźnych tenden
cji wzrostowych. Natomiast w ścianie 5/V/385 pomimo zastosowania przed jej frontem lokal
nego agregatu chłodniczego, temperatura powietrza od ok. połowy długości ściany wzrasta po
wyżej granicy dopuszczalnej 28°C. 

5. Klimatyzacja drążonych wyrobisk korytarzowych 

W drążonych wyrobiskach korytarzowych z wentylacją odrębną występują podwyższone 
temperatury powietrza, które wynikają głównie z dużego wybiegu, podgrzewania powietrza 
przez wentylatory oraz stosunkowo wysokiej temperatury w prądach opływowych. Dlatego też 
w systemie przewietrzania każdego drążonego wyrobiska korytarzowego niezbędne jest stoso
wanie lokalnego schładzania powietrza dla utrzymania temperatury dopuszczalnej przepisami , 
tj . 28°C. 

W kopalni "Bogdanka" stosowane są maszyny klimatyzacyjne o działaniu bezpośrednim , 

chłodzące powietrze bezpośrednio w parowniku o zamkniętym obiegu freonu. Ciepło odpro
wadzane jest poprzez zamknięty obieg wody chłodzącej do systemu odwadniania kopalni. Są 
to lokalne urządzenia instalowane na trasach lutniociągów tłoczących świeże powietrze do 
przodków wyrobisk korytarzowych. 

Najczęściej stosowanym urządzeniem klimatyzacyjnym w przodkach jest agregat chłodni
czy DV-290 produkcji firmy VAT posiadający moc chłodniczą 290 kW. Aktualnie we wszys
tkich drążonych wyrobiskach korytarzowych stosowane są tego typu urządzenia . W tabeli 5 
przedstawiono zmiany warunków klimatycznych na przykładzie dwóch wyrobisk o długich wy
biegach po uruchomieniu agregatu chłodniczego. 

Układ wentylacyjny w trakcie drążenia chodnika podścianowego 8/I w pokładzie 382 przed
stawiono na rysunku 5. 
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Tabela 5. Porównanie zmiany warunków klimatycznych w chodnikach o długim wybiegu 
z urządzeniem chłodniczym DV-290 i bez urządzenia 

Table 5. Comparison of a change of the climatic condition in the long galleries 
with DY-290 cooler and without it 

Temperatura powietrza w przodku [0 C] 

Nazwa wyrobiska na termometrze suchym na termometrze wilgotnym 

bez DV-290 z DV-290 bez DV-290 z DV-290 

Ch. poclśc. śc. 8/I w pokl. 382 29.4 26.0 27.6 24.4 

Ch. poclśc. śc. 2/lY w t;okł. 385/2 30.0 24,8 28,4 23.2 

'''zastosowano dwa agregaty chłodnicze typu DV -290, zabudowane w trasie lutniOCiągu tłoczącego. 

t 

Chodnik podścianowy ściany 811 

. 

. Chodnik podścianowy ściany 611 

Rys. 5. Przykładowy schemat układu wentylacyjnego drążonego chodnika 
Fig. 5. Exemplary ventilation scheme of the driven gallery 

6. Wnioski końcowe 

HBKM-11400 

l. W kopalni .,Bogdanka", w wyrobiskach eksploatacyjnych, stosowany jest system wentyla
cji typu "U". O wyborze tego systemu zadecydowały następujące czynniki: 
a. sposób rozcięcia złoża (eksploatacja "od pola"), 
b. niewielkie zagrożenie metanowe od metanu gromadzącego się w zrobach, 
c. minimalizacja zagrożenia pożarami endogenicznymi. 

2. Utrzymywanie odpowiednio dużych wymiarów drążonych wyrobisk korytarzowych poz
wala na zastosowanie lutniociągów o średnicy 1200 mm i wentylatorów lutniowych o wy
sokiej wydajności, zapewniając w przodkach odpowiednie ilości powietrza i właściwy kom
fort pracy. 
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3. Decydującymi czynnikami mającymi wpływ na wartość temperatury w wyrobiskach ścia
nowych w warunkach kopalni "Bogdanka" są znaczne odległości doprowadzenia powietrza 
od szybów wdechowych oraz lokalizacja urządzeń energomechanicznych dużej mocy na 
drodze dopływu powietrza do ściany. 

4. Zastosowane w wyrob iskach eksploatacyjnych i w drążonych wyrobiskach korytarzowych 
urządzenia klimatyzacyjne są, w chwili obecnej, naj lepszym rozwiązaniem dla podniesienia 
komfortu i właściwych warunków pracy załogi, w kopalni Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. 

S. Planowana rozbudowa sieci wentylacyjnej wyrobisk dołowych związana z udostępnieniem 
nowych pól eksploatacyjnych, a co wiąże się ze wzrostem zagrożenia klimatycznego w ścia
nach i przodkach drążonych chodników, wymusza podjęcie działań zmierzających do zasto
sowania w przyszłości, w warunkach kopalni "Bogdanka", grupowych lub centralnych sys
temów schładzan i a powietrza. 
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Thermal Threats and Manners of their Limiting 
in Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. 

Abstra et 

It presents a problem of the thermal threat in "Bogdanka" Mine, which was identified by 
ventilation measurements made in the period of a second half of the 2005 year. 

Range of applied air-cool ing systems and their influence on climatic conditions in the long
walls and driven gal leries are presented. 

Recenzent: dr hab. inż. Marian B ranny 
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Obciążenie cieplne pracownika w normach ISO, EN i PN 

Słowa kluczowe 

cieplne >Varunki pracy -napięcie cieplne -termoregulacja 

Streszczenie 

Przedmiotem pracy są zagadnienia standardów komfortu cieplnego pracownika określo

nych przez normy ISO, EN oraz PN. Przy niskiej i umiarkowanej temperaturze i wilgotności 
powietrza ciepło z ciała górnika odprowadzane jest do otoczenia przede wszystkim drogą kon
wekcji. W trudnych warunkach klimatycznych dominującą rolę odgrywa parowanie potu. W tem
peraturach powietrza przewyższających temperaturę skóry ciała parowanie potu jest jedynym 
mechanizmem odprowadzenia ciepła z ciała. Stan obciążenia cieplnego pracownika może być 
modelowany numerycznie metodami bilansu cieplnego ciała pracownika, sporządzanego dla 
ustalonej lub nieustalonej wymiany ciepła. 

Stan obciążenia (stresu) i napięcia cieplnego może być oceniany na podstawie: 
- akumulacji ciepła w ciele człowieka i wzrostu temperatury wewnętrznej ciała oraz tempe-

ratury rektalnej, 
- maksymalnej ilość potu wydzielanej podczas pracy, 
- stopnia odwodnienia organizmu, 
- stopnia zwilżenia powierzchni skóry ciała. 

Bilans cieplny ciała człowieka umożliwia oszacowanie wymienionych parametrów. 

l. Program badawczy opracowania i doskonalenia norm 

Jednym z zasadniczych elementów kształtujących środowisko pracy i przebywania ludzi jest 
obciążenie termiczne (stres cieplny) człowieka, które stanowi przedmiot badań specjalistów w za
kresie fizjologii, ergonomii oraz fizyki i inżynierii środowiska . Uzyskane wyniki są podstawą 
norm międzynarodowych i europejskich, które w większości stanowią również uregulowania 
w naszym Państwie. Standardy w dziedzinie komfortu pracy określają dokumenty stosunkowo 
niedawno przygotowane w n.mach międzynarodowej współpracy. Działalność w tym zakresie 
prowadzi Międzynarodowa Organizacja Standardyzacji i jej agendy (the International Organi
zation for Standardization, w szczególności ISO!fC Technical Committee Ergonomics, pod
sekcja Ergonomics of the Physical Environment), a także Europejski Komitet Standardyzacji 
(European Committee for Standardization (CEN)). Zasady współpracy określa Protokół Wie
deński (The Yienna Agreement). 

Dokumentem głównym w dziedzinie określonej przez tytuł referatu jest norma: ISO 7933: 
"Środowiska gorące. Analityczne określenie i interpretacja stresu cieplnego z wykorzystaniem 
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obliczenia wymaganej ilości potu" z 1989 roku, przyjęta jako norma europejska EN 125 I S 
w 1997 roku, wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny w marcu 2002 roku jako Polska 
Norma PN-EN I 25 I 5 . Dokument ISO 7933 z 2004 roku, stanowi trzecią, istotnie zmienioną 
wersję dokumentu . 

Do dokumentów pomocniczych należy zaliczyć przede wszystkim: 
1) ISO 7726: .,Ergonomia środowiska termicznego. Przyrządy do pomiaru wielkości fizycz

nych" z roku I 998, wydana przez PKN w marcu 200 I rokujako PN-ISO 7726, 
2) ISO 8996: "Ergonomia. Oznaczanie metabolicznej produkcji ciepła" z roku 1990, wydana 

przez PKN w maju 1999 roku jako Polska Norma PN-EN 28996, 
3) ISO 9886: "Ocena obciążenia termicznego na podstawie pomiarów fizjologicznych" z roku 

1992, wydana przez PKN w maju 1999 roku jako PN-ISO 9886, 
4) ISO 9920: "Ergonomie of thermal environment- Estimation of the thermal insulation and 

evaporative resistance of a clothing ensemble" z marca 1995 . 
W przygotowywaniu norm mit<dzynarodowych i europejskich uczestniczą zespoły specja

listów wysokiej klasy. Projekty konsultowane są z wiodącymi instyLUcjami badawczo-rozwo
jowymi na świecie. Zmiany w zapisach tych norm wynikają głównie z postępu uzyskanego 
w badaniach. 

Sądząc z publikacji oraz materiałów konferencyjnych zespoły przygotowujące projekty do
kumentów i zmian do nich pochodzą przede wszystkim z ośmiu jednostek badawczych i roz
wojowych: 
- Occupational Hygiene and Wark Physiology Unit, Catholic University of Louvain, Belgia, 
- Institut fUr Arbcitmedizin, Sicherheitstechnik und Ergonomy, Niemcy, 
- Institut flir Arbeitphysiologie an der Universitlit, Niemcy, 
- Institut fUr Arbeitswisscnschaften, Niemcy, 
- Universita Deg ii Stucli cli Napoli "Federico II", Włochy, 
- TNO Hum<m Factors Research Institute, Holandia, 
- Division of Climate Physiology, Arbetsmiljoinstitutet, Szwecja, 
- Human Thcrmal Environments Laboratory, Wielka Brytania. 

Jednostką polską. współpracującą z międzynarodową organizacją standardyzacji, jest Cen
tralny Instytut Ochrony Pracy. 

W ocenie warunków klimatycznych panujących w miejscu pracy konieczne jest uwzględ
nienie wszystkich ważnych parametrów kształtujących obciążenie cieplne (stres cieplny). Wiel
kości te można umownie podzielić na trzy grupy. 

Do parametrów środowiska zalicza się: 
- temperatury na termometrach suchym Ta i wilgotnym T 111 , 

- prędkość przepływu powietrza Ya, 

- temperatur~ promieniowania T,., 
- ciśnienie barometryczne p. 

Pracownika charakteryzują: 

- wydatek energetyczny M, 
- ruch ciała podczas pracy i przebywania w danym pomieszczeniu Yan 

- pole powie rzchni ciała F00, 

- rodzaj ubioru, 
- jego opór cieplny 1,:1• 

- przepuszczalność \VIIgoci i111 • 

Parametrami fi z jologicznymi charakteryzującymi obciążenie cieplne są: 
- stopiel'l zwilżenia skóry ciała w, 
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- średnia temperatura skóry T,k, 

- temperatura wcwnQtrzna ciała Ter (rektalna TrJ, 

- liczba skurczów serca HR. 

- konsumpcja tlenu V02 , 

- odwodnienie organizmu SW. 

Osoba pracująca w środowisku gorącym powinna być zaaklimatyzowana, cieszyć się do
brym zdrowiem oraz kondycją fizyczną, która zależy od higienicznego trybu życia i spraw
ności ruchowej. Wielu autorów wymienia także potwierdzoną badaniami medycznymi spraw
ność parametrów termoregulacyjnych ustroju, a także młody wiek (od 21 do 40 lat). Przybli
żone wartości konsumpcji tlenu oraz metabolizmu, odpowiadające osobie o polu powierzchni 
ciała FDu = l, 9 m~. zestawiono w tabelach l i 2. 

Lp. 

l. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 

Tabela l. Pobieranie powietrza i tlenu w zależności od natężenia wysiłku 
Table l. Air and oxygen demand clepeneling on workload 

Aktywność 
Powietrze wdychane Pobierany tlen 

w l/min 
Odpoczynek 8-10 
Spacer z aparatem ratowniczym 15-20 
Cwiczenia ratownicze 20-30 
Praca o umiarkowanym natężeniu z przerwami 30-40 
Praca ciężka z przerwami 40-50 
Praca bardzo ciężka w krótkich okresach 60-90 

Tabela 2. Metabolizm przy różnej konsumpcji tlenu 
Table 2. Metabolism for various oxygen use 

Obciążenie urganizmu 
Pobieranie tlenu 

w l/min 
Bardzo male 0.5 

Małe 0,5-1.0 
Średnie 1,0-1,5 
Duże 1,5- 2,0 

Bardzo duże 2,0-2,5 
Krańcowo duże >2,5 

w l/min 
0.3-0.4 
0,6-0.9 
0.9- 1,3 
1.3- U\ 
1.8-2,3 
2.7-4,0 

Metaboli zm 
wW/m2 

90 
90-180 
180-270 
270-360 
360-450 

450 

2. Wymiana ciepła między ustrojem pracownika a otoczeniem 

Obliczenia związane z wymianą ciepła między organizmem człowieka a otoczeniem należą 
do modelowania numerycznego stosowanego w fizjologii. Wprowadzenie przed laty normy 
ISO 7933 rozpoczęło stosowanie na szeroką skalę obliczeń numerycznych przy ocenie obcią
żenia (stresu) cieplnego w miejscu pracy. 

Bilans cieplny ciała człowieka w pracach badawczych poświęconych analizie obciążenia 
cieplnego oraz w normach ISO, EN oraz PN zapisuje się w postaci: 

M- W= Ces+ Ercs + K +C+ R +E+ S, W/m1 (l) 
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gdzie: o 

M- gęstość strumienia ciepła metabolizmu, W/m", 
W- gęstość strumienia pracy zewnętrznej, W/ m1

, 

E- gęstość strumienia entalpii odbieranej z ciała drogą parowania potu, W 1m2
• 

C- gęstość strumienia ciepła odbieranego z ciała człowieka drogą konwekcji, W/m2
, 

R - gęstość strumienia ciepła wymienianego drogą promieniowania, W 1m2
, 

Crcs- gęstość strumienia ciepła oddychania wymienionego drogą konwekcji, W 1m2
, 

Ercs- gęstość strumienia ciepła oddychania wymienionego drogą odparowania, W 1m2
, 

K- gęstość strat ciepła wymienianych drogą przewodnictwa, W 1m2
, 

S- gęstość strumienia ciepła gromadzonego w organizmie człowieka, W/rn2
. 

Gęstość strumienia ciepła metabolizmu M określa się metodami przedstawionymi w normie 
ISO 8996. W większości sytuacji w firmie przemysłowej oraz w biurze efektywną energię 
związaną z pracą mechaniczną pomija się jako małą. Przekaz energii drogą przewodnictwa 
cieplnego K następuje w razie bezpośredniego kontaktu z ciałem stałym. Sytuacja taka ma 
miejsce niezmiernie rzadko i z tej przyczyny nie uwzględnia się strumienia ciepła przewo
dnictwa. Gęstość strumienia ciepła wymienianego przy oddychaniu jest równa sumie ciepła 
konwekcji przy oddychaniu Crcs. i parowania przy oddychaniu Eres. Wspólną cechą prac doty
czący bilansu cieplnego organizmu ludzkiego jest zbiór wzorów przedstawiających gęstości 
strumieni cieplnych: 

E O 0072 V. X ex -X a , W/In2 
rcs. = , rw 02 

Aou 

gdzie: 
T ex- temperatura powietrza wydychanego, 35°C, 
Xcx - wilgotność właściwa powietrza wydychanego, Pa, 
Xa- wilgotność właściwa powietrza atmosferycznego, Pa, 
Cr- ciepło właściwe powietrza suchego, równe 1005 J/(kg0 C), 
rw- ciepło właściwe parowania wody, równe (2502,5-2,386Tm) 103 J/kg, 
Aou- pole powierzchni ciała człowieka według DuBois'a, m2

. 

Gęstość strumienia ciepła wymienionego drogą konwekcji jest równa: 

gdzie: 

(2) 

(3) 

(4) 

hcctyn- współczynnik przejmowania ciepła od ciała pracownika do otaczającego powietrza, 
W/(m211C), 
fc1- współczynnik uwzględniający wzrost pola powierzchni wymiany ciepła przez odzież. 

Gęstość strumienia ciepła wymienionego drogą promieniowania podaje zależność: 

(5) 
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gdzie: 

h;.- współczynnik wymiany ciepła drogą promieniowania, W l(m 20C), 

Tr- temperatura promieniowan ia otoczenia, "C. 

Jednocześnic oblicza się maksymalny poziom parowania E"'"'' równy gęstosc1 strumienia 
ciepła wymienionego drogą parowania potu przy założeniu całkowicie mokrej skóry: 

gdzie: 
e,k- prężność pary wodnej w stanie nasycenia w temperaturze skóry ciała, kPa, 
ea- prężność pary wodnej w powietrzu, kPa, 

(6) 

RT- opór odparowania potu stawiany przez ubiór i warstwę przyścienną powietrza, m2Pa/W. 

Gęstość strumienia ciepła parowania potu Ercq. obliczano odejmując od wydatku energety
cznego M sumę gęstości strumieni konwekcji C, promieniowania R i oddychania C,.0 , + Ercs: 

Eroq = M - (C + R + Crcs + Eros) (7) 

Stopień zwilżenia skóry w miał być równy stosunkowi tak wyliczonej gęstości strumienia 
ciepła odparowania Eroq do maksymalnej gęstości Ernax: 

(8) 

Jednym z warunków zadowalającego komfortu jest spełnienie nierówności E,.04 < Emax· Jeśli 
nierówność ta nie jest spełniona to równowaga cieplna organizmu może wystąpić przy pew
nym wzroście temperatury wewnętrznej ciała i średniej temperatury skóry, w stanie zwilżenia 
potem całej powierzchni ciałn. Stan ten świadczy o wyższym obciążeniu termicznym pracow
nika i może być akceptowany pod warunkami i przy procedurach przewidzianych w normie 
ISO 9886. 

Poszczególne metody tworzenia bilansu cieplnego organizmu człowieka różnią się jedynie 
szczegółami. Podany zestav. wzorów jest reprezentatywny przy omawianiu wspólnych elemen
tów tych metod . 

3. Parametry charakteryzujące obciążenie termiczne 

Do głównych parametrów fizjologicznych, charakteryzujących obciążenie termiczne czło
wieka, normy ISO za liczają temperaturę wewnętrzną ciała Ter• częstość skurczów serca HR, uby

tek masy ciała t.m i średnią równowagową temperaturę skóry T,k . Ta ostatnia wielkość spełnia 

rolę parametru fizjologicznego kształtującego wymianę ciepła między ciałem a otoczeniem. 
Kryteriami charakteryzującymi stan obciążenia cieplnego organizmu (stres cieplny) według 

normy ISO 7933 (2004 r.) są: 
- maksymalny stopień zwilżenia skóry Wmax• 
- maksymalna strumień potu SW111,,, 
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maksymalna temperatura rektaJna T,.e.max• 
maksymalna utrata wody D1110,. 

Wartości wymienionych miar stanu obciążenia określa się oddzielnie dla osób zaaklimaty
zowanych i dla niczaaklimatyzowanych. Maksymalny stopiei'l zwilżenia skóry Wmax wynosi od
powiednio 0.85 i 1,0. 

Temperatura wewnętrzna ciała Ter 

W pomiarach fizjologicznych wykonywanych w górnictwie temperaturę wewnętrzną ciała 
ustalano na podstawie pomiaru temperatury w rectum lub przez pomiar temperatury błony bę
benkowej. W celu zapewnienia bczpieczei'lstwa przy znacznym obciążeniu termicznym, gdy 
temperatura wewnętrzna wzrośnie powyżej 38.5°C, muszą być spełnione dodatkowe warunki. 
Osoba poddawana nadmiernym obciążeniom powinna być zbadana przez lekarza, zaaklima
tyzowana, poddana ciągłemu nadzorowi medycznemu, monitorowana w zakresie temperatury 
wewnętrznej oraz częstości skurczów serca. Ponadto wymagane jest istnienie możliwości przer
wania ekspozycji oraz upoważnienie pracownika do opuszczenia stanowiska pracy, jeśli uzna 
to za stosowne. Temperatura wewnętrzna ciała 39,0°C nie powinna zostać przekroczona. 

Często.\:(: skurc::.(hv serca HR 

Przy pomiarze częstości skurczów serca najbardziej miarodajne wyniki zapewnia rejestra
cja sygnału elektrokardiograficznego. Wynik wyraża się w postaci liczby skurczów serca w okre
sie l minuty. Według normy PN-ISO 9886 liczba skurczów serca jest sumą kilku niezależnych 
od siebie składników: 

(9) 

gdzie: HR, - średnia liczba skurczów serca w stanie spoczynku, w pozycji siedzącej, gdy gęs
tość strumienia metabolizmu wynosi 58 W/m2 

Dalsze składni ki oznaczają przyrosty częstości skurczów spowodowane: metabolizmem, 
wysiłkiem statycznym. obciążeniem cieplnym, czynnikami psychicznymi , rytmem oddychania. 
Wyznaczenie składnika t.HRT w sytuacji pracy wymaga określenia drogą pomiaru średniej 
liczby skurczów serca w stanie spoczynku HR0 i pominięcia innych składników zależności (9). 
Górna wartość t.HRT według normy PN-ISO 9886 może wynosić 30 uderze1'1 w okresie l minuty. 

Utrata masy ciała t.m 

Odwodnienie organizmu spowodowane wydzielaniem potu w środowisku gorącym jest jed
nym z fizjologicznych wskaźników obciążenia termicznego. Odpowiedni ubytek masy ciała 

wiąże się zarówno z potem odparowującym z powierzchni skóry, jak też ściekającym lub wni
kającym w postaci ciekłej w materiał odzieży. Pewien udział w zmniejszeniu masy wody w or
ganizmie ma oddychanie. Maksymalna ilość potu może być określona z zależności: 

SWmax =(M- 32) · Aou, W/m2 lub 2,6 · (M- 32) · Aou, g/h (lO) 

W przypadku osoby zaaklimatyzowanej maksymalny strumiei'l potu może być o 25% wyż
szy od strumienia wyliczonego w podany sposób (10). Utrata wody w przypadku nieuzupeł-
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niania jej ubytków może wynosić 3% masy ciała. Jeśli podczas przebywania w środowisku go
rącym pracownik może pić wodę straty wody mogą osiągnąć 5% masy ciała . 

3. Dane empiryczne określone w celu sporządzania bilansu cieplnego organizmu 

Norma 7933 została zmieniona na podstawie dużej liczby eksperymentów przeprowadzo
nych w ośmiu wymienionych instytucjach naukowych w ramach programu badawczego "Heat 
Stress". Doświadczenia te zostały opracowane również pod kątem wykorzystania wyników do 
sporządzania bilansu cieplnego organizmu. Dla użytkowników normy. do których zalicza s ię 
specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z zakładów przemysłowych, przygo
towano zależności empiryczne. Do najważniejszych należy zaliczyć średnią równowagową 
temperaturę skóry ciała. Jej wartość zależy od temperatury powietrza na termometrze suchym. 
temperatury promieniowania w miejscu pracy, prędkości przepływu powietrza, ciśnienia par
cjalnego pary wodnej, temperatury rektaJnej oraz od wydatku energetycznego. 

W przypadku osoby nie ubranej Cle~::; 0,2): 

T,k,oqnu = 7,19 + 0,064 T,\+ 0,061T,- 0,348 V::+ 0, 198 ea + O,OOOM + 0,616 Tro (II) 

W przypadku osoby ubranej Oc~;::: 0,6): 

Tsk,cq,cl = 12,17 + 0,020 Ta+ 0,044T,- 0,253 V0 + 0,194 ea + 0,005346M + 0,51274 Trc (12) 

Dla Ic1 zawartej pomiędzy wartościami 0,2 i 0,6 temperatura ciała w stanie ustalonym jest 
interpolowana miedzy tymi wartościami według wzoru: 

Tsk.cq = Tsk.cq d+ 2,5·(Tsk,cq,cl- Tsk,cq,mJ(lcJ- 0,2) (13) 

Składniki konwekcyjnej i związanej z parowaniem wody wymiany ciepła podczas oddy
chania zostały przybli żone zależnościami: 

Crcs = 0,00152M(28,56 + 0,885Ta + 0,64lea) (14) 

Eres = 0,00 127M(59,34 + 0,53Ta- 11,631 ea) ( 15) 

Całkowicie nowym elementem norm stały się zagadnienia zależności parametrów fizjolo
gicznych od czasu. 

Temperatura skóry ciała Tsk.i w chwili t; może być wyznaczona na podstawie: 
- wartości temperatury skóry ciała Tsk.i-l w chwili t;_ 1, oraz 
- ustalonej średniej temperatury skóry ciała Tsk,cą• wyznaczonej na podstawie warunków pa-

nujących w ostatnim przedziale czasowym: 

Tsk,i = 0,7165 Tsk,i-1 + 0,2835 Tsk,cq (16) 

W bilansie ciepła ciała człowieka uwzględnia się akumulację ciepła związaną z dwoma czyn
nikami: z metabolizmem Scq w środowisku neutralnym oraz z gorącym otoczen iem. Czynniki 
te powodują zmianę temperatury wnętrza ciała, która może wzrastać podczas wykonywania pra
cy. W środowisku neutralnym przeciętna osoba nie odczuwa ani zimna ani gorąca, a otoczenie 
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ma możliwość odbioru potu, to znaczy gęstość strumienia ciepła, jaką należy odprowadzić dro
gą parowanie potu En:q. jest mniejsza od gęstości maksymal nej E"'"'' czyli zachodzi: E,~q < E"""· 
W środowisku neutralnym temperatura wnętrza ciała dąży do pewnej wartości równowagowej 
Tcr.cą· która zależy od wydatku energetycznego: 

Tcr.cq = 36,8 + 0,0036(M- 55) 

Dla wartości metabolizmu przyjętych w normie ISO 7243 (EN 27243) otrzymuje się: 
- M= 100 W/m2

, Tc,,e,1 = 36,8 + 0,162 = 36,962°C, 
- M= 165 W/m2

, Tcr.cą = 36,8 + 0,396 = 37,196°C, 
- M= 230 W/m2

, Tcr.cq = 36,8 + 0,63 = 37,43°C. 
- M= 295 W/m2

, Tcr.cq = 36,8 + 0,864 = 37,664°C. 

(17) 

Badania empiryczne pozwoliły ustalić stałą czasową procesu przejściowego, która wynosi 
10 min. Oznacza to, że wnętrze ciała osiąga temperaturę równowagową praktycznie w okresie 
30 min po podjęciu wysiłku. Temperatura Ter zmienia się w czasie t procesu przejściowego we
dług zależności: 

Ter= 36,8 + (Tcr.eq- 36,8)· (1- ex p~~) 

a do oblicze!'J numerycznych wyrażenie (18) może być przedstawione następująco: 

. (-incr) Tcr,eqi=Tcr.cqi-I'k+Tcr,cq'(l -k), gdzie k=exp -
10
-

Biorąc pod uwagę zmienność funkcji eksponencjalnej można przyjąć, że incr = 
wtedy 

k = exp(-0,1) = 0,90484. 

(18) 

(19) 

minuta, 

Przy przyjętym układzie jednostek ciepło nagromadzone w ciele ~Scą• wyrażone w W/m2
, 

powiększa się o wartość: 

(20) 

gdzie: 
Csr- ciepła właściwe ciała człowieka, W/(m2K), 
(l -a)- część organizmu zaliczana do wnętrza ciała, równa od 0,7 do 0,9 . 

W podanym wyżej bilansie ciepła przez wnętrze organizmu rozumie się tę część całości, 
której masa wynosi (l -a) całkowitej masy ciała. Współczynnik ten zależy od temperatury 
wewnętrznej organizmu w sposób podany wzorem: 

0,7 + 0,09(Tcr- 36,8) (21) 

Część masy ciała zaliczanego do jego wnętrza l- a jest ograniczona do 0,7, gdy Ter< 36,8°C 
oraz do 0,9 dla Ter> 39,0°C. 
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Jednym z zagadnień normy 7933 są statyczne i dynamiczne charakterystyki ubioru pracow
nika. W szczególności przyjmuje się, że przepływ powietrza oraz aktywność ruchowa pracow
nika wywierają wpływ na opór termiczny odzieży i poprzez to na ilość ciepła i wilgoci, wy
mienioną między organizmem a otoczeniem. Zagadnienia te są przedmiotem projektu normy 
ISO 9920, której nowa wersja jest obecnie wprowadzana. 

Jawna wymiana ciepła, rozumiana jako suma konwekcji i promieniowania, osoby nie ubra
nej jest równa: 

C+ R = T,k -Ta 
I !Ol SI 

(22) 

Statyczny opór osoby nie ubranej przyjmuje się 0,111 (m2·K)/W. Statyczny opór cieplny 
osoby ubranej 1101 s1 wyznacza się ze wzoru: 

la SI 2 
l1o1 sl = lei st + --, (m · K)/W 

fel 

w którym stosunek powierzchni zewnętrznych osoby ubranej do nie ubranej jest równy: 

fel = l + l. 97 ·lei st 

(23) 

(24) 

Aktywność i związany z n ią ruch ciała oraz przepływ powietrza mają wpływ na ukształ
towanie warstwy przyściennej, powodując zmniejszenie oporu stawianego przenoszeniu ciepła 
przez odzież. Wynika stąd konieczność uwzględnienia poprawek wielkości izolacji cieplnej 
odzieży i izolacyjnej warstwy powietrza. 

w normie rso 7933 współczynnik przejmowania ciepła he w przypadku konwekcji swobo
dnej lub wymuszonej wyznacza się ze wzorów: 

he= 2,38·j Tsk- Tl"25
, 

he= 3,5 + 5,2 Van 

he= 8,7 v~;6 
(25) 

przyjmując wartość największą. Względna prędkość powietrza jest nałożeniem prędkości po
wietrza względem podłoża oraz prędkości ciała lub części ciała względem podłoża . W przypa
dku wykonywania pracy mięśni prędkość względną Y ar według normy oblicza się ze wzoru: 

Y 01 = Y 0 + 0,0052 · (M- 58) 

gdzie Ya to średnia prędkość przepływu powietrza, m/s. 

Wzrost prędkości spowodowany wykonywaniem pracy ogranicza się do 0,7 m/s. 
Ciepło wymienione drogą promieniowania wyznacza się ze wzoru: 
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Potrzebnym strumieniem ciepła odparowania Ercq nazywa się strumień nieodzowny do utrzy
mania stanu równowagi cieplnej ciała, gdy ciepło w organi zmie nie gromadzi się: 

Ercq = M - W - Crcs. - Ercs. - K - C - R - E - fl.Scq (28) 

Potrzebnym stopniem zwilżenia skóry Wrcq nazywa się stosunek potrzebnego strumienia cie
pła odparowania Ercq do maksymalnego strumienia ciepła odparowania E111,_: 

(29) 

Zmiany temperatury wewnętrznej i rektalnej 

Nagromadzenie ciepła w ostatnim okresie czasu t; 'ynosi: 

(30) 

Nagromadzenie ciepła prowadzi do wzrostu temperatury wnętrza ciała, które obejmuje co
raz większy obszar: 

(I -a)= 0,7 + 0,09(Tcr- 36,8) (31) 

Z bilansu ciepła wykonywanego dla kolejnych (dyskretnych) wartości czasu wynika, że 
temperaturę wnętrza ciała przedstawia funkcja: 

_ I [ fl.S; Ter. H - Tsk,i-1 a; l 
Tcr.i - ---+Tcr,i-1 - (Xi-l -T,k.i-

l - a l 2 c,P w P 2 2 
(32) 

Natomiast temperatura rektaJna może być wyznaczona na podstawie następującego wzoru: 

2Tcr,i -1.962T,.o,i-l -1.3I 
T rc.i = Trc.i-1 + ---'='-''--------'..::.:.:..._.:_ __ 

9 
(33) 

Podane wzory (32), (33) uwzględniają wpływ nagromadzenia ciepła w organizmie człowie
ka, jak również poszerzenie obszaru wnętrza ciała (l -a). 

Norma ISO 7933 z 2004 r. wprowadza pewne zmiany poziomów metabolizmu w stosunku 
do ogólnie przyjętej klasyfikacji, wprowadzonej przez normę ISO 7243. 
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Tabela 3. Klasyfikacja poziomów metabolizmu (stopnia ciężkości wysiłku) wg ISO 7933 (2004 r.) 
Table 3. Classitication of metabolism level (workload level) according to ISO 7933:2004 

Klasa wysiłku M, Wlm 2 
Przykład 

Odpoczynek 70 Siedzenie. spokojna pozycja stojąca 

Bardzo lekki 90 
Pozycja siedząca: pisanie, zajęcie przy klawiaturze, ryso-
wanie 

Lekki 115 
Pozycja siedząca: lekka praca ręczna, praca dłoni i rąk, 
praca rąk i nóg 

Umiarkowany mniejszy 145 Okresowe chodzenie z prędkością do 3,5 km/godz. 

Umiarkowany większy 175 
Intensywna praca rąk i korpusu, chodzenie z prędkością 
powyżej 4-5 km/godz. 

Duży 200 
Intensywna praca rąk i korpusu, chodzenie z prędkością 
powyżej 5-6 km/godz. 

Bardzo duży > 230 
Bardzo intensywna praca rąk i korpusu, chodzenie z pręd-
kością powyżej 6 km/godz. 

6. Zakończenie 

W zakończeniu należy stwierdzić, że wprowadzone w okresie ostatnich 30 lat normy mię
dzynarodowe i europejskie łączą się ściśle z nowymi wynikami badm1 merytorycznie związa
nych z ich przedmiotem. Stan taki uzyskuje się poprzez przestrzeganie przyjętych procedur, 
dbałość o skład grona opracowującego projekty oraz współpracę z wiodącymi ośrodkami ba
dawczymi na świecie. 

Normy dotyczące cieplnych warunków pracy opracowane w międzynarodowych i europej
skich komitetach standaryzacji mają swoje oparcie w badaniach fizjologicznych. Uwzględniają 
również doświadczenia specjalistów ergonomów i higienistów. Znajduje zastosowanie teoria 
wymiany ciepła między ustrojem człowieka a otoczeniem, której główne mechanizmy są zna
ne. Różnorodność, złożoność i zmienność cech osobniczych oraz warunków panujących w śro
dowisku przebywania i pracy powoduje, że bilansowanie ciepła wywiązującego się w organi
zmie i wymienianego z otoczeniem, wykonywane analitycznie lub drogą pomiaru, jest zagad
nieniem trudnym i na skutek swej złożoności obarczonym pewnym błędem. 

Modelowanie numeryczne wymiany ciepła między człowiekiem a otoczeniem, prowadzone 
różnymi metodami. w szczególności podanymi w kolejnych wersjach normy ISO 7933, stwa
rza obecnie możliwości najbardziej wszechstronnej oceny stanu obciążenia tennicznego pra
cownika w danym otoczeniu. 
l. Do środowisk gorących w kopalniach węgla i rud zalicza się miejsca pracy, w których tem

peratury powietrza na termometrze suchym są wyższe od 28°C. 
2. W wyrobiskach wykonywane są czynności o różnych wydatkach energetycznych. Dzięki 

mechanizacji podstawowych i pomocniczych czynności w procesach urabiania. odstawy 
i transportu obecnie częściej spotyka się stanowiska pracy o umiarkowanym wydatku ener
getycznym. niż o dużym obciążeniu. 

3. W ocenie warunków klimatycznych należy uwzględnić mikroklimat środowiska, wydatek 
energetyczny, ubiór pracownika oraz wielkości fizjologiczne. Od kilkudziesięciu lat bada
nia dotyczące obciążenia cieplnego osób przebywających i pracujących w środowiskach 
gorących skupiają się na zagadnieniach bilansu energetycznego organizmu człowieka. 
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4. Bilans cieplny sporządzony dla sytuacji panującej w miejscu pracy opiera się na zrównaniu 
zysków i strat ciepła. Metoda podana w polskiej normie PN-EN 12515 ,.Analityczne okreś
lenie i interpretacja stresu cieplnego z wykorzystaniem obliczenia wymaganej i l ości potu" 
z marca 2002 roku uwzględnia wszystkie istotne czynniki kształtujące obciążenie termicz
ne. W górnictwie opracowano i zastosowano podobne metody, oparte na wcześniejszych 
badaniach (J.M. Stewart i A. Whillier (1979), M.J. McPherson (1992)). Jednak wymieniona 
norma, jak też podane metody, specjalnie dla środowiska górniczego opracowane, dotyczy
ły przypadku równowagi cieplnej organizmu, gdy straty i zyski ciepła się równoważą. 

5. Do oceny obciążenia termicznego w charakterze syntetycznych wskaźników wykorzystuje 
się między innymi średnią równowago~-Vą temperaturę skóry ciała, utratę wody organizmu 
spowodowaną wydzielaniem i parowaniem potu. Na stanowiskach pracy dane wanmki uzna
je się za dozwolone, jeśli średnia równowagowa temperatura skóry ciała nie przekracza mak
symalnej wartości uznanej za dopuszczalną przy danym wydatku energetycznym, a w przy
jętym czasie pracy utrata wody na skutek wydzielania i parowania potu nie przewyższa war
tości odniesienia. 

6. Dogodnym i sprawdzonym sposobem wykorzystania bilansu cieplnego organizmu pracow
nika do oceny obciążenia cieplnego są tablice wartości gęstości strumienia cieplnego, jakie 
w danych warunkach otoczenic może odebrać od ciała pracownika. Parametrem wyniko
wym jest wydatek energetyczny określany dla danego ubioru i pewnej wartości różnicy psy
chrometrycznej. Zmiennymi są temperatura na termometrze suchym i prędkość przepływu 
powietrza. 

7. Odpowiednio dobrane i uporządkowane zestawienia wartości z tablic pozwalają przeanali
zować wpływ wszystkich ważnych czynników na obciążenie termiczne pracownika. 

8. Zagadnienia nieustalone i stany przejściowe rozpatrywane w normie ISO 7933 stwarzają 
możliwość zastosowań w górnictwie. Mogą one dotyczyć pracy ratowników w środowisku 
gorącym, a także służyć określeniu miary obciążenia cieplnego, powiązanej z temperaturą 
wewnętrzną organizmu pracownika. 
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Heat Stress of Workers in ISO, EN and PN Standards 

Abstra et 

The subject of considerations enclosed in this paper is the mathematical model of the man
environment heat exchange in mining working. At the low and moderate temperatUI·e and hu
midity of air the basie way of carrying away of heat from human body is convection. In the 
difficult climatic conditions the evaporation of sweat is of prevailing importance. At air tempe
ratmes exceedcd the temperature of human skin the evaporation of sweat is the only way of 
carrying away of heat from body. Heat exchange between miner's body and his environment 
was calculated for state of thermal equilibrium, when the rate of heat accumulation is zero. It 
has been assumed that the average skin temperature is a factor controlling convective, radiant 
and evaporative modes of heat exchange. 

The state of thermal stress i s determined by: 
accumulation o f heat in worker's body, 

- maximum of sweat rates emitted eluring work and dehydration , 
- dehydration lcvel, 
- level of skin wcttcclness. 

The hcat balance of human body affords possibilities for estimation of these parameters. 

Recenzent: pr(~l dr hab. inż. Marian Brm1.ny 
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Nowoczesne systemy odpylania i przewietrzania wyrobisk 
drążonych kombajnami chodnikowymi w kopalniach węgla kamiennego 

Słowa kluczowe 

wyrobisko chodnikowe- wentylacja- odpylanie- bezpieczeństwo pracy- urządzenie 

odpylające - lutnia wirowa 

Streszczenie 

W referacie opisano konfiguracje systemów przewietrzania wyrobisk korytarzowych drążo
nych za pornocą kombajnów chodnikowych, w systemach wentylacji ssącej i kombinowanej. 
Przedstawiono obieg powietrza w obu systemach oraz zasadę działania urządzei'l , w oparciu 
o które zestawiane są ww. sy~temy wentylacji, tj. urządzenia odpylające mokre oraz lutnie wi
rowe. Przedstawiono podstawy prawne stosowania systemów wentylacji wyrobisk chodniko
wych oraz omówiono prace hadawcze i rozwojowe prowadzone przez Centrum Mechanizacji 
Górnictwa KOMAG nad rozwojem tych systemów, urządzeń odpylających i lutn i wirowych. 

l. Wstęp 

Urządzenia odpylające, stosowane do niwelowania zapylenia powstającego podczas ura
biania węgla za pomocą kombajnu chodnikowego w wyrobisku chodnikowym kopalni i lutnie 
wirowe są jednymi z najważniejszych urządzei'l decydujących o bezpieczei'lstwie środowiska 
pracy w kopalniach węgla kamiennego. Ze względu na obecność ludzi w strefie przodka wy
robiska, konieczne jest oczyszczanie powietrza z pyłu węglowego lub węglowo-kamiennego, 
zarówno po to, aby zupobiegać wdychaniu pyłów przez pracowników kopalni, jak również dla 
eliminacji zagrożei'l wybuchowych, jakie niesie za sobą powstawanie mieszanin pyłu węglo
wego z powietrzem. Samo odpylanie jest jednak niewystarczające, konieczne jest również do
prowadzenie, a przede wszystkim prawidłowe ukształtowanie przepływu powietrza w wyrobisku. 

W tym celu stosowane są systemy przewietrzania wyrobisk chodnikowych drążonych za 
pomocą kombajnów w układach wentylacji ssącej i kombinowanej. Integralnymi częściami ta
kich systemów są wentylatory lutniowe, lutnie wirowe, a przede wszystkim mokre urządzenia 
odpylające. 

2. Systemy przewietrzania wyrobisk chodnikowych 

Podstawowe zadania systemu przewietrzania wyrobiska chodnikowego to zapewnienie w wy
robisku atmosfery umożliwiającej oddychanie, ograniczanie kontaktu załogi przodka z pyłem 
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powstającym w trakcie urabiania pokładu węgla oraz eliminowanie zagrożeń wybuchowych 
związanych z powstawanieil' mieszanin pyłu węglowego oraz metanu z powietrzem. Realiza
cja tych zadań wymaga równoległego prowadzenia dwóch procesów- transportu świeżego po
wietrza w kierunku czoła wyrobiska z jednoczesnym odprowadzaniem powietrza zużytego oraz 
oczyszczaniem powietrza z pyłu. Urządzenia służące do realizacji tych celów mogą być zesta
wione w dwóch konfiguracjach, określanych mianem wentylacji ssącej i wentylacji kombinowanej. 

2.1. Wentylacja ssąca 

A-A O 

0,3 m/s Objaśnienia: 
1 - urządzenie odpylające 
2 - wentylatar WLE (przodkowy) 
3 - lutnia wirowa 
4 - lutniaciąg ssący 

M1-;-M6 - metanamierze 
VB - anemometr 

Rys. l. Schemat układu wentylacji ssącej 
Fig. I. Diagram of sucking ventilation system 

W układzie wentylacji ssącej, przedstawionym schematycznie na rysunku l, świeże powie
trze dopływa samoczynnie do wyrobiska z ciągu głównego (tj. z głównego chodnika, od które
go prowadzone jest wyrobisko). W strefie urobku kombajnu znajduje się wlot do lutniociągu 
ssącego (4), najczęściej o średnicy nominalnej 0800 mm lub 01000 mm, zbudowanego z lutni 
stalowych lub elastycznych. Lutniociąg ten odprowadza zapylone powietrze do początku wyro
biska i jest przedłużany wraz z postępem przodka. W ciągu głównym znajduje się stacjonarne 
urządzenie odpylające (l) i wentylator lutniowy (2), zasysający powietrze przez opisany układ. 
Urządzenia te są zabudowane zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza w wentylacyjnym 
ciągu głównym. Odsysanie zapylonego powietrza z rejonu czoła wyrobiska powoduje powsta
nie podciśnienia, przez co możliwy jest samoczynny napływ czystego powietrza. Powietrze to 
może być dodatkowo w strefie przodkowej kierowane w ruch wirowy za pomocą lutni wirowej (3), 
jednak w przeciwieństwie do wentylacji kombinowanej nie jest to wymagane przez przepisy. 

Układ wentylacji ssącej wymaga stosowania urządzeń odpylających i wentylatorów o du
żych wydajnościach, rzędu 800-1200 m3/min. Wentylator lutniowy musi zapewnić nie tylko 
wspomnianą wydajność, ale również odpowiednio wysokie spiętrzenie, w celu pokonania opo
rów przepływu lutniociągu ssącego, którego długość, pokrywająca się z długością wyrobiska, 

może wynieść nawet kilka kilometrów. 
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Wyjątkiem jest tu przypadek początkowej fazy drążenia wyrobiska, gdy jego długość nie 
przekracza l 00-200 metrów. Ograniczona długość chodnika nie pozwala wówczas z jednej 
strony na zabudowanie układu wentylacji kombinowanej, ale z drugiej strony nie wymaga sto
sowania urządzeń odpylających i wentylatorów o dużych wydajnościach i spiętrzeniu. Dlatego 
w początkowej fazie drążenia wyrobiska zazwyczaj stosuje się urządzenia odpylające i wen
tylatory typowe dla wentylacji kombinowanej, ale zabudowane w układzie wentylacji ssącej, 
które po osiągnięciu kilkusetmetrowego wybiegu chodnika rekonfiguruje się do układu wenty
lacji kombinowanej . 

2.2. Wentylacja kombinowana 

Układ wentylacji kombinowanej jest najczęściej stosowanym w polskich kopalniach syste
mem przewietrzania wyrobisk chodnikowych. Nazwa "kombinowana" jest związana z zastoso
waniem dwóch lutniociągów - tłoczącego , doprowadzającego czyste powietrze do wyrobiska 
oraz krótkiego odcinka pomocniczego lutniociągu ssącego, zakończonego urządzeniem odpy
lającym i wentylatorem lutniowym. Układ ten przedstawiono schematycznie na rysunku 2. 

A-A O 

5 

Objasnienia: 
1 - urządzenie odpylające 

2 - lutnia wirowo 
3 - zespól lutni ssawnej 
4 - zasobnik lutniowy 
5 - wentylator WLE 
6 - lutniociąg tłoczący 

M 1-:-M5 - metonomierze 

Rys. 2. Schemat układu wentylacji kombinowanej 
Fig. 2. Diagram of combined ventilation system 

Czyste powietrze, zasysane z ciągu głównego wentylatorem lutniowym (5), jest doprowa
dzane w kierunku czoła wyrobiska za pomocą lutniociągu tłoczącego (6), zakończonego zasob
nikiem lutni elastycznej (4) i lutnią wirową (2). Dalszy przepływ powietrza jest uzależniony od 
aktualnej fazy pracy w wyrobisku. 
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W czasie postoju kombajnu chodnikowego nie powstaje zapylenie, stąd nie ma koniecz
ności oczyszczania powietrza w urządzeniu odpylającym (l). Wentylator współpracujący z od
pylaczem jest wówczas wyłączony. Wyłączony jest również zespół napędowy (zawirowywacz) 
lutni wirowej, dlatego powietrze przepływa przez nią na wprost - tak jak przez zwyczajny 
przewód lutnio ;y. Po dotarciu strumienia powietrza do czoła wyrobiska zawraca on i kieruje 
się w stronę przeciwną, pełnym przekrojem wyrobiska. Jak wspomniano w tej fazie nie pow
staje zapylenie, jednakże stale obecne jest inne zagrożenie, związane z samoczynnym wydzie
laniem się metanu przez ściany wyrobiska. Ciągły strumień powietrza powoduje więc, w tym 
przypadku, stałe przewietrzanie chodnika i obniżanie stężenia metanu. 

Inna sytuacja ma miejsce w trakcie pracy kombajnu. Załączony jest wówczas zespół na
pędowy lutni wirowej, powodując silne zawirowanie powietrza wewnątrz lutni, co wymusza 
jego wypływ przez szczelinę lutni ruchem wirowym. W ten sposób omywany jest cały przekrój 
wyrobiska. co w pierwszej kolejności powoduje rozrzedzanie metanu w strefie pomiędzy po
czątkiem szczeliny lutni a czołem wyrobiska, szczególnie w rejonie stropu chodnika. Przepisy 
bezpieczeństwa ruchu wymagają, aby zapewnić minimalną prędkość powietrza w kierunku 
czoła wyrobiska, wynoszącą 0,3 m/s. Pozwala to na efektywne wywiewanie i rozrzedzanie me
tanu. Ponadto ciągły napływ powietrza przez lutnię wirową powoduje jego ruch wirowo-postę
powy w kierunku czoła przodka, tworząc tym samym rodzaj gazowego tłoka, którego napór 
zatrzymuje zapylone powietrze wyłącznie w strefie urobku i zapobiega rozprzestrzenianiu się 
chmury pyłu. 

Mieszanina powietrza z pyłem wydostaje się z tej strefy na skutek zasysania przez pomoc
niczy lutniociąg ssący (3 ), na końcu którego zainstalowane jest urządzenie odpylające i współ
pracujący z nim wentylator ssący. Następuje tam oczyszczenie powietrza, które następnie wy
pływa dalej. 

Bardzo istotną kwestiąjest istnienie tak zwanej strefy zazębienia, rozciągającej się od wy
lotu z urządzenia odpylającego (wentylatora) do początku szczeliny lutni wirowej. Załóżmy, że 
ilość powietrza dostarczanego do wyrobiska przez lutnię wirową jest równa wydajności wen
tylatora współpracującego z urządzeniem odpylającym. Na skutek zasysania powietrza w re
jonie urobku na długości całego lutniociągu pomocniczego powstaje podciśnienie . Na odcinku 
od początku szczeliny lutni wirowej do wlotu do lutniociągu pomocniczego podciśnienie to jest 
"wypełniane" powietrzem dostarczanym przez lutnię wirową. Jednakże do strefy zazębienia 
powietrze jest zasysane z rejonu wylotu z odpylacza. Powietrze to płynie następnic w kierunku 
przodka, wpływa do lutniociągu pomocniczego, ponownie do strefy zazębienia itd. W ten spo
sób zachodzi recyrkulacja, podczas której w każdym przebiegu w powietrzu wzrasta zawartość 
metanu, stale wydzielającego się z pokładu węgla (ze ścian wyrobiska). Po pewnym czasie 
może zatem dojść do przekroczenia dolnej granicy wybuchowości, co może być przyczyną do 
eksplozji. 

Aby zapobiec opisanemu bardzo groźnemu zjawisku recyrkulacji stosuje się co najmniej 
20% naddatek powietrza dostarczanego przez lutniociąg tłoczący i lutnię wirową w stosunku 
do wydajności urządzenia odpylającego i jego wentylatora. Nadmiarowa w stosunku do wydaj
ności odpylacza ilość powietrza nie płynie w kierunku czoła wyrobiska, ale przewietrza strefę 
zazębienia, efektywnie eliminując zagrożenia metanowe w chodniku. W celu lepszego ukształ
towania przepływu powietrza, pierwszy segment lutni wirowej jest wyposażony w kierownice 
umieszczone na szczelinie lutni, kierujące powietrze w stronę strefy zazębienia . 

Nad prawidłową pracą układu przewietrzania czuwają metanomierze, które w razie wykry
cia zbyt wysokiego stężenia metanu awaryjnie zatrzymują pracę całego przodka. Zametanowa
nie wyrobiska wymaga ewakuacji pracowników oraz przeprowadzenia akcji ratowniczej, po-
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legającej na intensywnym przewietrzaniu wyrobiska, aż do momentu osiągnięcia stężeń meta
nu na tyle niskich, aby możliwe było podjęcie dalszej eksploatacji. 

2.3. Wymagania formalno-prawne 

Przedstawione powyżej wymagania dla systemów wentylacji ssącej i kombinowanej są ok
reślone w przepisach Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w spra
wie bezpieczellstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Każdy nowo zestawiony system 
przewietrzania wyrobiska podlega odbiorowi przez Inspektora Okręgowego Urzędu Górnicze
go, który sprawdza poprawność montażu i działania wentylacji oraz jej zgodność z przepisami 
rozporządzenia przed dopuszczeniem do eksploatacji. 

Opisane warunki dotyczą wyrobisk drążonych w pokładach metanowych. W przypadku po
kładów niemetanowych i pokładów zaliczonych do I kategorii zagrożenia metanowego w uk
ładzie wentylacji kombinowanej nie jest wymagane stosowanie lutni wirowej, którą można wów
czas zastąpić odcinkiem lutni perforowanej. 

3. Urządzenia odpylające i lutnie wirowe 

Od kilkudziesięciu lat w polskich i zagranicznych kopalniach węgla kamiennego powsze
chnie stosowane są urządzenia odpylające i lutnie wirowe konstrukcji Centrum Mechanizacji 
Górnictwa KOMAG. Centrum jest nie tylko autorem projektów i dokumentacji technicznych 
urządzeń, ale również prowadzi prace nad udoskonalaniem i rozwojem ich konstrukcji, a także 
badania funkcjonalności i skuteczności odpylania na jedynym w Polsce stanowisku do badm1 
górniczych urządzei'I odpylających. Można ogólnie stwierdzić, że kierunkiem prac rozwojo
wych dotyczących urządzeń odpylających i lutni wirowych jest uproszczenie ich budowy oraz 
zasady działania, przy zachowaniu wysokich skuteczności i efektywności działania. 

3. 1. Urządzenia odpylające 

Projektowane przez CMG KOMAG urządzenia odpylające wykorzystują mokrą metodę se
paracji pyłu. Każcle urządzenie składa się z następujących stref: 
a) strefa kontaktu z wodą, 
b) strefa zawirowania strugi, 
c) strefa separacji kropel. 

Ponadto każde urządzenie wyposażone jest w zespoły zbiornika, zespoły przewodów tłocz
nych i spływowych oraz pompę, tworzące obieg wodny. 

Zapylone powietrze zasysane jest do urządzenia odpylającego za pomocą wentylatora lut
niowego. Po separacji wstępnej na sicie, mającej na celu oddzielenie dost<~ących się do urzą
dzenia większych odłamków urobku oraz innych przedmiotów mogących dostać się przypad
kowo do urządzenia , następuje kontakt zapylonego powietrza z wodą. W strefie tej za pomocą 
dysz rozpylających wytwm'zana jest kurtyna wodna, w której następuje intensywne mieszanie 
się wody z pyłem i wytworzenie kropel zawiesiny pyłu w wodzie. Ze względu na hydrofobowe 
własności pyłów węglowych stosowane są konstrukcje dysz zapewniające wysoką energię ki
netyczną wody i tym samym pozwalające na efektywne prowadzenie procesu. 
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Rys. 3. Budowa urządzenia odpylającego na przykładzie urządzenia DRU-400 
Fig. 3. Structure o f the d ust eontroi de vice on example o f the DR U-400 equipment 

Pod względem konstrukcyjnym stosowane są trzy rozwiązania dysz wodnych: 
- Dysze wi rujące, w których woda jest natryskiwana na specjalnej konstrukcji wirnik napę

dzany silnikiem elektrycznym, gdzie pod wpływem obrotów siła odśrodkowa wyrzuca ciecz 
promieniowo przez otwory w obrzeżu wirnika, tworząc zasłonę wodną. Dysza wirująca nie 
wytwarza natomiast spiętrzenia. 
Wirniki spiętrzające, które oprócz rozpylania wody za pomocą siły odśrodkowej wywołują 
również spiętrzenie, przez co urządzenie, w którym stosowane jest to rozwiązanie nie wy
maga wentylatora lutniowego. 

- Dysze stałe w kształcie stożka, z tarczą lub bez, w których kurtyna wodna wytwarzana jest 
na skutek wypływu wody przez szczelinę dyszy. Ze względu na brak elementów napędza
nych silnikiem elektrycznym charakteryzują się one najwyższą niezawodnością spośród 
przedstawionych rozwiązań. 
W drugiej strefie urządzenia następuje zawirowanie strugi oczyszczanego gazu i nadanie 

krętu, przez co cząstki zawiesiny pyłowo-wodnej dzięki wywołanej sile odśrodkowej migrują 
w kierunku ścianek urządzenia. W przypadku stosowania dysz wodnych stałych lub dyszy wi
rującej , zawirowanie uzyskuje się za pomocą kierownic stałych, natomiast w przypadku stoso
wania zespołów napędowych z wirnikiem, krętjest wytwarzany przez sam wirnik. 

Zawirowana struga przedostaje się następnie do zespołów odkraplaczy, gdzie krople 
zawiesiny pyłowo-wodnej zatrzymywane są w przestrzeni pomiędzy pierścieniami odkraplają
cymi i spływają następnie do zbiornika wodnego, zaś oczyszczony strumień gazu opuszcza zespół. 

W urządzeniach odpylających stosowany jest zamknięty obieg wodny, dzięki czemu zuży
cie wody jest niewielkie. Wodę do dysz wodnych podaje pompa szlamowa, zaś z zespołów 
dysz wirujących, kierownic i odkraplaczy ciecz spływa grawitacyjnie przewodami gumowymi. 
W miarę pracy urządzenia następuje wzrost zawartości pyłu w obiegu i jego odkładanie się 
w zbiornikach wodnych, stąd okresowo, przeciętnie raz na zmianę, zbiorniki należy opróżnić , 

oczyścić i napełnić czystą wodą. 

3.2. Lutnie wirowe 

Jak wspomniano wcześn i ej, zadaniem lutni wirowej jest ukształtowanie strumienia świeże
go powietrza w czołowej części wyrobiska. Lutnia wirowa składa się z trzech zasadniczych 
elementów: zasobnika lutni elastycznej, zespołu napędowego oraz segmentów lutni wirowej . 

W zasobniku lutni wirowej nagromadzony jest zapas złożonej lutni elastycznej, dzięki cze
mu w miarę postępu przodka nie zachodzi konieczność rozmontowywania układu i dopinania 
nowych odcinków, lecz rozwijany jest zgromadzony w zasobniku zapas. Dopiero po jego wy-
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czerpaniu następuje rozpięcie lutniociągu i nałożenie nowego zapasu lutni elastycznej. Powie
trze skierowane do wyrobiska lutniociągiem tłoczącym, po przepłynięciu przez lutnię elastycz
ną dostaje się do zespołu napędowego lutni wirowej . Zespół ten, napędzany silnikiem elektry
cznym, jest załączony w trakcie pracy zespołu urządzeń przodkowych. a więc w trakcie ura
bimlia skały głowicą kombajnu. Odpowiednio ukształtowany stożkowy wirnik zespołu powo
duje bardzo silne zawirowanie strugi powietrza, przez co wykazuje ono tendencję do poruszania 
się w kierunku promieniowym, tj . w kierunku ścianek lutni. Należy tutaj podkreślić, że zada
niem zespołu napędowego jest głównie wytworzenie krętu w strumieniu powietrza - wywoły

wane przez wirnik zespołu napędowego niewielkie spiętrzenie należy traktować jako efekt uboczny. 

~~~~-- ·-~~~--~~~--~(lc::44~00:'..)_~~--~~~-~---_j 

Rys. 4. Budowa lutni wirowej na przykładzie lutni wirowej YT-700M 
Fig. 4. Structure of the vortex ventube on example of the YT-700M vortex ventube 

Zawirowane powietrze przedostaje się następnie do odcinka złożonego z pięciu segmentów 
lutni, o długości 2000 mm każdy. Segmenty są wyposażone w zorientowaną stycznie lub pro
mieniowo szczelinę wzdłużną, stanowiącą naturalną drogę wypływu zawirowanego strumienia 
powietrza. Taka konstrukcja i działanie zespołu napędowego powodują, że powietrze wydosta
je się głównie stycznie lub promieniowo, tj. przez szczelinę, a nie osiowo przez wylot z lutni. 
Dzięki regulacji szerokości szczeliny wzdłuż jej długości uzyskuje się odpowiednie wydajności 
w różnych miejscach tak, aby zapewnić dopływ 20% nadmiaru powietrza do strefy zazębienia. 
Dodatkowo napływ powietrza do strefy zazębienia ułatwia zespół kierownic, zamontowany na 
pierwszym segmencie. 

Podczas przerwy w urabianiu zespół napędowy lutni wirowej jest wyłączony, przez co po
wietrze przepływa przez nią osiowo, tak jak przez zwyczajny przewód lutniowy i dostaje się 
wprost do czoła wyrobiska. 

Lutnia wirowa jest urządzeniem w zasadzie bezobsługowym, jej załączanie i wyłączanie 
odbywa się automatycznie, z poziomu systemu elektrycznego przodka. Jedynie okresowo na
leży uzupełnić zapas lutni elastycznej po jej wyczerpaniu w zasobniku. 

Podsumowanie 

Zaprezentowane :vstemy wentylacji wyrobisk chodnikowych, oparte są o dwa zasadnicze 
urządzenia - lutnię wirową i urządzenie odpylające. Całość może działać w wariancie wenty
lacj i ssącej lub kombinowanej, w zależności od lokalnych warunków i urządzeń będących w dys

pozycji użytkownika. 
Systemy przewietrzania i odpylania spełniają bardzo ważne zadania związane z bezpieczeń

stwem zarówno zakładu górniczego, jak i ludzi pracujących w wyrobiskach. Ich podstawowy
mi zadaniami są: niwelowane zagrożeń związanych z powstawaniem wybuchowych mieszanin 
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pyłu lub metanu z powietrzem oraz dostarczanie świeżego powietrza do stref gdzie znajdują się 
ludzie i usuwanic powietrza zużytego. 

Projektowane przez CMG KOMAG systemy zostały wdrożone w wielu kopalniach węgla 
kamiennego w Polsce i za granicą. Ich wieloletnia eksploatacja potwierdziła wysokie walory 
użytkowe i efektywność działania. Obserwacje i wnioski zebrane przez użytkowników i pro
jektantów systemów przewietrzania służą do opracowywania nowych konstrukcji urządzeń, w któ
rych eliminowane są zauważone wady i dodawane elementy zgodne z sugestiami użytkowni
ków. Do najnowszych urządzeil, wdrożonych w ostatnich latach lub aktualnie wprowadzanych 
na rynek należą: 
- urządzenie odpylające DCU-600C z wirnikiem spiętrzającym, o wydajności 260, 280 lub 

320 nhmin ; 
- odpylacz labiryntowy LDCU-630C z labiryntowym przepływem strugi powietrza, o wydaj

ności od 280 do 300 m3/min; 
- urządzenie odpylające DRU-400 z dyszami i kierownicami stałymi , o wydajności od 200 

do 400 m3/min (w chwili obecnej urządzenie w fazie projektowej); 
- lutnia wirowa VY -700 ze stycznym wylotem strugi powietrza; 
- lutnia wirowa VT-700M ze stycznym wylotem powietrza . 

Odpylacz labiryntowy LDCU-630C został wyróżniony w VIII Edycji Konkursu Polski Pro
dukt Przyszłości. 

State-of-the-Art Dust ć.:ontrol and Ventilation Systems for Roadways 
in Hard Coal Mines Driven by the Roadheading Machines 

Abstract 

The systems for ventilation of roadways driven in harc! coal mines, using roadheading ma
chines, were presented in the paper. In a system of sucking ventilation the airborne dust is 
sucked from mining area by an exhaust pipeline and air is clean by a stationary dust eontroi de
vice and fresh air flows automatically to the roadway. In combined ventilation system, com
monly used in Polish mines, fresh air is delivered by the blowing pipeline and spreads insicle 
by the vortex ventube, which forces a vortex-and-translatory motion of air towarcis the roadway 
face. Due to that, the dusty air is not spreading but it is sucked to the short section of exhaust 
pipeline, where i t is cleaned up in a dust eontroi device. Also same characteristics of air circu
lation in the combined ventilation variant, especially an occurrence of so-called "overlap" area, 
was presented. 

Structure and rules operation of the dust eontroi clevice consisting of a water-dusty air con
tact zone, a zone of stream turbulence and a zone of water drops separation as well as the vor
tex ventube which consists of pipeline bunker, drive unit and vortex ventube sections, were al
sa discussed. 

Trencis in research projects associated with dust eontroi devices and vortex ventubes rea
lized by the KOMAG Centre were given as well as the newest designs of machines implemen
ted in coal mines or those which are currently commercialised were presented. 

Recenzent: pr(~t dr hab. inż. Nikodem Szlązak 
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Gospodarcze wykorzystanie metanu z pokładów węgla JSW S.A. 
w instalacjach energetycznych 

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. grupuje 5 kopalń "Borynia", "Jas-Mos", "Krupiń
ski", "Pniówek" "Zofiówka", których obszar nadania górniczego wynosi 122 km 2 a pro
dukcja węgla koksowego typu 35.1, 35.2 i 34 w latach 2000-2004 kształtowała s ię na 
poziomie 13,0-13,7 mln Mg rocznie. Eksploatowanym pokładom węgla towarzyszą 
znaczne ilości metanu stąd wszystkie kopalnie zaliczone zostały do IV kategorii za
grożenia metanowego. Przykładowo w roku 2004 w trakcie prowadzenia robót górni
czych zostało uwolnione 295 mln m3 metanu, z czego 124 mln m3 tj . 42% zostało uję
tych odmetanowaniem pod depresją centralnych powierzchniowych stacji odmetano
wania w poszczególnych kopalniach. Ujęta mieszanka gazowa zawiera 40-60% CH4 
i jest gospodarczo wykorzystywana w instalacjach energetycznych, przy czym stop ień 
wykorzystania w latach 2000-2004 mieścił się w granicach 69-78%. 

Struktura wykorzystania w roku 2004 przedstawia s ię następująco: 

Odbiory JSW S.A. mln m3 

Kotły gazowe w kopalni "Borynia" 1,2 

4,1 
tj. 6% 

Suszarnia flotokone;entratu kopalni "Krupiński" 5,3 

Odbiory SEJ S.A. mln m3 

EC "Moszczenica" 23,0 

EC "Zofiówka" 30,5 

Silniki gazowe 21,2 
tj . 94% 

Kotły gazowe i WR 8,4 

83,1 

Ogółem 88,1 

945 



Tor A., Gatnar K.: Gospodarcze wykorzystanie metanu z pokładów węgla JSW S.A. w ... 

W latach 1997-2004 zrealizowano następujące inwestycje dla zwiększenia wyko
rzystania metanu z odmetEmowania kopalń w instalacjach energetycznych. 

Lata 
Roczne wykorzystanie metanu 

[mln m] 

1997 Silnik TBG 632 V16 w kopalni "Krupiński" 3,0 MW el 

1998 Kotły gazowe w kopalni "Borynia" 

2000 
Centralna klimatyzacja kopalni "Pniówek" 5 MW ch 

w oparciu o silniki gazowe 2x3,2 MW el 

2004 
Budowa gazociągu "Pniówek"-"Zofiówka" 
Modernizacja kotła OCG 64 w EC "Moszczenica" 

Razem 

przy nakładach na realizację w wysokości 77,3 mln zł. 

W roku 2005 reai izowane są inwestycje JSW S.A.: 
- budowa stacji odmetanowania w kopalni "Jas-Mos", 
- modernizacja stacji odmetanowania kopalni "Pniówek"; 
oraz SEJ S.A. : 
- budowa gazociągu kopalni "Zofiówka"- EC "Moszczenica", 
- zabudowa si lnika gazowego nr 2 w kop. "Krupiński" 3,9 MW e~> 
- modernizacja drugiego kotła OCG-64 w EC "Moszczenica" 
a suma nakładów wynosi 40,8 mln zł. 

8,0 

1 ,2 

14,0 

2,5 

25,7 

Natomiast latach 2006-2007 planowane są do realizacji następujące inwestycje: 

Inwestycje Nakłady 

[mln zł] 

Zabudowa silnika gazowego nr 3 w kopalni "Pniówek" 3,9 MW 81 10,0 

Zabudowa silnika gazowego w kopalni "Borynia" 3,0 

Zabudowa turbozespołu 15 MWe1 w EC "Moszczenica" 20,0 

Razem 33,0 

Zrealizowanie tak rozbudowanego programu inwestycyjnego w zakresie zwiększe
nia wykorzystania metanu w instalacjach energetycznych było możliwe m.in. dzięki re
strukturyzacji wewnętrznej w wyniku której w trzech etapach w latach w latach 1994-
2000 wyodrębniono ze struktur JSW S.A. źródła energii tworząc Spółkę Energetyczną 
Jastrzębie S.A. (1 00% akcji JSW S.A.) . 
- l etap 1994 r. -wydzielenie EC "Moszczenica", EC "Zofiówka" jako samodzielnych 

zakładów; 

- 11 etap 1996 r. - powstanie SEJ S.A. i włączenie kotłowni "Pniówek", powstanie 
EEG "Suszec" Sp. z o.o.; 

- III etap 2000 r. - włączenie EEG "Suszec" Sp. z o.o. do SEJ S.A. 
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Według danych za rok 2004 wzajemne relacje JSW S.A. - SEJ S.A. przedstawiają 
s ię następująco: 

Sprzedaż z JSW S.A. do SEJ S.A.: 
- węgiel 332 tys . Mg - 44 mln zł, 
- metan 83 mln m3

- 1 O mln zł. 
Sprzedaż produkcji SEJ S.A. do JSW S.A.: 

- energia elektryczna 558 tys . MWh, 
- ciepło 664 tys. GJ, 
- chłód 30 tys. MWh, 
- sprężone powietrze 299 tys. m3

, 

o wartości 60 mln zł. 

Stopień pokrycia potrzeb JSW S.A. przez produkcję z SEJ S.A. wynosi: 
- energia elektryczna 27%, 
- ciepło 99%, 
- chłód 80%. 

Część inwestycji np. w kopalniach "Krupiński" i "Pniówek" była realizowana przy 
współpracy JSW S.A. z SEJ S.A. 

Przy realizowaniu programu zwiększenia wykorzystania metanu z odmetanowania 
w instalacjach energetycznych trzeba mieć świadomość istniejących barier wykorzys
tania do których należy m.in.: 

Hermetyczny rynek gazu: 
- brak zainteresowania PGNiG zakupami niewielkich i lości gazu w stosunku do ob

rotu - kontrakty zewnętrzne. 
Duża kapitałowaść inwestycji w nowych technologiach: 

- instalacje wzbogacania, 
- instalacje skraplania. 

Stosowana technologia odmetanowania: 
- ujmowana mieszanina powietrzno-gazowa, nieczyszczona o koncentracji 40-60% 

CH4 możliwa do wykorzystania wyłącznie w instalacjach przemysłowych. 
Główne inwestycje zrealizowane w obszarze zagospodarowania metanu to: 

l. Centralna klimatyzacja kopalni "Pniówek" 

Podstawowa charakterystyka kopalni : 
- obszar górniczy 28,5 km2

, 

- zasoby 125 mln Mg, 
- żywotność 34 lata, 
- wydobycie 14,5 tys. Mg/dobę, 
- temperatura skał: 

• poz. 705 m: 31-35°C, 
• poz. 830 m: 36-40°C, 
• poz. 1000 m: 41-45°C. 
Wykorzystanie metanu przed zabudową w roku 2000 dwóch silników gazowych ja

ko jednostek napędowych chłodziarek absorpcyjnych i sprężarkowych układu central
nej klimatyzacji , wynosiło 64% (za rok 1999). 

Nadmiary metanu były przesłanką do realizacji centralnej klimatyzacji na bazie wy
korzystania miejscowego nadmiarowego metanu . 
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Inwestycja była realizowana wspólnie przez JSW S.A. i SEJ S.A. przy następują
cym podziale rzeczowym: 

JSW S.A. -część dołowa : 
- rurociągi w szybie, 
- podajnik SIEMAG, 
- rurociągi dołowe, 

- chłodnice dołowe . 

SEJ S.A. -część powierzchniowa: 
- silniki gazowe, 
- instalacje energetyczne, 
- chłodziarki, 

- rurociągi powierzchniowe, 
oraz przy podziale terminowym: 
- l etap czerwiec 2000 r. - pierwszy silnik o mocy 3,2 MW eJ i układ chłodniczy o mo

cy 5 MW ch• 

- 11 etap październik 2000 r. -drugi silnik o mocy 3,2 MW eJ · 

Woda gorąca z dołu o temperaturze 18,5°C i przepływie około 300 m3/h jest 
schładzana w chłodziarce absorpcyjnej gorącowodnej do temperatury 14,5°C i chło
dziarce ciepłowodnej do temperatury 4,5°C a następnie chłodziarce sprężarkowej 
amoniakalnej do temperatury 1 ,5°C. 

Poprzez podajnik trójkomorowy na poziomie 858 płynie ona do chłodnic w wyrobis
kach dołowych. Silniki gazowe o mocy 3,2 MW eJ i 3,7 MW1 każdy na bazie gazu z od
metanowania produkują energię elektryczną i ciepło, które napędza chłodziarki ab
sorpcyjne i sprężarkowe, a nadmiary tych mediów są wykorzystywane w układzie ener
getycznym kopalni. Moc chłodnicza układu wynosi 5,0 MW et. Podwójne skojarzenie 
energia elektryczna - ciepło - chłód powoduje maksymalne wykorzystanie energii 
chemicznej w paliwie i wysoką sprawność całkowitą układu (82%) . Zastosowanie chło
dziarek absorpcyjnych i możliwość dostawy ciepła z kotłowni pozwala na pracę cen
tralnej klimatyzacji również przy postoju silników gazowych (np. : remont, przegląd itp.). 
Relacje pomiędzy układem energetycznym a kopalnią "Pniówek" obrazują następują
ce dane (dla roku 2004). 

KWK "Pniówek" 
- Sprzedaż 14 mln m3 metanu o wartości 1 ,8 mln zł, 
- zakup 37.573 MWh energii elektrycznej o wartości 4,9 mln zł, 
- zakup 30.726 GJ ciepła o wartości 0,4 mln zł, 
- zakup 30.070 MWh chłodu o wartości 4,5 mln zł. 

Cena zakupu energii elektrycznej z układu jest niższa o 1 O% od ceny zakupu z GZE S.A. 

11. Zabudowa silnika gazowego TCG 2032 nr 2 w kopalni "Krupiński" 

Uzyskanie doświadczenia z pracy silnika nr 1 zrealizowanego przez EEG "Suszec" 
Sp. z o.o. w kopalni "Krupiński" w roku 1997 oraz znaczne nadmiary metanu wystę
pujące i prognozowane w kopalni "Krupiński" były podstawą do podjęcia w roku 2004 
decyzji o zabudowie silnika nr 2. 

Przesłanki zabudowy drugiego silnika to: 
- znaczne nadmiary metanu (w roku 2004- 19 mln m\ 
- możl iwość zbytu produkcji do kopalni, 
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- czas zwrotu nakładów 3,5 roku , 
- możl iwość w przyszłości handlu emisją co2· 

Również ta inwestycja była realizowana wspóln ie przez JSW S.A. i SEJ S.A. 
JSW S.A. 

- wyprowadzenie mocy d~ rozdzielni RG-1 6 kV, 
- rurociąg gazowy zasilania ze stacj i odmetanowania. 

SEJ S.A. 
- agregat gazowy TCG 2032 o mocy 3,9 MWeJo 
- roboty budowlane, 
- układ odbioru ciepła, 
- zabezpieczenia i automatyka. 

Całość nakładów wyniosła 1 0,3 mln zł a instalacja została oddana do użytku w czerw
cu 2005 roku. 

Sprawność ogólna układu wynosi 87% w rozbiciu na: 
- elektryczną 42%, 
- cieplną 45%. 

Dla porównania nowoczesna elektrownia zawodowo pracująca w kondensacji ma 
sprawność całkowitą na poziomie 40-45%. 

Roczne relacje pomiędzy układem energetycznym a kopaln ią "Krupiński" są nastę
pujące : 

Kopalnia "Krupiński " 

• sprzedaż 7 mln m3 metanu o wartości 1 ,O mln zł, 
• zakup 27.000 MW h energii elektrycznej o wartości 4,1 mln zł, 
• zakup 31,727 GJ ciepła o wartości 0,6 mln zł. 

Tak cena energii elektrycznej jak ciepła jest zdecydowanie niższa od ceny z innych 
źródeł. 

Dodatkowym elementem jest efekt ekologiczny związany z wyeliminowan iem emi
sji do atmosfery: 
- 20 Mg pyłu , 

- 115 Mg S02, 

- 78 Mg Nox. 
Natomiast wyeliminowanie emisji 5 tys. Mg CH4 , biorąc pod uwagę wpływ metanu 

na warstwę ozonową odpowiada redukcji 85 tys . Mg ekwiwalentu C02. 

Perspektywy dalszej współpracy JSW S.A. z SEJ S.A. to: 
- realizacja inwestycji w tworzenie lokalnego rynku energii i wykorzystania metanu 

pokładów węgla, 

- rozprowadzenie energii elektrycznej z SEJ S.A. do odbiorców w JSW S.A. 

Podsumowując można stwierdzić, że dotychczasowe doświadczenia w real izacji in
westycji związanych z gospodarczym wykorzystaniem metanu pokładów węg la JSW 
S.A. w instalacjach energetycznych wykazują wysoką efektywność techniczną i eko
nomiczną tych przedsięwzięć. Cechuje je również bardzo krótki czas zwrotu ponie
sionych nakładów . 
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Porównanie statystyczne wyników obliczeń stężenia metanu 
w strefie zawału z pomiarami kopalnianymi 

Słowa kluczowe 

prz.ewietr::.anie .\:ciem -zagrożenie metanowe -rozkład stężenia metanu w zrobach 

Streszczenie 

Wskutek prowadzonej e~sploatacji pokładu węgla z zawałem stropu powstaje strefa zawału 
w której w polach metanowych gromadzi się metan. Metan ten wydziela się z węgla pozostałe
go w zrobach ale przede wszystkim dopływa z sąsiednich pokładów metanowych przez po
wstałe w górotworze szczeliny i spękania. Intensywność wydzielania się metanu do zrobów 
jest zależna od wielu czynników między innymi od metanonośności złoża. Skład gazów w zro
bach zależny jest między innymi od systemu przewietrzania i intensywności wydzielania się 
metanu ze złoża. 

W referacie przedstawiono porównanie wyników wydzielanie metanu do wyrobisk eksploa
tacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zrobów ścian zawałowych. Dokonano weryfikacji 
ilości wydzielanego metanu na podstawie pomiarów wykonanych w wyrobiskach przylegają
cych do zrobów. 

l. Wstęp 

W pracy [21 przedstawiono model matematyczny rozkładu stężenia metanu w zrobach ścian 
zawałowych . Na podstawie tego modelu opracowano program komputerowy, który umożliwia 
obliczenie rozkładu stężenia metanu w zrobach ścian zawałowych oraz w wyrobiskach przy
ległych do zrobów. 

W referacie zostanie przedstawione porównanie wyników obliczeń teoretycznych z wyni
kami pomiarów w rejonie ścian prowadzonych w różnych warunkach. Z uwagi na niemożli
wość pomiaru stężenia metanu w zrobach ścian zawałowych porównanie dokonane zostanie na 
brzegach obszaru zrobów, to znaczy w wyrobiskach przylegających do analizowanych zrobów. 

Metodyka pomiarów polegała na wyborze stacji pomiarowych rozmieszczonych wzdłuż 
frontu ściany i chodników przyścianowych, z uwzględnieniem stosowanego systemu przewie
trzania ściany. Na każdej stacji pomiarowej niezbędne było przeprowadzenie następujących 
pomiarów: 

wielkości ciśnienia powietrza, 
prędkości przepływu powietrza, 

- przekroju stacji pomiarowej, 
stężenia metanu w przekroju wyrobiska. 
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Pomiary wykonywano trzykrotnie na każdej stacji pomiarowej , co pozwoliło na uśrednie
nie porniani i zlikwidowanie ewentualnego błędu pojedynczego pomiaru. W celu uzyskania 
powtarzalności wyników, posługiwano się w każdym kolejnym dniu pomiarowym tym samym 
zestawem przyrządów pomiarowych. Strumie!l objętości powietrza w wyrobisku wyznaczano 
jako iloczyn średniej prędkości przepływu i przekroju poprzecznego wyrobiska w miejscu lo
kalizacji stacji pomiarowej. 

Badania wykonywane były w Kopalni X w trakcie prowadzenia eksploatacji w trzech ścia
nach: K-3 w pokładzie 363, K-12 w pokładzie 35611 i S-1 w pokładzie 403/ l. 

Charakterystykę ścian, w których prowadzono badania zestawiono w tabeli l. 

Tabela l. Charakterystyka ścian . \' których prowadzono badania 
w celu weryfikacji modelu matematycznego 

Table l. Characteri stics of longwalls where measurements were taken 
for verifying the mathematical model 

Wyszczególnienie Jednostka 
Nr ściany 

K-3 K-12 
Długość ściany m 240 240 
Wysokość ściany m 2,0 1,6 
Zmiana wybiegu ściany 

m 410-560 350- 780 
w trakcie pomiarów 
Metanonośność m CH4/Mgcsw 7,2 5,5 
Pokład - 363 356/1 
Ilość serii pomiarowych - 5 8 
Sposób przewietrzania - U od granic Y od granic 

Ilość powietrza w ścianie m3/min 1000-1320 620--990 
Wydobycie dobowe Mg/d b 1150-1820 1050-2500 
Prognozowana 

m3/min 9,3-11,1 I 1,5 - 15.9 
metanowość ściany 

Rzeczywiste wydzielanie 
m3/min 15,5-28,0 26,5 - 50,0 

metanu 
Opór rozwarstwienia skał N/m2 2,0·10'6 4,0·10'6 

Emisja metanu mis 10,0·10'6 1,0·10'6 

2. Rozkład stężenia metanu w strefie zawału 

S-l 
!95 
3,0 

62-464 

6,8 
403/1 

8 
Y od granic 

840-1380 
1450-3520 

8,6-12,3 

6,9-27,25 

2,5·10'6 

2,5·10'6 

W przyjętym modelu matematycznym określenia rozkładu stężenia metanu w zrobach [l], 
rozpatruje się prostokątny obszar zrobów ograniczony wyrobiskami górniczymi i masywem 
skalnym. Zroby zbudowane są z materiału porowatego, przez który przepływa mieszanina po
wietrzno-metanowa. W rozpatrywanych układach wyrobiska mogą otaczać zroby wzdłuż jed
nego, dwóch lub trzech boków w zależności od stosowanego systemu przewietrzania wyrobi
ska ścianowego. W celu weryfikacji przyjętego modelu matematycznego i stwierdzenia po
prawności opracowanego programu komputerowego przeprowadzono pomiary w trzech rejo
nach eksploatacyjnych silnie metanowej kopalni [4]. Ściany były eksploatowane w zbliżonych 
warunkach zagrożenia metanowego i podobnych warunkach geologicznych. Eksploatacja w tych 
ścianach prowadzona była od granic w nienaruszonych partiach złoża. 

Na rysunku l przedstawiono zmiany wydzielania metanu dla kolejnych serii pomiarowych 
wzdłuż frontu ściany K-3. Natomiast na rysunku 2 przedstawiono zmiany wydzielania metanu 
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dla kolejnych serii pomiarowych wzdłuż drogi przepływu powietrza przez front ściany K-12 
oraz chodnik przyzrobowy K-13 a na rysunku 3 dla ściany S-l i chodnik przyzrobowy S-2. 

J()J) "l 

25.0 J 

l 
20.0 l 

ł ,,", Śdanu K-.\ 

[ll.ll l 

5.0 

:w .j(J 60 80 HXl 120 140 J(Jt) 180 200 2:20 

Rys. l. Zmiany wydzielani;; metanu dla kolejnych serii pomiarowych wzdłuż frontu ściany K-3 
Fig. l. Changes in velumetric metbane emission for subsequent measurement series 

along the coal face of longwall K-3 

35.00 . 

30.00 

25.00 

-~ 20.00 
Ściana K-12 r:' 

o 
~E 
ci' 15,00 

10.00 

5.00 

Chodnik K-13 

fo/. 
o.oo w:;~~~~-~-~-: ---.----------~------.------.,.---------- - -....-- ---------. _ ___ _ 

o 80 160 240 320 400 480 560 640 720 800 880 960 1040 

; -t- 1 seria 2 seria 
~ .......:- S seria -+--- 6 seria 

···- .. .. 
-•- 3 seria --~ · 4 seria t 

--+--7 seria ___ -=:-:- _B_s_~~~__i 
x. m 

Rys. 2. Zmiany wydzielania metanu dla kolejnych serii pomiarowych wzdłuż drogi przepływu powietrza 
przez front ściany K-12 oraz chodnik przyzrobowy K-13 

Fig. 2. Changes in methane emission for subsequent measurement series 
along the coal face of longwall K-12 and heading K-13 
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Rys. 3. Zmiany wydzielania metanu dla kolejnych serii pomiarowych wzdłuż drogi przepływu powietrza 
przez front ściany S-l oraz chodnik przyzrobowy S-2 

Fig. 3. Changes in methane emission for subsequent measurement series 
al o n g the coal face of longwall S-1 and heading S-2 

2.1. Ściana przewietrzana systemem na U- od granic 

Na rysunku 4, 5 i 6 przedstawiono wyniki pomiarów i obliczeń dla trzech serii pomim·o
wych. W części a zilustrowano zmiany strumienia objętości metanu wypływającego ze zro
bów wzdłuż frontu ściany otrzymane z obliczeń i pomiarów. W części b przedstawiono mapę 
izolinii zmian rozkładu stężenia metanu w strefie zawału ściany. Z przeprowadzonych pomia
rów uzyskano całkowity strumień dopływającego metanu do frontu ściany, natomiast z obli
czeń otrzymano tylko strumień objętościowy dopływającego metanu do frontu ściany ze zro
bów. W tym przypadku nie można dokonać bezpośredniego porównania wyników pomiarów 
z obliczeniami. Z rysunków 4, 5 i 6 wynika, że w końcowym odcinku śc iany następuje zwięk

szony dopływ metanu do frontu ściany. Ten dopływ związany jest z wypływem powietrza ze 
strefy zrobów wraz z metanem. Jeśliby nie występowało wydzielanie metanu ze zrobów to roz
kład metanu w ścianie byłby równomierny (l inia przerywana). 
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a) 

Rys. 4. Wyniki pomiarów i obliczeń rozkładu stężenia metanu 
przy przewietrzaniu ściany K-3 od granic -seria 2. 

b) 

a) zmiana strumienia objętościowego metanu wydzielającego się ze zrobów wzdłuż frontu ściany, 
b) mapa izolinii stężenia metanu w zrobach 

Fig. 4. Results of measurement and calculations of the distribulion 
of methane concentration fo r longwall K-3 - series 2. 

a) change in volumetric methane flow emitted from goaf along the face of longwall, 
b) map of methane concentration in goaf 
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Rys. S. Wyniki pomiarów i obliczeń rozkładu stężenia metanu 
przy przewietrzaniu ściany K-3 od granic- seria 4. 

)( scian:71 
V 

b) 

a) zmiana strumienia objętościowego metanu wydzielającego się ze zrobów wzdłuż frontu ściany, 

b) mapa izolinii stężenia metanu w zrobach 
Fig. S. Results of measurement and calculations of the distribulion of concentration 

o f the methane for the longwall K-3 - the series 4. 
a) change in volumetric metbane tlow emitted from goaf along the face of longwall, 

b) map of methane concentration in goaf 
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Rys. 6. Wyniki pomiarów i obliczeń rozkładu stężenia metanu 
przy przewietrzaniu ściany K-3 od granic- seria 5. 

b) 

a) zmiana strumienia objętościowego metanu wydzielającego się ze zrobów wzdłuż frontu ściany, 
b) mapa izolinii stężenia metanu w zrobach 

Fig. 6. Results o f measurement and calculations o f the distribulion o f concentration 
o f the methane for the longwall K-3 - the series 5. 

a) change in volumetric methane flow emitted from goaf al o n g the face o f longwall, 
b) map of methane concentration in goaf 
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2.2. Ściany przewietrzane systemem na Y - od granic 

Analizę przepływu powietrza w zrobach ścian zawałowych przewietrzanych Y od granic 
przeprowadzono dla dwóch wyrobisk ścianowych ściany K-1 2 i ściany S-l. 

2.2.1. Ściana K-12 

Wyniki pomiarów i ob l iczeń dla trzech wybranych serii pomiarowych przedstawiono na 
rysunkach 7, 8 i 9. Części a przedstawiają zmiany strumienia objętości metanu wydzielającego 
się wzdłuż chodnika przyzrobowego K-13, uzyskane z obliczeń numerycznych, jak i z doko
nanych pomiarów. Natomiast część b przedstawia mapę izolinii rozkładu stężenia metanu w stre
fie zawału ściany. Najbardzit:i intensywny dopływ metanu do chodnika K-13 ma miejsce na dłu
gości 200 m od frontu ściany. 
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a) b) 

Rys. 7. Wyniki pomiarów i obliczeń rozkładu stężenia metanu 
przy przewietrzaniu ściany K-12 od granic- seria 2. 

a) zmiana strumienia objętościowego metanu wydzielającego się ze zrobów 
wzdłuż długości chodnika przyzrobowego, b) mapa izolini i stężenia metanu w zrobach 

Fig. 7. Resu lts of measurement and calculations of the distribulion of concentrution 
of thc methane for the longwall K- 12 - the series 2. 

a) change in volumetric methane tlow emitted from goaf along the heading, 
b) map of methane concentration in goaf 
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a) 

Rys. 8. Wyniki pomiarów i obliczeń rozkładu stężenia metanu 
przy przewietrzaniu ściany K-12 od granic- seria 4. 

b) 

a) zmiana strumienia objętościowego metanu wydzielającego się ze zrobów 
\\ zdłuż długości chodnika przyzrobowego, b) mapa izolini i stężenia metanu w zrobach 

Fig. 8. Results o f measurement and calculations o f the distribution o f concentration 
o f the methane for the longwall K-12 - the series 4. 

a) change in volumetric methane flow emitted from goaf ;dong heading, 
b) map of metbane concentration in goaf 
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Rys. 9. Wyniki pomiarów i obliczeń rozkładu stężenia metanu 
przy przewietrzani u ściany K-12 od granic- seria 6. 

Sciana K-12 

b) 

a) zmiana strumienia objętościowego metanu wydzielającego się ze zrobów 
\ zdłuż długości chodnika przyzrobowego, b) mapa izolinii stężenia metanu w zrobach 

Fig. 9. Results of measurement and calculations of the distribution of concentration 
o f the methane for the longwall K-12 - the series 6. 

a) change in volumetric methane flow emitted from goaf along the heading, 
b) map o f methane concentration in goaf 
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2.2.2. Ściana S-l 

Wyniki pomiarów i obliczeń, dla trzech wybranych serii pomiarów, zestawiono na rysun
kach l O, II i 12. W części a podane są zmiany strumieni objętości metanu wypływającego ze 
zrobów do chodnika S-2, a w część b przedstawiono mapę izolinii rozkładu stężenia metanu 
w strefie zrobów. Również i w tym przypadku najbardziej intensywny dopływ metanu do cho
dnika S-2 ma miejsce na długości 200 m od frontu ściany. 
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a) b) 

Rys. l O. Wyniki pomiarów i obliczeń rozkładu stężenia metanu 
przy przewietrzaniu ściany S-l od granic- seria 3. 

a) zmiana strumienia objętościowego metanu wydzielającego się ze zrobów 
wzdłuż długości chodnika przyzrobowego; b) mapa izolinii stężenia metanu w zrobach 
Fig. l O. Results o f measurement and calculations o f the distribulion of concentration 

o f the methane for the tongwali S-l - the series 3. 
a) change in volumetric methane flow emitted from goaf along the heading, 

b) map o f methane eoncentralian in goaf 

961 



18,0 

1S,O 

14,0 

12,0 

< 
Ę_ 10,0 
[i 

'"E a.o 

6.0 

4.0 

2.0 

Szlązak J., Szlązak N., Borowski M.: Porównanie statystyczne wyników obliczeń ... 

S seria 

ChodnikS·2 

5 seria 
łow•~• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 

''l 
2001 00.0 

: 
1 •) l 

'

!: 70.0 

50.0 

100!:1 30.0 

2o.o 

: ! 1o.o 

soi:,! 2.o S.o 

"o ~o 

o: 

90.0 

70.0 

5o.o 

Jo.o 

<o. o 

1o.0 

s. o 

90.0 

70.0 70.0 

50 o so.o 

Jo.o 
30.0 

20.0 
20.0 ' 

1o.o 
'\0.0 

5.0 
to <.o 

100 150 

l 
0,0 -1------- ·---· f " ściana S-1 

o ;.1 100 150 200 250 300 

--... ·-oomiary L. m 

a) b) 

Rys. 11. Wyniki pomiarów i obliczeń rozkładu stężenia metanu 
przy przewietrzaniu ściany S-l od granic- seria 5. 

a) zmiana strumienia objętościowego metanu wydzielającego się ze zrobów 
wzdłuż długości chodnika przyzrobowego; b) mapa izolinii stężenia metanu w zrobach 
Fig. 11. Results of measurement and calculations o f the distribution o f concentration 

o f t he methane for the longwall S-l - the series 5. 
a) change in volumetric methane flow emitted from goaf along the heading, 

b) map of methane concentration in goaf 
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Rys. 12. Wyniki pomiarów i obliczeń rozkładu stężenia metanu 
przy przewietrzaniu ściany S-1 od granic- seria 7. 

b) 

a) zmiana strumienia objętościowego metanu wydzielającego się ze zrobów 
wzdłuż długości chodnika przyzrobowego, b) mapa izolinii stężenia metanu w zrobach 
Fig. 12. Results o f measurement and calculations o f the distribution of concentration 

o f t he metbane for the 1ongwall S-1 - the series 7. 
a) change in vo1umetric metbane flow emitted from goaf along the heading, 

b) map of metbane concentration in goaf 

3. Statystyczne porównanie wyników obliczeń z pomiarami a obliczeń 

W oparciu o wykonane pomiary w wyrobiskach ścianowych przeprowadzono weryfikację 
opracowanego modelu matematycznego rozkładu stężenia metanu w strefie zawału [3]. Uzys
kane rozkłady strumienia objętościowego metanu w chodnikach przyścianowych świadczą o du
żej zgodności wyników obliczeń i wartości pomierzonych. 

Z przeprowadzonych pomiarów i obliczeń wynika, że opracowany model matematyczny i na 
ich podstawie wykonany program komputerowy rozkładu stężen i a metanu w zrobach ścian za-
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wałowych daje wyniki zbliżone do rzeczywistości. Wykonane pomiary strumienia objętościo
wego metam1 w wyrobiskach otaczających zroby ścian pokrywają się z wartościami obliczony
mi w oparciu o program komputerowy. Opracowany program komputerowy może zostać wy
korzystany przy projektowaniu ścian o dużym zagrożeniu metanowym i pożarowym, gdzie 
znajomość pola stężenia metanu w zrobach ściany ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa pro
wadzenia eksploatacji. 

Dla poszczególnych serii pomiarowych obliczono: 
- różnicę strumienia objętościowego metanu z obliczel'l i pomiarów, 

!:1 V Ch 4 i = V CH 4 ob - V CH 4 po 

- średnią kwadratów odchyleó będącą miarą rozproszenia wyników obliczeń w stosunku do 
wyników pomiarów: 

- gdzie n jest liczbą przekroi pomiarowych w wyrobisku dla danej serii pomiarowej. 

- pierwiastek ze średniej kwadratów odchyleń będący miarą średniego odchylenia wyników 
obliczeó od wyników pomiarów: 

Sv 

Następnie obliczono statystykę t Studenta: 

Zastosowano statystyczny dwustronny test istotności dla wartości średniej, tj. sprawdzając 
hipotezę o zerowej wartośc i badanych odchyłek przy hipotezie alternatywnej głoszącej, że war
tość ta jest różna od zera. Wyliczone wartości statystyki t porównano z wartością krytyczną tkr 
odczytaną z tablic dla poziomu istotności a i liczby stopni swobody n-l. Wnioski kol'lcowe 
o istotności odchyłek sformułowano badając nierówności: 

JtJ < tkr 

JtJ > tkr 

W pierwszym przypadku stwierdzono nieistotność, a w drugim istotność odchyłek wartości 
pomierzonych od obliczonych. 

Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli 2 dla badanych ścian. Obliczone wartości różnic stru
mienia objętościowego metanu z obliczeń i pomiarów, średniej kwadratów odchyleń oraz pier
wiastka ze średniej kwadratów odchyleó świadczą o statystycznie podobnym dopasowaniu 
otrzymanych z oblicze1'1 rozkładu strumienia metanu dla analizowanych wyrobisk ścianowych 
do warunków rzeczywistych. 
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Tabela 2. Porównanie strumieni objętościowych metanu obliczonych z pomierzonymi 
Table 2. Comparison o f calculated methane volumetric tlow with t he measured on es 

Srcdnia 
Średni 

Odchylc 

Odległość 
Wyniki Wyniki 

Odchyłka 
odchyłka Suma 

kwadrat 
me Waność 

pomiarÓ\1 obliczeń z odchyłek 
odchylei\ 

kwadra - statystyk· 
lromiarów to we 

m nr1/s m'ls 6. I s1 s t 
2 3 4 5 6 7 8 C) 10 

o 
40 
80 
120 -0.441 -1 ,324 0,584 0.764 -2,647 
[(l() 11.9 11 ,2 -0,76 
200 16.7 16,5 -0,22 
240 21,7 21 ,4 -0,33 

() 

40 
80 
120 -0,52 -1,55 0,81 0.90 -0.707 
160 7,1 7,3 0,18 
200 14.1 12,1 -1.99 
240 18,3 18,6 0,25 
o 

40 
~o 

120 -0,52 -l .55 0,80 0,90 -1,034 
[(l() 9,7 9,4 -0,32 
200 14,9 l 3,4 -1,47 
240 26,1 26.3 0,23 
o 4.82 4,93 0,11 
19 5,45 5,37 -0,08 
38 5,54 5,82 0,28 
57 6,70 6,26 -0,44 
76 6,69 6,71 0,02 
95 7.17 7.15 -0,12 
114 8.40 7,60 -0,80 
133 8,42 8,04 -0,38 
152 8.41 8,48 0,08 
17 l 8,96 8,93 -0,03 
190 8,93 9,37 0,45 

-0,302 -6,643 2,0062 1.416 -2,361 
209 10,09 9,82 -0,27 
228 LO. LO 10,26 0,17 
247 10,10 10,71 0,61 
266 12,30 l 1,15 -1,15 
285 12,37 11,60 -0,77 
304 13,50 )2,04 -1,45 
323 13,48 12.49 -0,99 
342 13,50 12,93 -0,57 
36 1 13 ,48 13,38 -O. l l 
380 13.47 13 .82 0,35 
398 l:l.76 14,24 -1,52 
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tkr 
ll 

2,92 
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nieistotna 
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Tabela 2. cd. 
Table 2. cont'd 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 /0 // 

o 7,27 7,19 -0,078 
32 7,87 9,30 1,430 
64 7,86 11,00 3,138 
96 10,43 12,70 2,272 
[?8 15,98 14,30 -1 ,680 
160 17,22 15,50 -1.715 
192 18,47 16.60 -1.871 

K-12 
224 18,48 17,50 -0,980 

1,746 
(4 seria) 

256 18,47 18,00 -0,465 -0,978 -16,62 16,25 4,03 -2,703 
istotna 

288 18 ,46 19,00 0,542 
320 18,47 19,70 1,233 
352 18,48 20,10 1,620 
384 22,16 20,70 -1,462 
416 22,17 21,20 -0,966 
448 22,15 21,50 -0,652 
480 22,19 21,83 -0,359 
512 22,21 22,32 0,104 
o 13,90 13,90 -0,003 

21 14,68 14,75 0,066 
42 14,78 15,57 0,781 
63 14,95 16,35 1,396 
84 16,86 17,09 0,232 
105 16,88 17,80 0,922 
126 20,05 19,48 -0,574 
147 20,11 20,00 -0, 115 
168 20,69 20,50 -0,185 
189 20.75 21,00 0,246 
210 21,96 21.83 -0,138 
231 22,64 22,33 -0,3 10 
252 22,62 22,50 -0,120 
273 22,65 22,50 -0,151 
294 23,28 23,00 -0,280 

K-12 315 23,28 22,97 -0,310 -0,068 -8,52 2,27 1,51 -0,880 1,697 
(6 seri a) 336 23,97 23 ,29 -0,676 nicistotna 

357 23,97 23,58 -0,390 
378 23,93 23,83 -0,101 
399 24,54 24,05 -0,490 
420 24,56 24,23 -0,328 
441 24,50 24,38 -0,129 
462 24,46 24,49 0,025 
483 24,53 24,56 0,027 
504 25,81 25,00 -0,809 
525 25,78 25,70 -0,078 
546 25,78 25,80 0,019 
567 26,38 26,00 -0,376 
588 26,41 26,20 -0,212 
609 26,42 26.30 -0,118 
630 26,44 26,40 -0,039 
65 1 26,46 26,50 0,040 
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Tabela 2. cd. 
Table 2. cont'd 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 

o 2.23 2,25 0,013 
18 2,76 2,63 -0,135 

S-l 
36 4,19 3,01 -1.176 
99 4,27 4,35 0,079 -0,227 

1,943 

(3 seria) 
-1,59 0,362 0,601 -1 ,147 

117 4,28 4,73 0,451 
nieistotna 

135 5,69 5,11 -0,584 

153 5.73 5,49 -0,239 

o ó.63 6,64 0,018 
17 8.26 7,07 -1,189 

34 8,31 7,50 -0,803 

96 8,39 9,07 0,687 

113 8,38 9,50 1,120 

130 9.31 9,93 0,627 

S-1 147 9,32 10,36 1,041 
-0,141 -1,974 

1,771 

(5 seria) 164 9,36 10,79 1,434 
0,278 0,528 -0,489 

nieistotna 

181 11,26 11,22 -0,039 

198 11,22 11,65 0,436 

215 14,05 12,08 -1,962 

232 14,04 12,51 -1,526 

249 14,04 12,94 -1,099 

266 14,09 13,37 -0,720 

o 7,46 7,36 -0,101 

19 9,54 8,29 -1,246 

38 9,62 9,17 -0,453 

57 9,73 10,00 0,267 

76 9,73 10,78 1,046 

95 10,81 11,51 0,692 

114 !0,83 12,18 1,357 

133 13,06 12,81 -0,248 

152 12,99 13 ,39 0.399 

171 13 ,01 13,91 0,904 

S-1 190 16,29 14,39 -1,901 -0,273 -5,997 1,6345 1,278 -1,529 
1,722 

(7 seria) 209 16,3? 14,81 -1,506 nieistotna 

228 16,28 15,19 -1 ,093 

247 16,28 15,51 -0,767 

266 16,34 15,79 -0,549 

285 16,31 16,01 -0,298 

304 16,30 16,18 -0,115 

323 16,31 16,30 -0,004 

342 16,34 16,37 0,035 

361 17,13 16,39 -0,736 

380 17,16 16,37 -0,799 

399 17 ,17 16,28 -0,881 

4. Zakończenie 

l. Dla weryfikacji przyjętego modelu matematycznego i stwierdzenia poprawności opracowa
nego programu komputerowego przeprowadzono pomiary w trzech rejonach eksploatacyj-

nych silnie metanowej kopalni. 
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2. Z otrzymanych wyników w ścianie przewietrzanej systemem U od granic wynika, że w koń
cowym odcinku ściany następuje zwiększony dopływ metanu do frontu ściany. który jest 
związany z wypływem strumienia powietrza ze strefy zrobów wraz z metanem. 

3. W przypadku przewietrzania ściany system Y od granic najbardziej intensywny dopływ 
metanu występuje za frontem ściany w chodniku przyścianowym na długości 200 m od 
frontu ściany. 

4. Obliczone wartości różnic strumienia objętościowego metanu z obliczeń i pomiarów, śred
niej kwadratów odchyleń oraz pierwiastka ze średniej kwadratów odchyleó świadczą o sta
tystycznie dopasowaniu otrzymanych z obliczeń rozkładu strumienia metanu dla analizo
wanych wyrobisk ścianowych do warunków rzeczywistych. 

5. Z przeprowadzonych pomiarów i obliczeń wynika, że opracowany model matematyczny 
i na ich podstawie wykonany program komputerowy rozkładu stężenia metanu w zrobach 
ścian zawałowych daje wyniki zbliżone do rzeczywistości . Wykonane pomiary strumienia 
objętościowego metanu w wyrobiskach otaczających zroby ścian pokrywają się z wartoś
ciami obliczonymi w oparciu o program komputerowy. 
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Statistical Comparison of Calcułation Results of Metbane Concentration 
in Goaf of Longwall with Caving with Mine-Measurements 

Abstra et 

In consequence of the exploitation of a coal seam with roof fali the zone of caving is for
med and methane is accumulated in methane areas. This methane comes from the coal left in 
goaf and from adjoining seams through fissures and fractures in rock mass. The intensity of 
methane emission to goaf is dependent on many factors, among others on methane eontent in 
the deposit. The eontent of gases in goaf depends, among many other things , on the ventilation 
system and intensity of methane emission. 

This article prcsents the comparison of results of methane emission to longwalls, with spe
cial emphasis on goaf of longwalls with caving. The amount of emitted methane was verified 
on the basisof measurements taken in headings adjoining goaf. 

Recenzent: prof dr hab. inż. Stanisław Nawrat 

Artykuł zrealizowano w ramach prac własnych nr 10.10.100.854. 
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Wykorzystanie oceny ryzyka zawodowego w przygotowaniu 
audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 

Słowa kluczowe 

ryzyko zawodowe - zarządzanie bezpieczeństwem- audyt- BHP 

Streszczenie 

W artykule wykorzystano wykonywane w przedsiębiorstwach audyty bezpieczeństwa pra
cy, zupełniając ich zakres o dodatkowy moduł wiążący wykonywany przegląd bezpieczeństwa 
pracy z oceną ryzyka zawodowego. Przedstawienie procedury obejmującej moduł łączący au
dyt systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy z oceną ryzyka zawodowego jest głównym 
tematem niniejszej pracy. Zaproponowana procedura obejmuje przeprowadzanie przeglądu 
wyników oceny ryzyka zawodowego w zakresie identyfikacji zagrożeń występujących na sta
nowiskach pracy oraz profilaktyki zalecanej do stosowania dla zidentyfikowanych zagrożeń. 
Procedura poszerzając zakres aktualnie obowiązującego audytu pozwala na przygotowanie prze
słanek do aktualizacji oceny ryzyka zawodowego. 

l. Wprowadzenie 

Zarówno w przepisach międzynarodowych jak i w krajowych dotyczących bezpieczeństwa 
pracy zwraca się szczególną uwagę na ocenę ryzyka zawodowego. Zarządzanie ryzykiem za
wodowym stanowi jeden z najistotniejszych elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy. 
Z definicji ryzyka zawodowego określonej w normie PN-N-1800 l, wydanej w 2004 roku wy
nika, że zagadnienie to dotyczy następujących obszarów: zebrania informacji potrzebnych do 
oceny ryzyka, identyfikacja zagrożeń oraz stosowanej profilaktyki, oszacowanie ryzyka i wy
znaczenie jego dopuszczalności. Wyniki oceny ryzyka stanowią podstawę planowania działań 
korygujących i zapobiegawczych. Polska Norma PN-N-18001, wydana w 2004 roku zaleca, 
aby przedsiębiorca "ustanawiał i utrzymywał udokumentowane procedury identyfikacji zagro
żeń oraz oceny związanej z nimi ryzyka zawodowego. Procedury te powinny dotyczyć zagro
żeń występujących na stanowiskach pracy w organizacji oraz innych zagrożeń związanych z jej 
działaniami". Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadza
na okresowo, na jej podstawie powinno się planować oraz wdrażać odpowiednie rozwiązania 
techniczne i organizacyjne ograniczające ryzyka zawodowe. 
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Rozwiązania te powinny: 
być dostosowane do zagrożeń i występującego ryzyka zawodowego, 

- być okresowo przeglądane i w razie potrzeby modyfikowane, 
spełniać wymagania przepisów obowiązujących w tym zakresie. 
Doświadczenia wynikające z wdrażania oceny ryzyka zawodowego pokazują pewne nie

doskonałości zawarte we wskazaniach wymienionej normy, jak również znajdujące się w zale
canych przez różne instytucje procedurach. Wymienione unormowania zawierają bowiem wska
zówki co do przebiegu pierwszej oceny ryzyka zawodowego, nie uwzględniając dalszego ciągu 
procesu oceny ryzyka zawodowego w zakładzie. Wspomniana norma wprawdzie podaje, że 
ocena ryzyka zawodowego "powinna być przeprowadzana okresowo" a rozwiązania ograni
czające ryzyko .. okresowo przeglądane i w razie potrzeby modyfikowane''. ale co praktycznie 
oznaczają cytm '<me stwierdzenia nie zostało nigdzie powiedziane. Szczególne trudności spra
wiają odpowiedzi na pytania o poprawność wykonania oceny ryzyka zawodowego w zakresie 
uwzględniania przez zespół oceniający środków profilaktycznych stosowanych do ogranicze
nia ryzyka na stanowisku pracy oraz w zakresie kompletności, uwzględnionych w ocenie ryzy
ka, zagrożet1 występujących na stanowisku pracy. Problem stanowi również zakres oceny ryzy
ka zawodowego wykonywanego po raz kolejny, czyli "okresowo" na tym samym stanowisku 
pracy. W celu rozwiązania powyższych problemów Autorzy wykorzystali obowiązkowo wyko
nywane w przedsiębiorstwach audyty bezpieczeństwa pracy, uzupełniając zakres audytu wy
magany przy certyfikacji systemu zarządzania bhp o dodatkowy moduł wiążący wykonywany 
przegląd problemów bezpieczeństwa pracy na stanowisku pracy z oceną ryzyka zawodowego. 
Przedstawienie procedury realizacji modułu łączącego audyt systemu zarządzania bezpieczeń
stwem pracy z oceną ryzyka zawodowego jest głównym tematem niniejszego referatu. Opraco
wana procedura obejmuje przeprowadzania przeglądu oceny ryzyka zawodowego w obszarach 
identyfikacji zagrożet1 występujących na stanowiskach pracy w zakładzie oraz profilaktyki za
lecanej do stosowania dla poszczególnych zidentyfikowanych zagrożet1. Opracowana proce
dura poszerza zakres aktualnie obowiązującego audytu w wymienionych obszarach, daje audy
torom narzędzia do przeprowadzenia przeglądu, dodatkowo porządkując przy tym dokumen
towanie oceny ryzyka zawodowego. W zakładzie planuje się opracO\vanie kolejnych procedur. 
obejmujących pozostałe elementy zarządzania bezpieczet1stwem pracy w zakładach w obsza
rach, zgodnie z zaleceniami Normy PN-N-1800 l. 

W procedurze proponuje się skorzystanie z opracowanego programu komputerowego, opra
cowanego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynieri i AGH pod nazwą "Ewidencja ryzyka zawo
dowego". Proponowana procedura daje możliwości wykorzystania oceny ryzyka zawodowego 
w przygotowaniu audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, co stanowi, 
jak wspomniano, główny temat niniejszego referatu. 

2. Podstawowe metody oceny ryzyka zawodowego 

Istnieje kilka podziałów metod oceny ryzyka zawodowego. Różnice w metodach polegają 
na odmiennym zastosowaniu techniki logicznego postępowania, na odmienności w precyzji 
oceny ryzyka oraz na przyjętym poziomie szczegółowości analiz. Ze względu na zastosowanie 
praw logiki rozróżnia się metody indukcyjne i dedukcyjne, a ze względu na precyzję, z jaką 
następuje ocena ryzyka na metody jakościowe i jakościowe. 
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2.1. Metody indukcyjne i dedukcyjne 

Metody indukcyjne to takie, w których wnioski ogólne wyprowadzane są z szeregu cząst
kowych przesłanek. Dokonuje się obserwacji poszczególnych zdarzeń i wyprowadza na tej 
podstawie uogólnienia a następnie formułuje hipotezy. Po ich weryfikacji tworzone są zasady, 
które maja zastOSO\ anie ogólne. Zasada ta stanowi regułę na przejście od przypadków zaob
serwowanych do twicrdzeil ogólnych obejmujących także nie zaobserwowane przypadki. Mo
żna je nazwać metodami "od szczegółu do ogółu'', poszukuje się w nich związków miedzy ele
mentami biorącymi udział w zdarzeniu. Zakończenie oceny to określenie przyczyny, która ten 
związek może wywołać . . 

Metody dedukcyjne to takie, w których analiza prowadzona jest zgodnie z kie runkiem wy
nikania logicznego - każde następne stwierdzenie wynika z poprzedniego. Następstwo jest 
prawdziwe, kiedy prawdziwe jest stwierdzenia poprzednie. Stosowana niegdyś nazwa metody 
"od ogółu do szczegółu" nie odpowiada właściwemu znaczeniu tego terminu. 

2.2. Metody jakościowe i ilościowe 

Metody ilościowe wykorzystują rachunek prawdopodobieństwa . Szacowania dokonuje się 
przy założeniu pełnego dostępu do niezbędnych danych statystycznych dotyczących np. ilości 
i rodzaju wypadków przy pracy oraz innych zdarzeń niebezpiecznych (potencjalnie wypadko
wych), chorób zawodowych, czynników szkodliwych w środowisku pracy, czasu narażenia na 
czynniki środowiska pracy itd. Metody te określane "precyzyjnymi", dostarczają strukturalne
go i logicznego podejścia do wyznaczania wiarygodnych, scenariuszy potencjalnych wypad
ków i awarii. ocen ich prawdopodobiel'lstwa i skutków. 

Metody jakościowe stosuje się najczęściej wówczas, kiedy brak jest dostępu do danych, 
które pozwalają na wiarygodne ilościowe szacowanie ryzyka lub gdy nie jest to wskazane 
stosowanie skomplikowanych metod ilościowych. W metodach tych szacowanym skutkom 
zdarzenia i prawdopodobieństwa lub częstości, z jakim skutki te mogą wystąpić, przypisywane 
są umowne wielkości charakteryzujące ich wartość. 

Przypisana wartość charakteryzująca poziom skutków oraz prawdopodobiel'lstwa lub częs
tości może być określana opisowo lub jako liczba określająca wagę ich poziomu. Tworzone są 
w ten sposób skale szacowania skutków i prawdopodobieństwa lub częstości skutków. Tak sa
mo wartościowane jest ryzyko oraz tworzone są jego skale. 

W przedsiębiorstwach spotyka się następujące metody oceny ryzyka zawodowego: 
- metody ilościowe : Metoda drzewa zdarzet1, MetodaFT A - analiza ryzyka za pomocą drze

wa błędów (drzewa niezdatności); 
- metody jakościowe: w metodach jakościowych oceny ryzyka stosowana jest różna meto

dologia, wspólne cechy metodologiczne pozwalają na wyszczególnienie kilku grup tych 
metod tj: matrycowe, wskaźnikowe, grafy i inne: 
• metody matrycowe: Wstępna analiza zagrożeń (PHA), Metoda przedstawiona w nor-

mie PN-N-18002, 
• metody wskaźnikowe: MetodaRisk Score, Metoda pięciu kroków, 
• metoda graf ryzyka: Graf ryzyka wg normy DIN V 19259: 
inne metody oceny ryzyka: Ocena ryzyka zawodowego dla zagrożeń posiadających normy 
higieniczne przedstawiona w normie PN-N-18002, Metoda FMEA - analiza ryzyka za po
mocą określania rodzajów i skutków niezdatności. 
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3. Metody oceny ryzyka zawodowego zastosowane w ZG "Piekary" 

W ZG "Piekary" ocena ryzyka zawodowego prowadzona jest zgodnie z procedurą, która 
określa szczegółowo: 

odpowiedzialność i kompetencje osób stosujących procedurę (osoby, działy, zespoły odpo
wiedzialne za przeprowadzenie oceny ryzyka), 
opis postępowania, 
ogólne zasady przygotowania oceny ryzyka zawodowego, 
stworzenie warunków do oceny ryzyka zawodowego, 
powołanie Zespołu Sterującego i Zespołów Roboczych ds. Zarządzania Bezpieczeństwem 
Pracy, 
klasyfikację zakresów działania, 
kryteria oceny ryzyka zawodowego dla zagrożeń występujących w kopalni, 
przebieg prowadzenia oceny ryzyka, a w tym opisane są: 
• ogólne zasady przeprowadzania oceny ryzyka na stanowisku pracy, 
• sposoby zebrania informacji potrzebnych do oceny ryzyka, identyfikacji zagrożeń i spo

soby oszacowania ryzyka, wyznaczania dopuszczalności ryzyka zawodowego, 
• podstawy planowania lub wskazania działań korygujących i zapobiegawczych oraz sto-

sowania profilaktyki (działania wynikające z oceny ryzyka zawodów); 
sposoby dokumentowania oceny ryzyka, 
sposoby przechowywania dokumentów oceny ryzyka, 
sposoby informowania pracowników. 
Przebieg oceny ryzyka oraz wynikające z niego działania przedstawione są na rysunku 2.1. 

Zebranie informacji potrzebnych do 
oceny ryzyka zawodowego 

Identyfikacja zagrażeli 

Opracowanie planu działali korygujących 
i/lub zapobiegawczych 

Realizacja planu 

Rys. 2.1. Ocena ryzyka zawodowego oraz wynikające z niej działania. Źródło: Norma PN-N-18002 
Figure 2.1. Work-related risk assessment and the ensuing measures 
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Oszacowanie ryzyka zawodowego związanego z poszczególnymi zidentyfikowanymi za
grożeniami na stanowiskach pracy polega na ustaleniu prawdopodobieństw wystąpienia szkody 
na zdrowiu oraz rozmiar tych szkód. Zalecanym przez normę sposobem szacowania ryzyka jest 
zastosowanie się do trójstopniowej lub pięciostopniowej skali. 

4. Wykorzystanie oceny ryzyka zawodowego w audycie bezpieczeństwa 
na stanowiskach pracy w oddziałach zakładu górniczego. 
"Procedura audytu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy" 

W obowiązującej w zakładzie procedurze opisane są następujące elementy: 
- Cel procedury. 
- Przedmiot procedury. 
- Zakres obowiązywania procedury. 
- Terminologia. 
- Odpowiedzialność. 

- Opis postępowania- przygotowania organizacyjne. 
- Powołanie audytorów. 
- Powołanie zespołu oceniającego, ustalanie zakresu audytu i powiadamianie o terminie audytu. 
- Przygotowane audytu. 
- Wykonanie audytu. 
- Dokumentacja audytu. 
- Działania poaudytowe. 

Wprowadzanie zmian do procedury. 
Dokumenty związane, załączniki. 

- Rozdzielnik. 

5. Wykorzystanie oceny ryzyka zawodowego w audycie bezpieczeństwa 
na stanowiskach pracy w oddziałach zakładu górniczego. 
"Procedura audytu na stanowiskach pracy w zakresie oceny ryzyka zawodowego 
w obszarach identyfikacji zagrożeń i środków profilaktycznych" 

Poniżej przedstawiono najważniejsze elementy procedury. Celem procedury jest określenie 
zadań dla przeprowadzenia przeglądu działań dotyczących stanu bezpieczeństwa w zakładzie 
górniczym w zakresie oceny ryzyka zawodowego - w obszarach przeglądu środków profilak
tycznych i identyfikacji zagrożeń oraz ustalenie koniecznych działań korygujących i napraw
czych wynikających z aktualnego stanu bezpieczeństwa. Celem przeglądu identyfikacji zagro
żeń jest weryfikacja identyfikacji zagrożeń przeprowadzona w trakcie oceny ryzyka zawodo
wego oraz przygotowanie zaleceń do aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, natomiast celem 
przeglądu środków profilaktycznych jest sprawdzenie, czy zidentyfikowane zagrożenia okre
ślone w ocenie ryzyka zawodowego są, poprzez stosowanie środków profilaktycznych utrzy
mywane pod kontrolą. Przedmiotem procedury jest podanie zasad postępowania w prowadze
niu audytu w zakresie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w oddziałach zakładu 
górniczego. Zakres obowiązywania procedury obejmuje wszystkich uczestników audytu bez
pieczeństwa na stanowiskach pracy w oddziałach zakładu górniczego. Procedura obejmuje 
wybrane obszary zagroże!l i narażeń na stanowiskach pracy w oddziałach. 
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5. I. Przygotowania organizacyjne 

Przygotowania organizacyjne obejmują powołanie audytorów. ustalenie harmonogramu oraz 
zakresu planowanego audytu. Audytorem może być pracownik przeszkolony i posiadający kom
petencje do prowadzenia audytów. Zaleca się by audytor pełnił w zakładzie funkcje Członka 
Zespołu Sterującego lub Przewodniczącego Zespołu Roboczego ds. oceny ryzyka zawodowego 
na stanowiskach pracy. 

Audytorów powołuje na wniosek Pcłnomocnika Dyrektora d/s Zarządzania Bezpieczeństwa 
Pracy, Dyrektor Zakładu, poprzez wpis na " Listę audytorów do prowadzenia audytu na sta
nowiskach pracy w zakresie oceny ryzyka zawodowego". Lista audytorów jest weryfikowana 
do końca każdego roku przez Pełnomocnika Dyrektora d/s Zarządzania Bezpieczeństwem Pra
cy i zatwierdzana przez Dyrektora. 

Przeprowadzenie audytu na stanowiskach pracy w zakresie oceny ryzyka zawodowego na
leży wykonywać nie rzadziej niż raz w roku. Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Bezpie
czeństwem Pracy sporządza, harmonogram auclytu w zakresie oceny ryzyka zawodowego na 
stanowiskach pracy w ocielziałach i przeclkłacla go do zatwierdzenia Dyrektorowi. Termin pla
nowanego audytu na stanowiskach pracy w zakresie oceny ryzyka zawodowego może być 
zmieniony na wniosek Dyrektora. 

Zakres audytu w zakresie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy ustala Peł
nomocnik wraz z audytorem wiodącym, na podstawie analizy istniejących potrzeb i zadań w za
kresie oceny ryzyka zawodowego - iclentyfikacj i zagrożeń, które występują na stanowiskach 
pracy oraz stosowania środków profilaktycznych zarejestrowanych w dokumentacji oceny ry
zyka zawodowego oraz na podstawie raportów z wcześniej prowadzonych przeglądów, analizy 
potrzeb wynikających z istniejącego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. 

5.2. Przygotowanie audytu na stanowiskach pracy w zakresie oceny ryzyka zawodowego 

Audytor wiodący ustala z audytorami plan i zakres audytu. Audytorzy wraz z zespołami 
przygotowują dokumenty robocze niezbędne do przeprowadzenia audytu na stanowiskach pra
cy w zakresie oceny ryzyka oraz ustalają z kierownikami kontrolowanych oddziałów plany i za
kresy audytów. 

Do przygotowania dokumentów roboczych należy wykorzystać zbiorcze zestawienia do
stępne w programie "Ewidencja ryzyka zawodowego", w którym zawarte są dokumenty oceny 
ryzyka obowiązujące w zakładzie. 

Dokumenty te obejmująprzygotowanie następujących formularzy: 
Listy kontrolne do identyfikacji zagrożeń i narażeń dla poszczególnych stanowisk pracy, 
opracowane na podstawie Katalogu zagrożeń w zakładzie, w których uwzględnione są zi
dentyfikowane zagrożenia wg istniejącej dokumentacji oceny ryzyka. 

- Listy kontrolne do oceny ryzyka zawodowego i stosowanej profilaktyki dla zidentyfikowa
nych zagrożeń w środowisku pracy, w których uwzględniona jest dokumentacja oceny ry
zyka obejmująca profilaktykę dla poszczególnych zagrożeń . 

- Formularze do dokumentowania dowodów i wyników audytu: 
• Raporty z audytu na stanowiskach w zakresie oceny ryzyka zawodowego w oddziale w ob

szarach: identyfikacji zagrożeń i stosowanych środków profilaktycznych. 
• Meldunki o sposobie usunięcia stwierdzonych niezgodności w obszarach: identyfikacji 

zagrożeń, stosowanych środków profilaktycznych. 
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5.3. Wykonanie audytu na stanowiskach pracy w zakresie oceny ryzyka 

Audyt na stanowiskach pracy w zakresie oceny ryzyka zawodowego przeprowadza się zgod
nie z przygotowanym harmonogramem i według ustałonych zadań audytu, w oparciu o przy
gotowane dokumenty robocze. 

Listy kontrolna zagrożeń i narażeń, które mogą występować na stanowisku pracy i w miejs
cu pracy, będąca przedmiotem oceny może być rozszerzona o nowe obszary zagrożeń i na
rażeli. Zakresem audytu mogą być objęte wybrane łub wszystkie obszary zagrażeli i narażeli 
znajdujące się na liście kontrolnej . Audytor uzgadnia poszerzenie zakresu audytu z audytorem 
wiodącym. 

5.3 .1. Ocena stosowan ia środków profilaktycznych 

Do oceny stosowania środków profilaktycznych na stanowisku pracy, należy wykorzystać 
analizę porównawczo-jakościową, której podstawę stanowi lista kontrolna. Ocena jest doko
nywana przez zaznaczenie w odpowiedniej rubryce, czy wymienione w formularzu środki pro
filaktyczne są stoso\vane lub nie są stoso\vane, a jeśli są stoso\vane, to \V jakim zakresie. Skale 
oceny i niezbędne działania z nich wynikające przedstawia poniższa tabela. 

Tnbela 5.1. Skala oceny stosowania ś rodków protllnktycznych na stnnowisku prncy 
i niezbędne działanin z nich wynikające 

Table 5 . 1. Assessment range of the preventive measures implemented at work places 
and the required actions to be taken 

Skala oceny Niezbędne działania 

Poziom stosowania profilaktyki wymaga natychmiastowego zatrzymania prnc, 
K - krytyczna wycofania pracowników -do czasu wykonania dziahui profilaktycznych 

ogranicząjących zagrożenie 

Poziom stosowania profilaktyki wymaga natychmiastowej interwencja, 
N - nieprawidłowa i natychmiastowego uzupełnienin działań protilaktycznych 

ograniczających zngrożenia 

W - warunkowa 
Poziom stosownnia profilaktyki wymaga interwencji i uzupełnienia działań 

profilnktycznych ograniczających zngrożenia 

P - prawidłowa Profilaktyka realizowana bez uwag 

' Zrodło: opracowanie własne. 

Ponieważ inna jest waga środków profilaktycznych dla różnych wartości ocen końcowych 
ryzyka zapisanych w dokumentacji (w listach kontrolnych - ryzyko na poziomie średnim, ma
łym i bardzo małym) przyjęto wystawianie wartości punktowej oceny realizacji - stosowania 
środków profilaktycznych dla poszczególnych zagrożeń na stanowisku pracy wg poniższego 
zestawienia. 
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Tabela 5.2. Punktacja oceny stosowania środków protilaktycznych na stanowiskach pracy 
Table 5.2. Grading o f the used preventive measures 

Ocena realizacji profilaktyki: Punktacja oceny stosowania środków profilaktycznych 

Wielkość ryzyka PrawidłO\\ a Warunkowa Nieprawidłowa Krytyczna 

Srcdnie P=O W2=2 N3 = 3 K=3 
Małe P=O W 1 =1 N2 = 2 K=3 

Bardzo małe P=O - NI= l K=3 

Zródło: opracowame własne. 

W trakcie audytu na stanowisku pracy audytor wypisuje rubrykę oceny jakościowej sto
sowanej profilaktyki. Ocenę ilościową wypisuje audytor w biurze poprzez nadanie wartości punk
tacji oceny korzystając z powyższej tabeli. Punktacja oceny stosowania środków profilakty
cznych przyjmuje wartości od 0-3. Dla oceny stosowania środków profilaktycznych na stano
wisku uwzględnia się wyniki punktacji z oceny poszczególnych środków profilaktycznych dla 
zagrożeń z danego stanowiska podstawiając do wzoru (Źródło: opracowanie własne (Procedura 
Systemu Bezpicczeóstvva, 2002: KWK "Piast")): 

gdzie: 
Ks - ocena ko1'1cowa stanowiska, 
P - zagadnienia z listy kontrolnej, które otrzymały ocenę prawidłową (0), 
Lr - ilość zagadnień z listy kontrolnej, które otrzymały ocenę prawidłową (0), 
W 1 - zagadnienia z listy kontrolnej, które otrzymały ocenę warunkową (l), 
Lw 1 - ilość zagadnień z listy kontrolnej, które otrzymały ocenę warunkową (l), 
W 2 - zagadnienia z listy kontrolnej, które otrzymały ocenę warunkową (2), 
Lw2 - ilość zagadnień z listy kontrolnej, które otrzymały ocenę warunkową (2), 
N 1 - zagadnienia z listy kontrolnej, które otrzymały ocenę nieprawidłową (l), 
LN 1 - ilość zagadniei'1 z listy kontrolnej, które otrzymały ocenę nieprawidłową (l), 
N2 - zagadnienia z listy kontrolnej, które otrzymały ocenę nieprawidłową (2), 
LN 2 - ilość zagadnień z listy kontrolnej, które otrzymały ocenę nieprawidłową (2), 
N3 - zagadnienia z listy kontrolnej, które otrzymały ocenę nieprawidłową (3), 
LN3 - ilość zagadnień z listy kontrolnej, które otrzymały ocenę nieprawidłową (3 ), 
K - zagadnienia z listy kontrolnej, które otrzymały ocenę krytyczną (3 ), 
LK - ilość zagadniei'l z listy kontrolnej, które otrzymały ocenę krytyczną (3 ). 

Dla koi'lcowej oceny stanowiska należy przyjąć następujące kryteria: 

Ocena ilościowa 

Dla Ks::: O 
Dla O< Ks ~ l 

Dla l< K, ~ 2 

Dla 2 < Ks ::ó 3 
Dla Ks < 3 

Ocena jakościowa 

ocena bardzo dobra 4 
ocena dobra 3 
ocena dostateczna 2 
ocena niedostateczna l 
ocena negatywna O 
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Przy ocenie bardzo dobrej poziom akceptacji jest wzorowy. 
Przy ocenie dobrej poziom akceptacji jest zadawalający. 
Przy ocenie dostatecznej poziom akceptacji jest prawie zadawalający. 
Przy ocenie niedostatecznej poziom akceptacji jest alarmujący. 
Przy ocenie negatywnej poziom akceptacji jest dyskwalifikujący. 
Gdy którekolwiek z zagadnień z listy kontrolnej otrzyma ocenę krytyczną ocena końcowa 

dla stanowiska jest negatywna. W każdej sytuacji, w której odstępuje się od tej zasady należy 
przewidzieć konkretne środki profilaktyczne umożliwiające szybkie usunięcie nieprawidłowości. 

Km'lcowa ocena audytowanego oddziału obliczana jest wg wzoru (Źródło: opracowanie włas
ne (Procedura Systemu Bezpieczeństwa, 2002: KWK "Piast")): 

K.,= 
Suma ocen jakościowych ze stanowisk pracy objętych audytem 

Suma stanowisk pracy objętych audytem 

5.3.2. Przegląd identyfikacji zagrożeń 

Do przeglądu identyfikacji zagrożet1 należy zastosować analizę porównawczo -jakościową 
zagadnień występowania zagrożeń na podstawie listy kontrolnej . Na stanowisku pracy audytor 
wypełnia listę kontrolna w zakresie występowania zagrożenia i zagrożeń koniecznych do ziden
tyfikowania. Ocenę danego zagadnienia z listy kontrolnej, sprawdzanego na stanowisku pracy, 
dokonuje audytor biorąc pod uwagę oceny zaproponowane przez członków Zespołu audyto
wego. Ocena ko1'1cowa stanowiska pracy i oddziału odbywa się bezpośrednio po przeprowa
dzonym audycie. 

5.4. Dokumentacja audytu 

Dokumentacja auclytu bezpieczeóstwa pracy obejmuje: 
- harmonogram audytu, 
- li s tę audytorów i pracowników wyznaczonych do audytu, 
- listy kontrolne do identyfikacji zagrożeń i narażei'l dla poszczególnych stanowisk pracy, w któ-

rych uwzględnione są zidentyfikowane zagrożenia wg istniejącej dokumentacji oceny ryzyka, 
- lis ty kontrolne do oceny ryzyka zawodowego i stosowanej profilaktyki dla zidentyfikowa

nych zagrożei'l w środowisku pracy, w których uwzględniona jest dokumentacja oceny ry
zyka obejmująca profilaktykę dla poszczególnych zagrożeń, 

- formularze do dokumentowania dowodów i wyników audytu, 
- raport z audytu na stanowiskach w zakresie oceny ryzyka zawodowego, w obszarach: iden-

tyfikacji zagrożel'l i stosowanych środków profilaktycznych, 
- meldunki o sposobie usunięcia stwierdzonych niezgodności w obszarach: identyfikacji za

grożeJ1 , stosowanych środków profilaktycznych. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności dotyczącej stosowania środków profilaktycznych 

na poziomie innym niż dopuszczalny oraz w przypadkach stwierdzenia przekroczenia wyma
gań dopuszczalnych ustalonych przepisami górniczymi, normami lub zasadami przyjętymi przez 
oceniających, ale nie powodujących bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia należy: 
- wypisać stwierdzone niezgodności w raporcie, 

wręczyć kierownikowi oddziału druk meldunku usunięcia niezgodności stwierdzonych pod
czas audytu , 

- odnotować\\ rejestrze audytów stwierdzenia niezgodności lub ich brak. 
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W przypadku stwierdzenia niezgodności dotyczącej stosowania środków profilaktycznych 
na poziomie niedopuszczalnym, należy wycofać przebywającą w miejscu zagrożenia załogę 
Ueśli istnieje taka konieczność), natychmiast powiadomić o zagrożeniu dyspozytora kopalni 
w celu podjęcia niezbędnych czynności zabezpieczających, profilaktycznych ograniczających 
lub likwidujących zagrożenie. Wystąpienie wyżej wymienionej niezgodności wymaga także 
wpisu niezgodności do raportu oraz do książki zatrzymań i zdarzeń potencjalnie wypadkowych 
zgodnie z odpowiednią procedurą. 

Kierownik oddziału jest obowiązany w niezwłocznym terminie dostarczyć do audytora wio
dącego, Kierownika Działu BHP i Pełnomocnika ds. Zarządzania Bezpieczet'lstwem Pracy 
meldunek o usunięciu niezgodności stwierdzonych podczas audytu na stanowiskach pracy 
w zakresie oceny ryzyka zawodowego lub o proponowanym sposobie i terminie usunięcia nie
zgodności. 

W przypadku, gdy zespół przeprowadzający planowy lub pozaplanowy audyt stwierdza nie
właściwe warunki i zachowania pracowników mogące mieć wpływ na potencjalne niebezpie
czeństwo kierownik działu lub oddziału ma obowiązek priorytetowo wprowadzić działania ko
rygujące . 

5.5. Działania po zakończeniu audytu 

Dyrektor ZG otrzymuje protokół z audytu na stanowiskach pracy w oddziałach, który za
wiera w szczególności: 
- końcową ocenę i wnioski wypływające z dokonanego audytu na stanowiskach pracy w za

kresie oceny ryzyka zawodowego w obszarach identyfikacji zagrożet'l i środków profilak
tycznych, 
kot'lcową ocenę audytowanych oddziałów w tym ranking oddziałów w ramach grupy od
działów np. oddziałów wydobywczych, przygotowawczych, pomocniczych energomaszy
nowych, powierzchniowych, 

- wnioski koi'Jcowe wynikające z ocen poszczególnych obszarów. 
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy wyznacza termin spot

kania z kierownictwem kopalni, kierownikami oddziałów oraz osobami, które wykonywały au
dyt. Na spotkaniu tym omawiane są wyniki audytu oraz przedstawiane są propozycje działat'l 
korygujących i naprawczych. Główny Inżynier BHP oraz Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarzą
dzania Bezpieczeństwem Pracy na podstawie dokonanej analizy obszarów, które otrzymały 
ocenę nie mieszczącą się w przyjętych standardach (zagrożenia krytyczne i ocena krytyczna) 
ustalają przyczyny powstania sytuacji nie standardowych, niewłaściwych warunków pracy oraz 
podejmują działania systemowe mające na celu ich wyeliminowanie. 

6. Wnioski 

Obowiązek uzyskania certyfikatu dla systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy wymu
sza na zakładzie pewne uporządkowanie działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i hi
gieną pracy, a w tym w uporządkowanie przeglądów poszczególnych części systemu. Wydaje 
się, że jednym z ważniejszych zagadnień objętych systemem zarządzania bezpieczeństwem pra
cy jest zarządzanie ryzykiem zawodowym. Dlatego temat ten został uwzględniony w audycie 
w sposób szczególny, pozwalający na sprawdzenie poprawności dokonanej oceny ryzyka za
wodowego, a wyniki tego sprawdzenia mają stanowić przesłanki do następnej, okresowej oce
ny ryzyka zawodowego lub jego aktualizacji. Temat ten został objęty audytem w dwóch obszarach: 

980 



School of Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2006 

- przeglądu identyfikacji zagrożeń, który ma na celu weryfikację ilościową i jakościową za
grożeń, które zostały wyrÓżnione na stanowiskach pracy w trakcie oceny ryzyka zawodo
wego oraz ma na celu wykorzystanie dokonanej weryfikacji do przygotowania wytycznych 
do kolejnej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, 

- przeglądu stosowanych na stanowiskach pracy środków profilaktycznych, który ma na celu 
sprawdzenie, czy zapisane w dokumentacji ryzyka zawodowego działania profilaktyczne 
dla poszczególnych zagrożeń spełniają swoje zadania w utrzymaniu zagrożeń pod kontrolą. 
Przewidziane w audycie sprawdzenie stosowania środków profilaktycznych obejmuje nie 
tylko sprawdzenie samego faktu ich stosowania, ale również zakres, w którym są stosowa
ne. Wyniki sprawdzeń w zakresie środków profilaktycznych również powinny stanowić 
przesłankę do kolejnej oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. 
Procedura audytu na stanowiskach pracy w zakresie oceny ryzyka zawodowego w obsza

rach identyfikacji zagrożeń i środków profilaktycznych daje audytorom narzędzia do prowa
dzenia szczegółowego i usystematyzowanego przeglądu na stanowiskach pracy i udokumen
towania tego przeglądu. Stosowane w procedurze listy kontrolne, tak dla identyfikacji zagrożeń 
jak i dla przeglądu środków profilaktycznych wymagają w fazie przygotowania formularzy 
wykorzystania i st niejącej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. Ponieważ jest to zadanie 
ogromne czasochłonne, można tutaj skorzystać z program komputerowego, który po odpo
wiednim uporządkowaniu wyników oceny ryzyka zawodowego może drukować formularze 
stosowane w audycie, zawierające przedmiotowe listy kontrolne. Zakład jest w posiadaniu pro
gramu "Ewidencja ryzyka zawodowego" opracowanego przez Zespół z Wydziału Górnictwa 
i Geoinżynierii AGH, który to program, po wprowadzeniu danych z dokumentacji oceny ry
zyka, jest bardzo pomocny w przygotowaniu list kontrolnych. W nawiązaniu do możliwości 
przeprowadzenia przeglądu całego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy prze
widuje się opracowania programu komputerowego, obejmującego całość zagadnień przeglądu 
systemu, który oprócz zagadnień opisanych w przedstawionej procedurze, objąłby także dzia
łania w przeglądach pozostałych obszarów systemu. 

Proponuje się, aby zgodnie z wymaganiami Normy 1800 l pracy objąć programem przeglą
dy następujących obszarów [5]: 
- identyfikacja zagrożeń i środki profilaktyczne, 
- prowadzenie oceny ryzyka zawodowego, 
- wymagania higieniczno sanitarne, 

sytuacje awaryjne, 
pozwolenia na wykonywanie prac, 

- analiza wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, 
- monitorowanie zagrożeń, 
- szkolenie, 
- środki ochrony indywidualnej, 
- badania lekarskie pracowników, 
- kontrola reali zacj i zalecd1 kierownictwa i kontrol i zewnętrznej, 
- wewnętrznego komunikowania się, 
- prowadzenie dokumentacji prowadzenia działów i oddziałów, technologie, instrukcje i za-

pisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, 
- organizacja i prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych, 
- zarządzanie zakupami materiałów i usług. 

Autorzy mając na uwadze fakt , że przegląd systemu zarządzania bezpieczel1stwem pracy 
jest zagadnieniem bardzo złożonym, przedstawili w pracy jeden z jego elementów - sposób pro-
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wadzenia audytu w obszarach identyfikacji zagrożen i środków profilaktycznych. Posiłkując 
się odpowiednim programem komputerowym, zagadnienie to nie wymaga od zespołu audy
towego dużego nakładu czasu na przygotowanie formularzy roboczych , co sprawia, że pra
cownicy, zwykle na czas audytu oddelegowani od swoich podstawowych obowiązków za
wodowych, skupiać się będą na prowadzeniu audytu zgodnie z jego celami. Wydaje się, że tak 
przygotowana procedura spełnia wymagania Normy 1800 l z 2004 roku w zakresie swojego 
działania, ponadto porządkuje prawidłowe prowadzenie dokumentacji w zakresie zarządzania 
ryzykiem zawodowym. 
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Using Work-Related Risk Assessment to Develop 
an Audit of the Work Safety and Health Management System 

Abstra et 

The paper draws from the work safety audits conducted in companies, supplementing their 
scope by an additional module linking the safety audit with an assessment of work-related risk. 
The main object of the paper is to present the module linking the audit of the work safety ma
nagement system with an assessment of work-related risk. The proposed procedure encompa
sses an analysis of the results of the work-related risk assessment in termsof work place hazard 
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identification and prevention measures for the identified hazards. By enlarging the scope of the 
currently obligatory audit the procedure allows to update the works-related risk assessment. 

Recenzent: pl"(~l dr hab. inż. Jan Szlązak 
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Wykorzystanie ekonomicznych interpretacji oceny ryzyka zawodowego 
w doborze środków ograniczających zagrożenia 

Słowa kluczowe 

górnict\vo- zagrożenia- ryzyko zawodowe- BHP 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono analizę ryzyka zawodowego metodą drzewa zdarzeń dla zagro
żenia na stanowisku górnika przy obsłudze napędu i km1cówki przenośnika podścianowego. 
Obliczono skutki ekonomiczne obejmujące straty i koszty ponoszone przez zakład pracy w wy
niku analizowanego wypadku, podano charakterystykę proponowanych środków profilaktycz
nych oraz ich koszty. Następnie przeprowadzono powtórnie analizę ryzyka zawodowego po 
zastosowaniu dodatkowej profilaktyki , by pokazać w jaki sposób wpływa ona na zmniejszenie 
się ryzyka zawodowego. Zestawiono i porównano koszty i straty ponoszone przez pracodawcę 
powstałe w wyniku wypadku ciężkiego powodującego inwalidztwo, z kosztami dodatkowego 
działania profilaktycznego, które eliminuje możliwość zaistnienia takiego wypadku. 

l. Wprowadzenie 

Wydatki na bezpieczeństwo pracy w zakładzie muszą zapewniać właściwe, zgodne z odpo
wiednimi przepisami warunki pracy, ale wielkość wydatków wynika również z możliwości eko
nomicznych zakładu. Pracodawca dąży do minimalizacji strat produkcyjnych, co może odby
wać się również poprzez spełnienie wymagań odpowiednich przepisów i norm dotyczących 
bezpieczeJ'Jstwa pracy, jak również poprzez inwestowanie w profilaktykę. ograniczając lub cli
minując zagrożenia, które doprowadzić mogą do wypadku lub poważnej awarii pociągając za 
sobą znaczne koszty i straty. 

Jednym z proponowanych instrumentów dla pracodawcy, wspomagającym analizę kosztów 
w zakładzie jest analiza stanu bezpieczeństwa pracy i związanych z nią kosztów wypadków, 
awarii, chorób zawodowych a także kosztów związanych z profilaktyką. Stosowanym w tym 
zakresie narzędziem jest ocena ryzyka zawodowego. W definicji zawartej w polskiej normie 
PN-N-18002 ryzyko zawodowe określono jako "prawdopodobieństwo wystąpienia niepożąda
nych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystą
pienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeJ'J zawodowych 
występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy". 
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Określone w ramach oceny ryzyka zawodowego ciężkość szkodliwych następstw zagrożeń , 

wskazują na możliwość określenia również ekonomicznych skutków szkody na zdrowiu po
szkodowanego, dla zakładu pracy, gospodarki narodowej itd. Skutki ekonomiczne wypadków 
i chorób powinny zos tać ważnymi przesłankami dla podejmowania przez pracodawcę decyzji 
ograniczających, likwidujący~h lub akceptujących istniejące zagrożenia. Metodą, która precy
zyjnie pozwala na określenie strukturalnie i logicznie uporządkowanych potencjalnych scena
riuszy zdarzer1, awarii, ocen ich prawdopodobieństwa i skutków jest metoda analizy drzewa 
zdarzeó ET A. Prowadząc analizę opartą na drzewie zdarzeń obejmującą szacowanie i wartoś
ciowanie ryzyka można określić jakościowo , a także ilościowo wielkość ryzyka, określić kosz
ty i straty spowodowane wypadkiem oraz koszty ponoszone na ograniczenie lub likwidację za
grożenia . Dodatkowa profilaktyka powoduje z reguły dodatkowe koszty. Analizując sytuację 
powstania szkody na zdrowiu pracownika przed i po zastosowaniu dodatkowej profilaktyki, 
znając koszty dodatkowej profilaktyki, można określić, na ile zastosowanie środka ogranicza
jącego zagrożenie wpłynęło n·a zmniejszenie się prawdopodobieństwa zaistnienia skutków tego 
zagrożenia - powstania wypadku, lub wpłynęło na obniżenie ciężkości urazu a więc na wiel
kość strat wynikających z tego zagrożenia. W niniejszym artykule, na przykładzie przeprowa
dzonej analizy ryzyka zawodowego pokazano, jaka jest możliwość wykorzystania ekonomicz
nej interpretacji ry t.yka zawodowego w doborze środków profilaktycznych, a tym samym jak 
przeprowadzenie analizy ryzyka zawodowego może wpłynąć na uzasadnienie ponoszonych 
przez pracodawcę kosztów b~zpieczeóstwa pracy w zakładzie. 

W artykule przedstawiono analizę ryzyka zawodowego metodą drzewa zdarzeń dla zagro
żenia "pochwycenie pracownika przez przenośnik podścianowy będący w ruchu" na stanowis
ku "górnik-budowacz przy obsłudze napędu i końcówki ściany". Opisano ogólnie poszczegól
ne etapy prowadzenia oceny ryzyka zawodowego oraz przedstawiono postępowanie przy jej 
dokumentowaniu na stosownych formularzach. Obliczono skutki ekonomiczne obejmujące 
straty i koszty ponoszone przez zakład pracy w wyniku analizowanego wypadku, podano cha
rakterystykę proponowanych środków profilaktycznych oraz ich koszty. Następnie przeprowa
dzono powtórnie analizę ryzyka zawodowego dla tego samego zagrożenia po zastosowaniu do
datkowej profilaktyki, by pokazać, w jaki sposób wpływa ona na zmniejszenie się ryzyka zawo
dowego. Analizując skutki ekonomiczne wypadku przy pracy uwzględniono również ewentual
ne zwiększenie się stawki ubezpieczenia wypadkowego na skutek wystąpienia wypadku , a więc 
sytuację, która w świetle przepisów będzie miała miejsce po l kwietnia 2006 roku. W ostatnim 
rozdziale zestawiono i porównano koszty ponoszone przez pracodawcę powstałe w wyniku 
wypadku ~.:iężkiego powodującego inwalidztwo, z kosztami dodatkowego działania profilakty
cznego. które eliminuje możliwość zaistnienia tego wypadku. 

2. Ocena ryzyka zawodowego w doborze środków ograniczających zagrożenie 
"pochwycenie pracownika przez przenośnik podścianowy w ruchu" 
na przykładzie stanowiska "górnik-budowacz przy obsłudze końcówki i napędu ściany" 

Poniżej przedstawiono analizę oceny ryzyka zawodowego na stanowisku górnik-budowacz 
przy obsłudze napędu i końcówki ściany, dla zagrożenia pochwycenie pracownika przez prze
nośnik podścianowy będący w ruchu. Analizę przeprowadzono zgodnie z obowiązującą w za
kładz ie procedurą posługując się metodą drzewa zdarzeó, z której wynika, że skutkiem tego za
grożenia może być wypadek ciężki, powodujący inwalidztwo. Następnie powtórzono analizę oce
ny ryzyka dla tego samego zagrożenia, z tą różnicą, że wprowadzony został dodatkowy środek 
profilaktyczny. 
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Przykład l 

Analiza ryzyka zawodowego metodą drzewa zdarzeń na stanowisku górnik-budowacz przy 
obsłudze napędu i końcówki ściany dla zagrożenia: pochwycenie pracownika przez przenośnik 
podśc ianowy w ruchu. Rysunek 2. I pokazuje tą część przenośnika, która stwarza analizowane 
zagrożenie. Ohowiązkowe do stosowania środki profilaktyczne w tym miejscu pracy, to zabez
pieczenie przed wejściem na przenośnik przez wygrodzenie linkami oraz tablice ostrzegawcze. 

Rys. 2.1. Przenośnik podścianowy na odcinku od końcówki przenośnika podścianowego 
do wysokości napędu przenośnika podścianowego 

Formularz pokazany na rysunku 2.2 zawiera drzewo zdarzeń i jest stosowany w szacm ·ani u 
parametrów ryzyka zawodowego. Do tego formularza przenoszone są dane dotyczące stano
wiska pracy, miejsca pracy, wykonywanej czynności, zagrożenia . W drzewie zdarzeń wyróż
niane są zdarzenie inicjujące, zdarzenia pośrednie, kategorie szkody na zdrowiu oraz obliczane 
jest prawdopodobieństwa końcowe wystąpienia każdej z wyróżnionych kategorii szkody na 
zdrowiu. Na podstawie tego formularza dokonuje się wyboru najgorszego możliwego scenariu
sza: tym najgorszym scenariuszem, zgodnie z obowiązującą procedurą, został wypadek powo
dujący inwalidztwo. Na podstawie wyników analizy drzewa zdarzeń oszacowano również ja
kościowo parametry ryzyka szkody na zdrowiu, zgodnie z wymaganiami normy PN-N- I 8002: 
wielkość szkody - duża szkodl i wość, prawdopodobieństwo jej wystąpienia - mało prawdo
podobne. Następnie przeprowadzono wartościowanie ryzyka i określono jego dopuszczalność 
korzystając z macierzy ryzyka zawodowego również w normie PN-N- I 8002: ocena wielkości 
ryzyka dla analizowanego zagrożenia - ryzyko jest na poziomie średnim, dopuszczalnym, pod 
warunkiem stosowania opisanej profi laktyki . Zalecono również zaplanowanie i podjęcie dzia
łm1, których celem będzie zmniejszenie ryzyka zawodowego. 
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Zakład pracy: ZG Dział/Oddział : TG/G ll Formularz nr l Karta nr 

Swnowisko wg taryrikatora: górnik-budowacz przy obsłudze k01icówki i napędu ściany 

PRZEWIDYWANIE WYPADKU- DRZEWO ZDARZEŃ 

Miejsce pracy: ściana zawałowa pokład 510, 
Czynność: prace pomocnicze i przygotowawcze w pobliżu 
napędu i końcówki (np. prace porządkowe, transport ręczny, 

w pobliżu p1-lenośnika podścianowego na odcinku 
poruszanic się, wpuszczanic materiału do ściany) , 

od k01\cówk i do napędu przenośnika 
przebudowa sk rzyżowania 

Nazwa zagrożenia : pochwycenie pracownika Skutki urazu: Kategoria W-3 - wypadek ciężki 
przez przenośnik podścianowy w ruchu powodujący inwalidztwo pracownika 

l/ 
ZDARZENIE IJ ZDARZENIA POŚREDNIE 

l 
KATEGORIA 

URt.ZU 
PRAWD. l 

KONGOWE INICJUJĄCE 
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nap.;Jrwt.:-nnśnika 
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1'-ł=U,Ił 
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Rys. 2.2. Formularz pomocniczy l . Przewidywanie wypadku -drzewo zdarzeń. 
Przykład bez dodatkowej profilaktyki 

Przykład 2 

Analiza ryzyka zawodowego metodą drzewa zdarzeń na stanowisku górnik-budowacz przy 
obsłudze napędu i końcówki ściany dla zagrożenia: pochwycenie pracownika przez przenośnik 
podścianowy w ruchu. Różnica w stosunku do przykładu l polega na zas tosowaniu dodatkowej 
profilaktyki w postaci osłony zabezpi eczające na odcinku od końcówki przenośnika podśc ia

nowego do napędu przenośnika ścianowego . Wprowadzone osłony przedstawiono na rysunku 2.3. 
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Rys. 2.3. Przenośnik podścianowy z zastosowaniem dodatkowej profilaktyki polegającej 
na zakładaniu nakładek z blachy na odcinku od końcówki przenośnika podścianowego 

do wysokości napędu przenośnika podścianowego 

Drzewo zdarzci'l przedstawione na rysunku 2.4 obejmuje dodatkową profilaktykę, a pro
wadzona analiza pozwoliła na stwierdzenie, że zastosowanie dodatkowej profilaktyki spowo
dowało obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia kategorii szkody na zdrowiu powodującej 
inwalidztwo do poziomu zaniedbywalnego, podobny skutek wprowadzenie dodatkowej profi
laktyki miało dla pozostałych kategorii szkód na zdrowiu. Świadczy to, że zastosowanie propo
nowanej profilaktyki praktycznie wyeliminowało możliwość powstania wypadku spowodowa
nego tym zagrożeniem. 

989 



Majcher M., Opalski W., Hebda A.: Wykorzystania ekonomicznych interpretacji oceny ... 

Zakład pracy ZG l Dział/Oddział: TG/G II Formularz nr I Karta nr 

Stanowisko wg taryfikatora: górnik-budowacz przy obsłudze końcówki i napędu ści any 

PRZEWIDYWANIE WYPADKU- DRZEWO ZDARZEŃ 

Miejsce pracy: ściana zawałowa, pokład 5 I O, 
Czynność: prace pomocnicze i przygotowawcze 

w pobliżu napędu i końcówki (np. prace porządkowe, 
w pobli żu przenośnika podścianowego na odcinku 

transport ręczny , poruszanie s ię , wpuszczanie materiału 
od ko1\cówki do napędu przenośnika 

Nazwa zagrożenia: pochwycenie pracownika 
przez przenośnik podścianowy w ruchu 

li ZDARZENIE 11 
I NICJUJĄCE 

ZDARZEN IA POSREDNIE 

do śc iany), przebudowa skrzyżowania 

Skutki urazu: prawdopodobic1\stwo urazu 
w zakresie wartości zanicdbywalnych. 
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KOŃCOWE 

r•wr n,o 

Wci;!:.n J~l'ic 
pr;,~·uwni .1puU 

n:~~·dprtc:nu~n i l.a 

~1,:i:mnw~·~~~ 

W2P6 - 11,2 

WJP(l- 11 ,7 
I'W::! n.7xllr~ l 

Zanucrt,.nc luh 
nJl':t:Jillh . . -,,u.,· 11'1:1rp\1~r , ,. 

pra~.:o•\nJ).. a n:1 prtcn,,.;.n,~ 
jl<lf..I,_I<Jil<I\\}'III1H.:hll 

l' l = łi,'J'J llr:il• •h_ \ ... "la 
pr:ll "O\IIlik<ill:JIII 

!)f /C illl,:lli k .l 

[ kl<l .;n;Ulu\ ..:ęu 

l -1'2 =11,999 

1'4 =O.K 

W4 1'6 11, 1 

W51'h - 11.11 

1'\VJ :!,-19xur·' 

U.., I'W-1 - (l,.l~XIII ~ 

I'W:\-U,U l 

II'IH:J -II,JMlU 

L.::=====-----------------------1~ 1 J>BI 1-ł=0,79l 

Rys. 2.4. Formularz pomocniczy nr l. Przew idywanie wypadku- drzewo zdarzeń. 
Przykład z dodatkowymi przysłonami zabezpieczającymi 

l 
J 

Ostateczne wyniki oceny ryzyka zawodowego zostały przedstawione w KARCIE OCENY 
RYZYKA DLA ZAGROŻENIA STANOWISKOWEGO przedstawionej na rysunku 2.5. W wy
niku przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla analizowanego zagrożenia, stwierdzono 
prawdopodobiel'tstwo wystąpienia wypadku ciężkiego powodującego inwalidztwo w okresie 
aktywności zawodowej pracownika poniżej wartości 2,55 X 10-5, czyli poniżej przyjętej w me
todzie granicy ryzyka zaniedbywalnego. Dla ryzyko zaniedbywalnego nie wymagane są dalsze 
działania profilaktyczne. Warunkiem bezwzględnym takiego stwierdzenia jest utrzymywanie 
prawidłowego stanu technicznego zabudowanych dodatkowych osłon zabezpieczających na 
odcinku od końcówki przenośnika podścianowego do napędu przenośnika ścianowego oraz 
utrzymanie wcześniej stosowanych środków profilaktycznych. 
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Karta nr 

Zakład pntcy: ZG l Wydział/Oddział TG/G 11 1 Formularz nr 2S 

Stanowisko wg taryfikatora: górnik-budowacz przy obsłudze napędu i ko1icówki śc iany 

Czynność: prace pomocnicze i przygotowawcze w pobliżu 

Miejsce pracy: ściana zawałowa, pokł. 510, w. II 
napędu i kmicówki (np. prace porządkowe, transport ręczny, 

poruszanie się, wpuszczanie materiału do ściany), 
przebudowa skrzyżowania 

KARTA OCENY RYZYKA DLA ZAGROŻENIA STANOWISKOWEGO 

Nazwa zagrożenia: pochwycenie pracownika przez przenośnik podścianowy w ruchu 

Stosowane środki profilaktyczne: zabezpieczenie wejścia na przenośnik przez wygrodzenie linkami 
i tablice ostrzegawcze, zatrzymanie przenośnika podścianowego na czas wykonywania robót, 

zachowanie szczególnej ostrożności 

Ocena ryzyka bez stosowania środków profilaktycznych: bardzo duże- nicdopuszczalne 

Określenie wielkości rodzaju 
Ocena jakościowa 

Składniki ryzyka 
składnikt\w ryzyka 

ry~yka zgodnie z 
normą PN-N-18002 

PJ-~ewidywana szkoda ·dla zdrowia W-3 wypadek powodujący 
Duża szkodliwość 

inwalidztwo pracownika 

Prawclopodohic1istwo wystąpienia szkody dla zdrowia 
(P) Nic powinno wystąpić Mało 

w okresie aktywności zawodowej prawdopodobne 

Ocena wielkości ryzyka zawodowego 
RYZYKO ŚREDNIE (wg normy PN-N-18002). 

Ocena dopuszczalności ryzyka DOPUSZCZALNE 

Dodatkowe działania profilaktyczne 
Zastosowanie osłon zabezpieczających na odcinku 

zmniejszające ryzyko zawodowe od koJicówki przenośnika podścianowego 
do napędu przenośnika ściano\':cgo 

Ocena wielkości ryzyka zawodowego po zastosowaniu 
ZANIEDBYWALNE dodatkowej profilaktyk i (wg normy PN-N-18002) 

Ocena dopuszczalności ryzyka 
ZANIEDBYWALNE po zastosowaniu dodatkowej profilaktyki 

Ocenę wykonał, Data Zespól: J . Kowalski, A. Nowak, A. Wilk, 20.05.04 r. 

Rys. 2.5. Formularz nr 2S. Karta oceny ryzyka zawodowego dla zagrożenia stanowiskowego 

3. Ocena skutków ekonomicznych wypadku ciężkiego spowodowanego analizowanym 
zagrożeniem oraz ocena kosztów proponowanej dodatkowej profilaktyki 

Metoda obliczania skutków ekonomicznych dla pracodawcy szkody na zdrowiu pracow
nika spowodowanej wypadkiem przy pracy polega na zsumowaniu wszystkich kosztów i strat 
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związanych z wypadkiem, poniesionych przez pracodawcę. Przyjęto metodologię opracowaną 
w materiałach A. Hebdy [4]. 

K1 - straty i koszty ponoszone przez zakład pracy 

gdzie: 
KA- wypłaty dla poszkodowanego i jego rodziny, 
K11 - straty zależne od miejsca i czasu wypadku, 
Kc - koszty różne związane z wypadkiem, 
KD- koszty zwiększenia składki ubezpieczeniowej spowodowane wypadkiem. 

gdzie: 
KA 1 -odszkodowania za utracone przedmioty osobistego użytku- nie ma, 
KA2 - roszczenia cywilne··- nie ma, 
K"3 - koszty z tytułu jednorazowej odprawy rentowej równy różnicy pomiędzy jednorazo
wą odprawa rentową (zgodnie z Układem Zbiorowym) wynosząca 350% średniego wyna
grodzenia, a odpowiadającą faktycznie ilością przepracowanych lat w zakładzie, np. po 15 
do 20 lat pracy przepracowanych w zakładzie wynosi 200% podstawy wymiaru , KA3 = 2,5x 
X2650X(350%-200%) = 9.937 zł, 
KM- odprawa pośmiertna (12-krotne średnie wynagrodzenie)- nie ma, 
KAs - renta wyrównawcza z tytułu deliktu (różnica pomiędzy potencjalnym zarobkiem a otrzy
mywaną rentą z ZUS). Zakładając, że poszkodowany pracownik do osiągnięcia wieku eme
rytalnego ma jeszcze l O lat, koszty wyniosą 10 X 12 X 300 zł= 36.000 zł, 
KA = 9.937 + 36.000 = 45.937 zł 

Kll - straty zależne od miejsca i czasu wypadku 

Ks = Ku + Ksp + S 

gdzie: 
Ku= PxZ- straty utraconych korzyści zakładu pracy- nie wykonana i nie sprzedana pro
dukcja, 
P- wielkość utraconej produkcji- 800 ton, Z- zysk jednostkowy 160 zł, 
Ku = 800 X 160 = 128.000 zł, 
Ksp- straty stałe poniesione w okresie zatrzymania robót (wynagrodzenie i świadczenia na 
rzecz pracowników, amortyzacja, koszt energii), Ksp = 4.692 zł, 
S - straty spowodowane zniszczeniem stanowiska pracy i ponownym przygotowaniem do 
pracy, S= 630 zł, 
K11 = 133.322 zł. 
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Kc - koszty różne związane z wypadkiem 

gdzie: 
Kor- koszty dochodzenia powypadkowego kopalni, Knr = 2.700 zł, 
Ksr- koszty świadczct'l na rzecz leczenia poszkodowanego (koszty bada1'l specjalistycz
nych, rehabilitacji, środki medyczne), Kśr = 2.000 zł, 
KR - koszty realizacji zaleceń powypadkowych (koszt szkolenia załogi , koszt wykonania 
zalecenia powypadkowego- zakupy maszyn, dodatkowych zabezpieczeń, itp. KR = 9.000 zł, 
KA- koszt akcji ratowniczej (liczony jest indywidualnie), KA = 1.200 zł, 
KEF- koszt związane ze spadkiem efektywności produkcji wywołanej zamieszaniem zwią
zanym z wypadkiem- nie ma, 
KN- koszt przygotowania nowego pracownika, KN = 650 zł, 
Kc = 15.550 zł. 

K 0 - koszty zwiększenia składki ubezpieczeniowej spowodowane wypadkiem 

K0 stanowi różnicę w kosztach ponoszonych na składkę ubezpieczeniową ustaloną dla pła
tnika i wynikającą ze stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, a składką ubez
pieczeniową, która zostanie podwyższona ze względu na zmianę kategorii ryzyka ustalonej dla 
płatnika na skutek wystąpienia wypadku przy pracy i ewentualnego wzrostu liczby pracow
ników zatrudnionych w warunkach zagrożenia, w okresie jednego roku. K0 można obliczyć ze 
wzoru podanego poniżej. 

gdzie: 
Sr- stopa procentowa dl u grupy działalności, 
WK- wskaźnik korygujący wynikający z faktu wystąpienia wypadku, 
P- podstawa wymiaru składki -suma wynagrodzenia pracowników przed podatkiem. 

Dla górnictwa ustalona została 14 kategoria ryzyka, przy stopie procentowej składki na po
ziomie 3,86%. Stopę procentową składki na ubezpieczenia wypadkowe dla płatnika składek 
wyznacza się jako iloczyn stopy procentowej na ubezpieczenia wypadkowe dla danej działal
ności gospodarczej, do której płatnik należy i wskaźnika korygującego ustalonego dla płatnika 
składek. Aby ustalić wartość wskaźnika korygującego WK, należy najpierw wyznaczyć katego
rię ryzyka dla płatnika składek Kzx, ponieważ wartość ta wynika z porównania kategorii ry
zyka ustalonej dla płatnika składek z kategorią ustaloną dla danej grupy działalności. 

Kategorie ryzyka dla płatnika składek określone zostały jako suma cząstkowych kategorii 
ryzyka dla płatnika składek wg wzoru: 

W celu określenia wpływu zaistnienia wypadku ciężkiego na wielkości składki ubezpiecze
niowej przeanalizowano dwa przypadki. Przypadek nr l obejmuje określenie kategorii ryzyka 
dla płatnika składek Kzx 1, przy założeniu, że rozpatrywane w pracy zagrożenie spowoduje wy-
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padek ciężki, czyli zwiększy się o l ilość wypadków przy pracy ciężkich. Przypadek nr 2 obej
muje określenie kategorii ryzyka dla płatnika składek Kzx:.. przy założeniu, że zagrożenie zos
taje ograniczone do poziomu zaniedbywalnego, liczba ciężkich wypadków przy pracy zostanie 
na nie zmienionym poziomie. 

Obliczenia dla przypadku nr l przedstawiono poniżej. 

K1 = kategoria ryzyka odpowiadająca wg zał . nr 3 wskaźnikowi poszkodowanych w wy
padkach przy pracy ogółem z okresu ostatnich 3 lat: 

W I = (W I rok poprlednici + W I drugi rok wstecz + W I trzeci rok wstccJ/3, 

W1::: (10,2 + 9,5 + 14,8 )/3 = 11,5 ~ K1 = 9. 

K2 = kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi poszkodowanych w wypadkach przy 
pracy śmiertelnych i ciężkich z okresu ostatnich 3 lat: 

W2 = (0,238 + 0,243 + 0)/3 = o.I60 ~ K2 = 6. 

K3 = kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi zatrudnionych w warunkach zagroże
nia, które występuje w razie przekroczenia NOS i NON czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy- z okresu ostatnich 3 lat: 

WJ = (175 + 201 + 194)/3 = 190 ~ K3 = 7, 

Kzxi = (9 + 6 + 2X7)/4 = 7,25 ~ = 8. 

Wyznaczenie wskaźnika korygującego WK1 dla Kzx1: 
Wartości Kzx 1 wynosząca 8 jest o 6 mniejsza od wyznaczonej dla grupy działalności, wo

bec czego WK 1 = 0,8. 
Koszty zwiększenia składki ubezpieczeniowej spowodowane wypadkiem - K0 dla przypa

dku nr l: 
Koi= sp (WKI- 0,8)XP =O. 

Obliczeni;.~ dla przypadku nr 2 przedstawiono poniżej. 

K2 = kategoria ryzyka odpowiadająca wskaźnikowi poszkodowanych w wypadkach przy 
pracy śmiertelnych i ciężkich z okresu ostatnich 3 lat: 

W:_= (0 + 0,243 + 0)/3 = 0,081 ~ K2 = 4, 

Kzx2 = (9 + 4 + 2X7)/4 = 6,75 ~ = 7. 

Wyznaczenie wskaźnika korygującego WK2 dla Kzx2: 

Wartość Kzx2 wynosząca 7 jest o 7 mniejsza od wyznaczonej dla grupy działalności, wobec 
czego W K:. = 0,8. 
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Z obliczeń wynika, że przy założeniach wynikających z aktualnego stanu wskaźników częs
tości wypadków w zakładzie i przy wzroście ilości wypadków ciężkich o l nie powoduje to 
zmiany wartości współczynnika korygującego, a więc wskaźnik K0 przyjmuje wartość O. 

Całkowite koszty ekonomiczne rozpatrywanego wypadku ciężkiego powodującego in
walidztwo poniesione przez pracodawcę wynoszą: 

K = KA + KB + Kc + K0 = 45.937 + 133.322 + 15.550 + O = 194.809 zł. 

Koszty profilaktyki stanowią ważny element kosztów bezpieczeństwa i higieny pracy w za
kładzie, ponoszonymi przez pracodawcę. Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy można przed
stawić jako sumę następujących składników [4]: 

gdzie: 
N 1 - koszty Ś\viadczeń dla praco\vnikóvl, 
N~- koszty profilaktyki ogółem, 

N,- koszty inne. 

W przykładzie proponowane środki profilaktyczne zak\ •al i fi kowano jako "koszty profilak
tyki inwestycyjne, profilaktyka mechaniczna"- N 12• 

Koszty profilaktyki inwestycyjne N21 obejmują koszty: 

gdzie: 
N 11 - pro fi laktyka budowlana, 
N 1 ~- profilaktyka mechaniczna, 
N 13 - pro fi laktyka energetyczna, 
N 14 - profilaktyka ergonomiczna, 
N 15 - koszty inne. 

gdzie: 
N,n- koszty materiałowe- zakup kompletu osłon Nm = 3.800 zł, 
N,- koszty robocizny 836 zł. 
Nszk - strata z lytułu czasu na szkolenie załogi w związku z wprowadzeniem dodatkowego 
środka profilaktycznego 4.500 zł, 
Ninnc - koszty inne, związane z użyciem sprzętu do załadunku (suwnica, dźwig), urządzeń 
do transp011u pionowego i poziomego, energia, zużycie materiałów, konserwacja, itp., = 200 zł, 
N 12 - koszt profilaktyki= 3.800 + 836 + 200 + 4.500 = 9.336 zł. 
Całkowity koszt zastosowania dodatkowej profilaktyki obejmującej osłony zabezpiecza

jących przenośniki podścianowe na odcinku od końcówki do napędu przenośnika ścianowego, 
v. postaci nakładek z blachy, przy założeniu, że w kopalni są 4 czynne ściany wydobywcze wy
niesie: 4.836 x4 = 19.344 +szkolenie 4.500 = 23.844 zł= -24.000 zł. 
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4. Zestawienie uzyskanych wyników ekonomicznych 

Straty i koszty ponoszone przez pracodawcę z tytułu analizowanego wypadku c iężkiego po
wodującego inwalidztwo, powstałego na stanowisku górnik-budowacz przy obsłudze napędu 
i ko!lcówki ściany w wyniku zagrożenia: "pochwycenie pracownika przez przenośnik podścia
nowy ruchu na odcinku od ko!lcówki przenośnika podścianowego z napędem przenośnika ścia
nowego zostały przedstawione w tabeli 4.1. 

Tabela 4 . 1. Zestawienie strat i kosztów spowodowanych wypadkiem 

Wypłaty dla poszkot.łowancgo i jego rodziny K,~ 
Koszty z ty tułu jednorazowej odprawy rentowej K,13 = 9.937 zł 
Renta wyrównawcza z tytułu deliktu K,~, = 36.000 zł 
SumaK,, K" = 45.937 zł 
Straty zależne od miejsca i czasu wypadku Kn 
Koszty utraconych korzyści zakładu- nie wykonana i nie sprzedana produkcja Ku = 128.000 zł 
Koszty stałe poniesione w okresie zatrzymania robót ('vvynagrodzcnie i świadczenia na 

Kst• = 4.692 zł 
rzecz pracowników, amortyzacja, koszt energii) 
Straty spowodowane zniszczeniem stanowiska pracy i ponownym przygotowaniem do 

S= 630 zł 
pracy 
Suma Kn K 11 = 133.322 zł 

Koszty r6żnc związane z wypadkiem Kc 

Koszty dochodzenia powypadkowego kopalni Ktw = 2.700 zł 
Koszty świadczci\ na rzecz poszkodowanego pokrywane przez zakład (rehabilitacja, 

Ksp = 2.000 zł 
badania specjalistyczne, środki medyczne) 
Koszty realizacji zalece1i powypadkowych (szkolenie) KR = 9.000zł 
Koszt akcii ratowniczej K,~, = 1.200 zł 
Koszt przygotowania nowego pracownika KN = 650 zł 
Suma K, Kc= 15.550 zł 
Koszty zwi~kszcnia składki ubezpieczcniowej Ku Ku= O zł 
Całkowite koszty poniesione przez zakład z tytułu analizowanego wypadku ciężkiego K = 194.809 zł 
powodującego inwalidztwo~ K, Kn Kc; Kn K = -195.000 zł 

' Zrodło: opracowantc własne . 

Tabela 4.2. Zestawienie kosztów na profilaktykę 

Koszty materiałowe - zakup kompletu osłon zabezpieczających przenośnik N",= 3.800 zł 
Koszty robocizny N, 
Transport kompletu osłon zabezpieczających przenośnik z powierzchni na miejsce N1 = 532 zł 
Montaż ww. kompletu na przenośniku N 1m= 304 zł 
Suma Nr N,= 836 zł 
Strata z tytułu czasu na szkolenie załogi w związku z wprowadzeniem dodatkowego 

N"k = 4.500 zł 
środka profilaktycznego (szkolenie na stanowisku w trakcie dniówki) 
Koszty inne związane z użyciem sprzętu do załadunku: suwnica , dźwig, urządzenia do 

N;uuo = 200 zł transportu pionowego i poziomego (energia, zużycie materiałów, itp.) 

Koszt profilaktyki N12 = 9.336 zł 
(Koszt bez szkolenia załogi) N,2 = 4. 836 zł 
Całkowity koszt zastosowania profilaktyki - osłon w postaci nakładek z blachy zabcz-

N= 23.844 zł 
picczających przenośniki podścianowe na odcinku od końcówki do napędu przenośnika 

N = -24.000 zł 
ścianowego- dla 4 czynnych ścian wydobywczych 

' Zródło: opracowuJlic własne. 
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Koszty poniesione przez pracodawcę na profilaktykę, dla ograniczenia poziomu ryzyka za
wodowego na stanowisku górnik-budowacz przy obsłudze napędu i końcówki ściany od za
grożenia: "pochwycenie pracownika przez przenośnik podścianowy ruchu na odcinku od koń
cówki przenośnika podścianowego z napędem przenośnika ścianowego" zostały przedstawione 
w tabeli 4.2. 

Różnica pomiędzy kosztami wypadku ciężkiego powodującego inwalidztwo, poniesionymi 
przez pracodawcę, a kosztami na profilaktykę, w wyniku której eliminowane jest prawdopodo
bieństwo powstania tego wypadku stanowi dla pracodawcy z ekonomicznego punktu widzenia 
zmniejszenie możliwych strat o wartość 195.000 zł- 24.000 zł= 17 I .000 zł . 

5. Wnioski i stwierdzenia końcowe 

W odniesieniu do projektowanych dodatkowych środków ograniczających zagrożenia, drze
wo zdarzeń umożliwia prześledzenie skutków, jakie dla końcowej oceny ryzyka będą miały 
zaproponowane środki profilaktyczne. Wprowadzając w którejś z gałęzi dodatkowy środek 
profilaktyczny, zostaje obniżone prawdopodobieństwo wystąpienia urazu (lub wręcz eliminuje 
się możliwość jego wystąpienia), można więc łatwo prześledzić jak wpłynie ten fakt na koń
cowa ocenę ryzyka zawodowego. Z analizy sytuacji powstania szkody na zdrowiu pracownika 
dla przypadków przed i po zastosowaniu dodatkowej profilaktyki wynika, że zastosowan ie do
datkowej profilaktyki może zmniejszać prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych skut
ków zagrożenia do poziomu zaniedbywalnego. Przykład pokazuje, jak w stosunkowo prosty, 
mało skomplikowany sposób, eliminując lub ograniczając jedno z niekorzystnych zdarzeń w drze
wie, układa się nowy scenariusz potencjalnych zdarzeń, z innym prawdopodobieństwem zaist
nienia wypadku , innym rodzajem urazu, z innym wyborem "najgorszego scenariusza". Przy
kład pokazuje również na ile dobór środka ograniczającego zagrożenie wpłynął na zmniejsze
nie prawdopodobieJ'1stwa zaistnienia skutków tego zagrożenia - powstania wypadku lub wpły
nął na obniżenie ciężkości urazu wynikającego z tego zagrożenia. W analizowanym przykła
dzie, prawdopodobicl'lstwo wystąpienia szkody na zdrowiu (wypadku ciężkiego powodującego 
inwalidztwo) w okresie aktywności zawodowej pracownika, po zastosowaniu dodatkowej pro
filaktyki przyjmuje wartość poniżej 2,55 X l 0-5

, czyli poniżej przyjętej w metodzie granicy ry
zyka zaniedbywalnego, czyli takiego, dla którego nie wymagane są działania profilaktyczne. 
Należy przy tym zaznaczyć, że zastosowanie nowego środka profilaktyki, może również wpro
wadzić nowe zagrożenia, co prowadzący analizę powinni wziąć pod uwagę. 

Składniki oceny ryzyka zawodowego - ciężkość szkodliwych następstw zagrożel'l, praw
dopodobiel'lstwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń powodujących straty wskazują na moż
liwość określenia również ekonomicznych skutków szkody na zdrowiu pracownika dla zakładu 
pracy. Szkoda na zdrowi u pracownika to również strata ekonomiczna dla pracodawcy. Ogra
niczanie możliwości wystąpienia wypadku oznacza z ekonomicznego punktu widzenia ograni
czanie strat. Narzędziem dla pracodawcy, pomocnym przy wyborze środka profilaktyki może 
być właśnie, prowadzona metodą drzewa zdarzeń, oceny ryzyka zawodowego, która w po
wiązaniu z wyliczeniem strat spowodowanych szkodą na zdrowi u i kosztami profilaktyki daje 
pracodawcy możliwość najodpowiedniejszego wyboru środka profilaktycznego. W przykładzie 
wyliczono, że wprowadzenie dodatkowej profilaktyki spowoduje zwiększenie kosztów o 24 tys. zł., 

natomiast brak właściwej profilaktyki może spowodować powstanie wypadku, a w konsek
wencji strat dla pracodawcy w wysokości 195.000 zł. Wynika z tego, że skutki ekonomiczne 
analizowanego wypadku przy pracy są dla pracodawcy znacznie wyższe niż koszty zastoso
wania proponowanej profilaktyki skutecznie eliminującej powstanie takiego wypadku. Różnica 
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pomiędzy kosztami poniesionymi przez pracodawcę z tytułu, wypadku ciężkiego powodują
cego inwalidztwo, a kosztami na profilaktykę, w wyniku której eliminowane jest prawdopodo
biet1stwo powstania wypadku stanowi z ekonomicznego punktu widzenia zmniejszenie możli
wych strat o wartość ok. 170 tys. zł. 

Dodatkowym składnikiem, który po dniu 01.04.2006 roku może wpłynąć na powiększenie 
kosztów ekonomicznych zaistniałego w zakładzie wypadku ciężkiego, jest zwiększenie składki 
na ubezpieczenie wypadkowe. 

W analizowanym przykładzie, obliczona, faktyczna, kategoria ryzyka dla płatnika jest dwa 
razy niższa od wymagania przepisu. Wpływ jednego czy nawet kilku wypadków w przykła
dowej kategorii wypadku nie wpłynie więc, w żaden sposób, na zmianę składki. Wnioskować 
z tego można, że branie pod uwagę przy wyznaczaniu stopy procentowej wskaźnika ryzyka dla 
grupy działalności jest dla niektórych zakładów niesprawiedliwe i bardzo niekorzystne. To, że 
inne zakłady w branży mają statystycznie wiele więcej wypadków, zachorowat1 czy narażet1 na 
czynniki szkodliwe, nie powinno dotyczyć tych, które w tym zakresie mają lepsze wskaźniki, 
ponieważ każdy w grupie składki płaci oddzielnie. Składka wypadkowa nie jest równa dla 
wszystkich, a jak z przykładu widać współczynnik korygujący ma zbyt wąski zakres, żeby 
ograniczyć koszty związane L opłatami na ubezpieczenia wypadkowe, a co za tym idzie pro
mować bezpieczeństwo i higienę pracy. Wydaje się, że zakład powinien zwrócić się do usta
wodawcy o zmianę zapisu, który w obecnej formie jest dla zakładu krzywdzący. 
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Stres cieplny jako zagrożenie w kopalniach 

Słowa kluczowe 

warunki klimatyczne w kopalniach- reakcja organizmu- zagrożenia zdrowotne
-zapobieganie ::.ag mżeniom. 

Streszczenie 

W referacie omówiono fizjologiczne reakcje człowieka podczas pracy w gorącym środo
wisku z uwzględnieniem zagrożeń zdrowotnych związanych z przegrzaniem i odwodnieniem 
organizmu . Podkreślono wagę adaptacji do gorącego środowiska wynikającą z aklimatyzacji 
i utrzymywania dobrej wydolności fizycznej. Zwrócono uwagę na możliwości ograniczania za
grożenia stresem cieplnym. 

l. Zagrożenie klimatyczne w kopalniach 

W związku z wyczerpywaniem się płytko zalegających zasobów węgla kamiennego i mie
dzi prace związane z wydobyciem tych złóż prowadzone są na coraz większych głębokościach. 
Jednakże, wraz ze wzrostem głębokości wydobycia pogarszają się warunki prowadzenia prac 
górniczych. Jednym z czynników kształtujących te warunki jest temperatura. 

Niekorzystny wpływ warunków temperatury i wilgotności otoczenia nazywa się zagroże
niem klimatycznym lub temperaturowym. Do określenia zagrożenia klimatycznego stosowane 
są kryteria o różnym stopniu dokładności [5]. Ogólne kryterium oparte jest na określeniu tem
peratury pierwotnej skał na najgłębszym poziomie eksploatacyjnym: 
a) temperatura pierwotna skał< 30°C- brak zagrożenia klimatycznego, 
b) temperatura pierwotna skał> 40°C- bardzo duże zagrożenie klimatyczne. 

Dokładniejsze kryterium stanowi wskaźnik klimatyczny (K), który łączy temperaturę pier
wotną skał. temperaturę powietrza na podszybiu szybu wdechowego i temperaturę powietrza 
dopuszczalną na podstawie obowiązujących przepisów. Jego znaczenie jest następujące: 
a) K < O- nie ma zagrożenia klimatycznego, 
b) O< K < 0,8- niewielkie zagrożenie klimatyczne, 
c) 0,8 < K < l ,5 - duże zagrożenie klimatyczne - należy je zwalczać stosując wentylacyjne 

środki prewencyjne, a gdy będą niewystarczające, także urządzenia chłodnicze, 
d) K > l ,5 - bardzo duże zagrożenie na obszarze wydobywczym - istnieje konieczność sto

sowania urządzeń chłodniczych. 
Jeszcze dokładniejsze kryterium oceny zagrożenia klimatycznego oparte jest na określeniu 

temperatury powietrat mierzonej na termometrze suchym. 
Obecnie obowiązujące przepisy [2] wskazują, że praca jest dozwolona w normalnym wy

mim·ze czasu, jeśli temperatura powietrza mierzona na termometrze suchym nie przekracza 

1001 



Marszalek A.: Stres cieplny jako zagrożenie w kopalniach 

28°C, a intensywność chłodzenia nie jest mniejsza od 11 katastopni wilgotnych. Jeś li tempe
ratura na termometrze suchym zawiera się między 28 a 33°C lub intensywność chłodzenia jest 
mniejsza od Ił katastopni wilgotnych to obowiązuje czas pracy skrócony do 6 godzin. 

Na podstawie różnych wskaźników zagrożenia klimatycznego przykładowe warunki ciepl
ne w kopalniach kształtują się w następujący sposób: 
a) stopień geotennicny: 26-42 m (średnio 33 m) na obszarze Zagłębia Górnośląskiego, nieco 

niższe (27 do 30m w JSW S.A.) i 20 do 38 m w kopalniach LGOM [17, l O, 20], 
b) temperatura pierwotna skal na głębokościach 700 do 1100 m w kopalniach węgla kamien

nego zawiera się w granicach 30 do 47°C [17], w kopalni soli "Polkowice-Sieroszowice" 
około 40°C 121], 

c) temperatum 1w termometrze suchym 34-36°C, na termometrze wilgotnym 23-25°C w wy
robiskach solnych .,Polkowice-Sieroszowice" [21]. 
Podsumowując dane dotyczące warunków cieplnych w wyrobiskach podziemnych należy 

stwierdzić, że warunki klimatyczne w drążonych przekopach solnych w sposób istotny różnią 
się od tych, które występują w kopalniach rud miedzi i węgła kamiennego. 

W wyrobiskach solnych w powietrzu nie zachodzi wcale lub tylko w bardzo ograniczonym 
zakresie zamiana ciepła jawnego, które wyraża się wartością temperatury, na ciepło nie jawne, 
związane z wilgotnością powietrza. W wyrobiskach węgla lub rud, które są zawilgocone, paro
wanie wilgoci w dużym stopniu następuje kosztem entalpii powietrza. Na dużą ilość ciepła pły
nącą od skal solnych do powietrza wpływa również wysoka wartość współczynnika przewod
nictwa cieplnego skał solnych. Tak więc, przy takich samych źródłach ciepła w kopalni węgla 
kamiennego przyrost temperatury powietrza będzie niższy niż w wyrobiskach solnych i nastąpi 
znaczny wzrost wilgotności powietrza [21]. 

Gdy poza obciążeniem cieplnym ze strony otoczenia, na stanowisku pracy występuje ob
ciążenie pracą fizyczną, wówczas takie warunki stanowią duże wyzwanie dla układu sercowo
naczyniowego. 

W referacie będzie wyjaśnione, d laczego nadmierne obciążenie cieplne organizmu nie jest 
korzystne dla człowieka. 

2. Tolerancja gorącego środowiska przez człowieka 

2.1. Reakcje termoregulacyjne w środowisku gorącym 

Równowaga cieplna w środowisku gorącym zależy od zdolności do rozproszenia ciepła, 
które z jednej strony tworzy się w wyniku przemian metabolicznych związanych z funkcjo
nowaniem organizmu, a z drugiej strony - rozproszenia ciepła pobranego ze środowiska. 

Jeśli warunki środowiska termicznego człowieka wywołują tendencję do gromadzenia cie
pła w organizmie, wówczas następuje reakcja układu termoregulacyjnego zmierzająca do zwię
kszenia utraty nadmiaru ciepia. Taka reakcja może być odpowiednio duża i efektywna, ale przy 
niewystarczającej utracie ciepła z organizmu będzie prowadzić do obciążenia cieplnego, które 
może nie być akceptowalne, a w cięższych przypadkach, doprowadzi do stanów chorobowych, 
a nawet śmierci. 

Podczas zwiększania się temperatury wewnętrznej receptory wrażliwe na zmianę tempe
ratury (termoreceptory) znajdujące się w skórze, mięśniach, żołądku i innych miejscach wysy
łają sygnały przez centralny układ nerwowy do przedniej części podwzgórza. Gdy odbierane 
tem-peratury mają wartości większe od "poziomu nastawienia" (set point), wówczas następuje 
regulacja krążenia krwi w specyficznych obszarach ciała, polegająca na rozszerzeniu naczyń 
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krwionośnych w skórnym łożysku włośniczkowym. Taka reakcja dostarcza większego poten
cjału do przenoszenia ciepła z wnętrza ciała na jego powierzchnię i utrzymania temperatury 
wewnętrznej ciała na niezmienionym poziomie. Praca serca nie jest wystarczająca, aby w jed
nako\ ·ym stopniu dostarczyć krew do wszystkich narządów, wobec tego, układ autonomiczny 
i dokrewny kontrolują przydzielanie krwi do rywalizujących narządów [ 12]. 

Rozproszenie ciepła na powierzchni skóry następuje drogą konwekcji i promieniowania. 
Skutkiem zwiększonego przepływu krwi przez skórę jest zwiększenie się temperatury skóry 
i uruchomienie pocenia, które w skrajnych przypadkach prowadzi do obfitego pocenia. Odda
wanie ciepła przez parowanie potu jest ograniczane przez maksymalne tempo wydzielania potu 
i maksymalną środowiskową pojemność dla pary wodnej. Należy podkreślić, że tylko odparo
wywanie potu na powierzchni skóry jest efektywnym sposobem oddawania ciepła z organi
zmu. Jeśli pot skrapla się na skórze, wówczas następuje utrata niewielkiej ilości ciepła, ale zna
czącej ilości wody. 

Czynność gruczołów potowych zostaje pobudzona i zwiększa się wydzielanie potu, gdy 
temperatura otoczenia przekroczy poziom 28-32°C, a więc będzie większa od średniej tempe
ratury skóry, lub gdy podwyższy się temperatura wewnętrzna organizmu. Pocenie jest aktyw
nym procesem wyclzielniczy'11 z ekrynowych gruczołów potowych, które są obficie rozmiesz
czone na powierzchni ciała [19!. 

W warunkach termoneutralnych człowiek traci 0.3-0,6 litra potu na dobę. W wyniku po
budzenia gruczołów potowych ilość ta może wzrosnąć do 7-9 litrów na dobę, osiągając przez 
wiele godzin wydzielanie potu na poziomie 0,8-1,2 litra na godzinę, a z każdego litra wypa
rowanego potu tracone jest 675 W ciepła w ciągu godziny [ 11 ]. Utrata potu w ilości 3-5 litrów 
w ciągu 8. godzinnej zmiany roboczej może być osiągana na wielu stanowiskach pracy w prze
myśle , górnictwie i innych [6]. Jednakże, intensywne pocenie szybko zmniejsza zawartość v.o
dy i elektrolitów w organizmie, a jednocześnie skuteczność termoregulacji. Jak zostało wspo
mniane wyżej, w takich warunkach temperatura wewnętrzna ciała może zwiększyć się do 
niebezpiecznych poziomów. Podczas pocenia tracone są także sole mineralne - sód i potas -
w ilości 4 g na litr (lub l g u osoby aklimatyzowanej). Zwykła dieta dostarcza ich 8-14 g na 
dzień, co często bywa nicwystarczające do uzupełnienia strat soli mineralnych w wyniku inten
sywnego pocenia. 

Gdy temperatura wewnętrzna wzrasta, pocenie staje się bardziej intensywne a skóra staje 
się całkowicie mokra. Wówczas może wystąpić zjawisko "hydromejozy" (redukcji pocenia) 
z powodu obrzęku i zablokowania gruczołów potowych w wilgotnych warunkach. W mylący 
sposób zjawisko to jest nazywane "zmęczeniem gruczołów potowych". Zmniejszenie intensy
wności pocenia wywołuje dalszy, często szybko następujący wzrost temperatury wewnętrznej 
powyżej 38-39°C, podczas gdy do zapaści krążeniowej dochodzi powyżej 41 o c (temperatura 
w rectum) [ 12]. 

Inną przyczyną zmniejszenia intensywności pocenia będzie odwodnienie organizmu czło
wieka eksponowanego na gorące środowisko. Może się to wiązać z niewystarczającym nawod
nieniem organizmu przed ekspozycją lub znacznymi stratami wody w wyniku intensywnego 
pocenia i nie uzupełnianie tych strat. 

Z kolei środowiskowym ograniczeniem dla oddawania ciepła drogą parowania potu jest 
duża wilgotność otoczenia. Aby zachodziła efektywna utrata ciepła niezbędne jest całkowite 
wyparowanie wydzielonego potu. Jednakże parowanie staje się mniej efektywne wraz ze wzro
stem środowiskowej wilgotności powietrza [6]. 

Udział pocenia, jako najważniejszego mechanizmu, dzięki któremu następuje rozpraszanie 
ciepła, jest oceniany na 30% chłodzenia ciała w warunkach termoneutralnych. Gdy tempera-
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tura otoczenia przewyższy temperaturę ciała, wówczas parowanie potu jest głównym mecha
nizmem utraty ciepła, zapewniając 95% chłodzenia ciała . Gdy względna wilgotność otoczenia 
przekroczy 75% utrata ciepła drogą parowania potu będzie się zmniejszała. Organizm będzie 
tracił wodę, a nie odda ciepła . Taka, więc kombinacja wysokiej temperatury i wysokiej wilgo
tności blokuje dwa główne mechanizmy utraty ciepła (promieniowanie i parowanie), tworząc 
warunki do wystąpienia schorzeń spowodowanych przegrzaniem organizmu, w szczegó l ności 

udaru cieplnego [22]. 

2.2. Wysiłek w gorącym środowisku 

Poclczas pracy fizycznej tempo wytwarzania ciepła ulega znacznemu zwiększeniu na skutek 
nasilenia procesów metabolicznych dostarczających energii dla skurczów mięśni. Efektywność 
przekształcania energii chemicznej w pracę zewnętrzną jest stosunkowo niewielka i wynosi 
około 20-25%. Pozostałe 75-80% energi i powstałej w pracujących mięśniach przekształca się 
w ciepło f 19] . 

Temperatura pracujących mięśni , która w spoczynku wynosi ok. 34-36°C, w ciągu kilku 
minut powyższa się. osiągając po pewnym czasie 37-38°C. Ciepło wytworzone w pracujących 
mięśniach przenoszone jest do przepływającej przez nie krwi, a następnie tą drogąjest rozpro
wadzane po całym organ izmie, co w dalszym etapie powoduje zwiększenie się temperatury 
wewnętrznej. Przyrost temperatury wewnętrznej będzie tym większy, im większe będzie obcią
żen i e wysiłkowe . Jednocześnie, wzrost temperatury wewnętrznej będzie zależny od względ
nego obciążenia pracą (procentu maksymalnego pobierania tlenu), będzie więc inny przy róż
nych poziomach obciążenia bezwzględnego osób o zróżnicowanej wydolności fizycznej [3]. 

Usuwanie nadmiaru ciepła wytwarzanego podczas wysiłku fizycznego, a następnie przeno
szonego przez krew na powierzchn ię ciała, odbywa się głównie w wyniku produkcji i parowa
nia potu. Im szybciej aktywowane są gruczoły potowe i uruchamiany jest proces pocenia, tym 
mniejsze niebezpiecze1'lstwo nadmiernego wzrostu temperatury wewnętrznej. 

Jak zostało już wcześniej wspomniane, przy dużej wilgotności powietrza parowanie potu 
nie zachodzi, toteż podczas intensywnego wysiłku może dojść do hipertermii, nawet w warun
kach terrnonetralnych, co prowadzi do szybkiego rozwoju zmęczenia, a w wysokiej tempera
turze otoczenia może poważnie zagrażać zdrowiu [ 19]. 

Jeśl i praca wykonywana jest w środowisku gorącym, wówczas krew płynąca z serca mus i 
dotrzeć do pracujących mięśni oraz na powierzchn i ę ciała w celu oddania nadmiaru ciepła. 
Szczególnie dużym obciążeniem dla układu sercowo-naczyniowego jest praca ciężka w środo
wisku gorącym. 

W warunkach przemysłowych występują liczne źródła ciepła, które oddziałują na pracujące 
osoby. Podczas dużego wysiłku fizycznego, przy wydatku energetycznym około 350-420 J/s 
(5-6 kcal/min). organizm może wypromien iować 200-250 J/s ciepła [I 9]. Utrzymanie wzglę
dnie stałej temperatury ciała w gorącym środowisku wymaga szybkiego uruchomienia wielu 
reakcji przystosowawczych. chron i ących przed przegrzaniem, jako warunku zachowania spra
wności do pracy. Przy niezrównoważonym bilansie cieplnym, przyrost temperatury wewnę
trznej o l ,O-l ,5° C spowoduje dodatkowe obciążenie prawie wszystkich narządów, w szczegól
ności układu krążen i a, a powyżej 2,5°C- zaburzenia w krążeniu krwi do zapaśc i włącznie . 

W gorącym środowisku, gdy różnica temperatur między wnętrzem ciała i skórą jest sto
sunkowo mała, niezbędny wzrost skórnego przepływu krwi może wynosić ki lka litrów na mi
nutę [ 15]. U osób zdrowych główny c i ężar obciążenia sercowo-naczyniowego związanego ze 
stresem cieplnym wynika ze zmniejszenia się powrotu żylnego . Z powodu zwi ększen i a się 
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skórnego przepływu krwi, łożysko naczyniowe skóry staje się przekrwione dużymi objętoś
ciami krwi, powodując zmniejszenie się objętości krwi krążącej centralnie i wypełniającej ko
mory serca. Objętość wyrzutowa serca jest zmniejszona, wobec tego, do utrzymania niezmie
nionej pojemności minutowej serca wymagana jest większa częstotliwość skurczów serca. Do
datkowo, niekorzystnym czynnikiem dla funkcjonowania układu krążenia, jest zmniejszenie 
objętości krwi, z powodu utraty znacznych ilości wody i soli mineralnych podczas pocenia 
i nie uzupełnianie tych strat. 

Kilka opisanych niżej reakcji odruchowych organizmu pozwala utrzymać na niezmienio
nym poziomic proces napełniania komór serca, pojemność minutową serca i ciśnienie tętnicze 
krwi podczas wysiłku w gorącym środowisku. 

Podczas wysiłku następuje zmniejszanie światła żylnych naczyń krwionośnych. Ze wzgl ę

du na to, że większa część krwi znajduje się w żyłach, ich skurcz powoduje, że skórne łożysko 
naczyniowe trudniej rozszerza się i zmniejsza się dostępność krwi w części obwodowej. Nastę

puje redukcja trzewnego i nerkowego przepływu krwi proporcjonalnie do intensywności wy
siłku. To zmniejszenie przepływu krwi ma dwa skutki. Po pierwsze, pozwala na skierowanie 
krwi do skóry i pracujących mięśni. Po drugie, ze względu na to, że trzewne łożyska naczy
niowe są bardzo podatne na zmiany, zmniejszenie przepływu krwi w tym rejonie. redukuje 
ilość krwi dostępnej przez te łożyska , pozwalając na kompensację objętości krwi krążącej cen
tralnie, która została zmniejszona w wyniku redukcji objętości osocza i skierowania krwi do 
skóry [15]. 

Jednakże, przy bardzo intensywnym wysiłku fizycznym (60-70% obciążenia maksymal
nego) następuje załamanie dopływu krwi do skóry w celu większej podaży krwi do pracuj ą

cych mięśni. Skutkiem tego procesu będzie zmniejszone oddawanie ciepła do otoczenia i szyb
kie przegrzanie organizmu [7]. 

2.3. Odwodnienie organizmu 

Podczas parowania potu w gorącym środowisku może dojść do znaczącej utraty wody i ele
ktl·olitów z organizmu. Każde ograniczenie normalnej zawartości wody w organizmie (euhy
dration) prowadzące do deficytu wody (hypohydration) jest nazywana odwodnieniem (dehy
dration) i może prowadzić do dramatycznie zmniejszonej sprawnośc i człowieka i śmierci. 

Woda stanowi środowisko, w którym zachodzą reakcje biochemiczne oraz transport mate
riałów. W stanie normalnego nawodnienia organizmu osiągana jest równowaga dostaw wody 
(picie) równa jej stra tom (pot, mocz itd.). Jest to ciągły i dynamiczny proces związany z akty
wnym systemem kontrolowania, który stymuluje pobieranie wody, jej zatrzymanie, wydziela
nie, wydalanie, jak również jej odpowiednie rozprowadzanie po całym organizmie. 

Średni mężczyzna o masie 75 kg zawiera około 45 litrów wody w organizmie stanowiącej 
60% ogólnej masy ciała. Wodę w organizmie można podzielić na następujące przedziały: 
a) wewnątrzkomórkową stanowiącą 67% wody w organizmie, 
b) wodę pozakomórkową, na którą składa się woda wewnątrznaczyniowa (osocze krwi- 8%) 

i woda śródmiąższowa (między komórkami i między naczyniami krwionośnymi- 25%) [12]. 
Podane wartości zmieniają się, ponieważ system jest dynamiczny i woda stale przepływa 

między przedziałami. 

Picie pozwala na absorpcję wody w przewodzie pokarmowym i we krwi (wewnątrznaczy
niowa). Wszystkie błony w organizmie są półprzepuszczalne i pozwalają na swobodny prze
pływ wody przez nie. Hydrostatyczne ciśnienie tętnicze (powodowane przez pompowanie ser
ca) przepycha wodę, elektrolity i składniki pokarmowe przez ściany naczyń włosowatych do 
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przestrzeni śródmiąższowej . Płyn śródmiąższowy jest rodzajem żelu, tak więc, woda i rozpusz
czone w niej substancje przesuwają się raczej na drodze dyfuzji, niż w wyniku ruchu masy. 
Nadwyżki płynów i rozpuszczonych substancji, które akumulują się w przestrzeni śródmiąż
szowej wnikają do układu limfatycznego i wracają do przedziału wewnątrznaczyniowego. Ciś
nienie osmotyczne (wytwarzane przez białka cytoplazmy) powoduje przesuwanie wody, elek
trolitów i zanieczyszcze11 komórkowych z przedziału śródmiąższowego do naczy11 włosowa
tych przez ściany tych naczyil [12]. 

Ta gruntowna i ciągła wymiana wykorzystująca wodę, jako środowisko (środek przekazu), 
jest zależna od stanu nawodnienia organizmu. Przy niskich poziomach wody (niedoborach wo
dy) zredukowana jest ilość wody w przestrzeniach zewnątrzkomórkowych, ale przy większych 
poziomach, woda jest przenoszona do przedziału wewnątrzkomórkowego. Ten proces jest kon
trolowany przez system regulacji, który próbuje zapewnić, aby woda była dostępna tam, gdzie 
i kiedy jest potrzebna. 

Jak widać, utrata wody może wpłynąć na wszystkie trzy przedziały organizmu. Niezwykle 
istotny jest więc fakt, że zwykłe picie wody, w wyniku jej utraty, nie powoduje automatycznie 
nawodnienia organizmu. ale muszą nastąpić pewne opóźnienia, związane z przemieszczaniem 
się wody między poszczególnymi przedziałami , aż nastąpi przywrócenie równowagi wodno
elektrolitowej organizmu. 

Przeciętna osoba nieaklimatyzowana może stracić do l ,5 1/h potu, a osoba aklimatyzowana 
do 2,5 1/h. Większe straty wody z organizmu mogą mieć niebezpieczne konsekwencje. Utrata 4 
litrów ·ody z organizmu, bez uzupełniania strat, wywołuje intensywne pragnienie i skąpy mocz 
natomiast, deficyt ponad 5 litrów prowadzi do zaburzeń krążenia, a śmierć następuje przy oko
ło l O litrach deficytu wody (15% masy ciała) [ 12]. 

2.4. Normatywy higieniczne a limity fizjologiczne 

Normatywy higieniczne pomocne w określeniu obciążenia cieplnego człowieka ekspono
wanego na stres cieplny, opierają się na limitach fizjologicznych, które nie powinny być prze
kraczane, aby nic dopuścić do dolegliwości zdrowotnych. W normach określone są dopuszcza
lne wartości temperatury wewnętrznej, temperatur skóry, częstości skurczów serca oraz maksy
malne wartości utraty wody z organizmu, wynikające z chłodzenia organizmu drogą produkcji 
i parowania potu [13, 14]. 

Wyliczenia wskaźników obciążenia cieplnego, również opierają się na bezpiecznych pozio
mach wskaźników fizjologicznych. Różne normy podają sposoby wyliczania skróconego czasu 
pracy w warunkach trudnych do zaakceptowania przez organizm człowieka. 

3. Adaptacja organizmu do gorącego środowiska 

3.1. Aklimatyzacja do gorącego środowiska 

Człowiek ma znacznie większe możliwości rozpraszania ciepła poprzez wydzielanie i pa
rowanie potu niż inne ssaki, a z związku z tym, większe możliwości adaptacji do wysokiej niż 
do niskiej temperatury otoczenia [7]. 

W okresie kilku pierwszych dni po zadziałaniu gorącego środowiska na człowieka nastę
puje szereg zmian fizjologicznych, które zmniejszają stopieil obciążenia tymi warunkami. Ada
ptacje sercowo-naczyniowe, które zmniejszają częstość skurczów serca wymaganą do utrzyma
nia określonego poziomu aktywności fizycznej w gorącym środowisku, pojawiają się szybko 
i osiągają swój pułap w ciągu jednego tygodnia. Zmiany w poceniu rozwijają się wolniej. 
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Po aklimatyzacji, pocenie rozpoczyna się wcześniej i przy niższej temperaturze wewnętrz
nej (tzn. zmniejsza się próg temperatury wewnętrznej dla pocenia). Gruczoły potowe stają się 
bardziej wrażliwe na stymulacje cholinergiczne, wobec tego zwiększenie temperatury wewnę
trznej wywołuje większe pocenie . Poza tym gruczoły potowe stają się odporne na zmęczenie, 
tak więc, większa intensywność pocenia może być utrzymana dłużej. Takie zmiany zmniej
szają poziomy temperatur wewnętrznej i skóry, osiąganych podczas określonego wysiłku w go
rącym środowisku. zwiększają pocenie i umożliwiają wykonywanie wysiłku przez czas dłuż
szy, niż u osób nieaklimatyzowanych. Próg dla rozszerzenia skórnych naczyń krwionośnych 
jest obniżony. podobnie, jak próg dla pocenia r 15]. 

Mniejsza częstość skurczów serca i niższa temperat~Ira wewnętrzna oraz większa intensyw
ność pocenia są klasycznymi objawami aklimatyzacji. Zachodzą również inne, istotne zmiany 
fizjologiczne. Podczas pierwszego tygodnia ekspozycji na gorące środowisko, zwiększa się 

ogólna ilość wody w organizmie, w szczególności , zwiększa się objętość osocza krwi. Te zmia
ny prawdopodobnie przyczyniają się do adaptacji sercowo-naczyniowej. 

U osób nicaklimatyzowanych, pocenie zachodzi głównie na klatce piersiowej i plecach, 
a podczas aklimatyzacj i, szczególnie w wilgotnym środowisku gorącym, zwiększa się frakcja 
potu wydzielanego na kOi'iczynach, w celu lepszego wykorzystania powierzchni skóry do pa
rowania potu [!51 . 

Osoby nicaklimatyzowane, które pocą się obficie, mogą tracić duże ilości sodu. W procesic 
aklimatyzacji gruczoły potowe stają się zdolne do zachowania sodu w organizmie, przez wy
dzielanie potu o małym stężeniu sodu. W tym mechanizmie pośredniczy aldosteron, który jest 
wydzielany w reakcji na wyczerpywanie się zapasów sodu oraz podczas wysiłku i ekspozycji 
na gorące środowisko. Zwiększenie reabsorbcj i jonów sodowych następuje również przez ko
mórki kanalików nerkowych. Skutkiem tego jest minimalizacja utraty sodu w pocie oraz osmo
tyczna retencja wody przez nt:;rki, co powoduje zwiększenie objętości krwi krążącej [ 19]. 

Proces aklimatyzacji może zachodzić nie tylko podczas wysiłku w gorącym środowisku. 
ale także podczas ekspozycji spoczynkowej np. w nieprzepuszczalnych dla wody ubiorach , 
wskazując , że proces aklimatyzacji jest wprost proporcjonalny do poziomu zwi ększania s i ę 

temperatury wewnętrznej i czasu trwania tego procesu każdego dnia . Aklimatyzacja może za
chodzić w warunkach naturalnych (długotrwałe pozostawanie w gorącym środowisku) lub w sztu
cznych, przez powtarzane ekspozycje w kontrolowanym środowisku, w komorze klimatycznej, 
w tak zwanym procesie aklimacji [4] . 

Pełny efekt aklimatyzacji rozwija się po około l 0-14 dniach aktywnej ekspozycji na gorące 
środowisko i jest tracony w podobnym okresie czasu przebywania w chłodniejszym środowisku. 

Możliwość wykonywania pracy będzie zależna od zdolności do rozpraszania ciepła w da
nych warunkach klimatycznych. [19]. O tym, w jaki sposób aklimatyzacja może korzystnie 
wpłynąć na tolerancje pracy w tych warunkach niech świadczy poniższe porównanie . Groma
dzenie ciepła u osób nieaklimatyzowanych w ciągu 1-3 godzin, przy umiarkowanym wysiłku 
fizycznym, w przedziale temperatury wewnętrznej 38,5±0,3°C, zmniejsza zdolność do pracy 
o 45%, a przy intensywnym wysiłku o 80%. Z kolei u osób zaaklimatyzowanych, o dużej wy
dolności fizycznej (V02max > 45 m! Oikg/min), zdolność do wysiłku jest mniejsza tylko o 18-20%, 
a przy temperaturze wewnętrznej organizmu 38,8-39,0°C- o 35% w porównaniu do osób o pra
widłowej temperaturze ciała. 

Ważne jest jednakże podkreślenie faktu, że sprawność przebiegu reakcji adaptacyjnych 
związanych ze stresem hipertermii (przegrzania) nie chroni nawet osób zaaklimatyzowanych 
przed skutkami zapaści krążeniowej i udaru cieplnego. Doświadczalnic wykazano, że nawet 
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u osób zaaklimatyzowanych, o dużej wydolności fizycznej, samo przegrzanie powodujące prze
kroczenie temperalllry ciała 39,5°C jest czynnikiem krytycznym powodującym wyczerpanie 
i zaniechanie pracy, mimo motywacji i sprawnych mechanizmów krąż.eniowych 1191. 

3.2. Wydolność fizyczna a tolerancja gorącego środowiska 

Sprawność termoregulacyjna, niezależnie od przyczyny akumulacji ciepła w organizmie, 
jest ściśle zależna od wydolności fizycznej. Tolerancja na przegrzanie i zdolność do wysiłku 
jest tym większa, im większa jest wydolność człowieka . Trening wytrzymałościowy w pod
wyższonej, a nawet w neutralnej temperaturze otoczenia prowadzi do usprawnienia mecha
nizmów rozpraszania ciepła podczas wysiłków fizycznych, w wyniku wcześniejszego urucha
miania reakcji pocenia. Ponadto, zwiększa się liczba jednocześnie aktywowanych gruczołów 
potowych, dzięki czemu pot równomiernie zwilża większą powierzchnię skóry. Ważne znacze
nie mają także zmiany w składzie potu. Pod wpływem treningu zmniejsza się stężenie chlorku 
sodu na skutek większego wydzielania hormonu kory nadnerczy - aldosteronu. Do zwiększa
nia skuteczności termoregulacji i ograniczenia skutków hipertermii przyczynia się również 

zwiększenie objętości osocza [ 19]. 
Trening fizyczny ma zasadnicze znaczenie dla tolerancji gorącego środowiska. Podczas 

wysiłku u osób nieaklimatyzowanych, ale wytrenowanych, metaboliczna produkcja ciepła jest 
mniejsza dla danego poziomu wysiłku, mniejsza częstość skurczów serca oraz mniejszy wzrost 
temperatury wewnętrznej niż u niewytrenowanych i nieaklimatyzowanych osób. Osoby wytre
nowane , a więc mające dużą lub bardzo dużą wydolność fizyczną lepiej tolerują gorące śro

dowisko [161. 
u osób powyżej 45 roku życia z reguły zmniejsza się tolerancja na przegrzanie r 19], jed

nakże jest ona bardziej zależna od poziomu wydolności fizycznej niż od wieku. Osoby starsze 
o dużej wydolności fizycznej mogą tak samo, lub nawet lepiej tolerować krótkotrwałe działa
nie gorącego środowiska niż osoby młode o małej wydolności [8]. 

U osób wytrenowanych aklimatyzacja zachodzi szybciej i jednocześnie aklimatyzacja po
maga utrzymać sprawność fi zyczną [12]. Każde działanie, które spowoduje zwiększenie tem
peratury wewnętrznej o l o c i utrzymywanie jej przez l-2 godz. dziennie w okresie l 0-14 dni, 
wywoła podobne rezultaty, jak ekspozycja na gorące środowisko l4]. 

4. Zapobieganie narażeniu na stres cieplny w kopalniach 

4.1 . Poprawianie klimatu kopalni 

Poprawa warunków klimatycznych może nastąpić przez zmniejszenie obciążenia pracą fi
zyczną (większy udział mechanizacji) bądź wprowadzenie klimatyzacji, w tym kabin klimaty
zowanych, co zostało wprowadzone w LGOM [ 1]. 

Kilka lat temu w kopalniach węgla kamiennego zaproponowano plan rozbudowy istnie
jących systemów klimatyzacji lokalnej i wdrażania nowych technologii związanych z klimaty
zacją centralną. W 2000 roku w KWK "Pniówek" uruchomiono pierwszą w Polsce klimaty
zację centralną. Klimatyzacja ta jest wyjątkowa w skali światowej, bazuje na skojarzeniu ukła
du energetyczno-ciepłowniczego z układem chłodniczym. W maju 2004 roku w KWK "Zofiów
ka" otwarto grupowy system klimatyzacji wyrobisk dołowych. W latach 2005 i 2006 zostanie 
uruchomiona klimatyzacja grupowa w KWK "Borynia" i "Jas-Mos" [ 18]. 
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Wyżej wymienione działania nie są jeszcze wystarczające \ · celu wyeliminowania wszy
stkich wyrobisk, w których trudno jest zapewnić poprawne warunki klimatyczne. Istotne jest 
więc, zwrócenie uwagi na możliwości termoregulacyjne człowieka poddanego działaniu stresu 
cieplnego i regulowanie czasu pracy na takich stanowiskach. 

4.2. Monitorowanie zdrowia pracowników 

Przed przyjęciem do pracy w kopalni kandydaci zobowiązani są poddać się badaniom le
karskim określającym aktualny stan zdrowia i na tej podstawie, przy braku przeciwwskazal'l , 
przyszli pracownicy są kwalifikowani do pracy. Dodatkowo, pracownicy podlegają obowiąz
kowi badat1 okresowych, które dają możliwość systematycznego monitorowania stanu zdrowia 
górników i kwalifikowania do pracy o określonym stopniu zagrożenia klimatycznego. 

Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów i górników określone są w szcze
gółowych przepisach i rozporządzeniach. 

4.3. Zapobieganie odwodnieniu- uzupełnianie płynów 

Aby zapobiec odwodnieniu organizmu należy pić płyny przed, podczas oraz po ekspozycji 
na gorące środowisko. Jedną z szeregu propozycji dotyczących uzupełniania płynów jest prak
tyczny poradnik uzupełniania płynów opracowany dla potrzeb wojska, który pomógł zapewnić 
optymalną sprawność żołnierzy pracujących w gorącym środowisku [12]. Zgodnie z tymi zale
ceniami w przypadku ekspozycji trwającej mniej niż 90 minut należy pić tylko wodę. Gdy czas 
ekspozycji jest większy niż 90 minut trzeba spożywać napoje wzbogacone o węglowodany o stę
żeniu mniejszym od 8% (2 łyżeczki cukru na litr wody), a gdy działanie gorącego środowiska 
trwa więcej niż 4 godziny, wówczas spożywane płyny powinny również zawierać dodatek soli 
kuchennej w ilości l łyżeczki na litr. 

W przypadku wykonywania pracy w gorącym środowisku ten sam autor zaleca, aby przy
stępować do pracy w stanie dobrego nawodnienia organizmu, wypijając jeden litr wody na 
dwie godziny przed ekspozycją oraz 200 mi na 15-20 minut przed działaniem gorącego śro
dowiska. Podczas ekspozycji nal eży pić często, małe ilości płynów (szklankę chłodnej, lekko 
osolonej wody co 15-20 minut). Praca, zwłaszcza ciężka, powinna być tak zorganizowana, aby 
był czas na odpoczynek i uzupełnienia płynów. Nie należy wydzielać płynów, aby każdy mógł 
uzupełnić płyny według swoich potrzeb. Powinny być one ciągle dostępne dla osoby ekspono
wanej na gorące środowisko. 

W warunkach pracy w kopalni, tak częste picie nie jest możliwe, ale należy pamiętać o uzu
pełnianiu płynów na bieżąco, v-: miarę możliwości. Zgodnie z zaleceniami Spiocha [9] napoje 
powinny być wzbogacone o dodatek NaCI, KCI i witaminy C po l g na litr napoju. Jeśli osoba 
eksponowana na gorące środowisko wypija ponad 2 litry napoju, wówczas niewskazane jest 
podawanie wody gazowanej. 

Ilość wody traconej przez organizm do otoczenia jest zależna od ilości ciepła, jaką trzeba 
usunąć, aby utrzymać stałą temperaturę wewnętrzną. Każde oszczędzanie wody zmniejszy eli
minację ciepła z organizmu i spowoduje hipertermię. Ważny jest fakt, że nawet przy swobo
dnym dostępie do wody, człowiek pije wodę w ilości nie wystarczającej do wyrównania jej 
strat, uzupełniając jej brak w 65-70% [6] . Jeśli te straty nie zostaną uzupełnione , to nastąpi 
osłabienie intensywności procesów termoregulacyjnych. Istotna jest zasada, o której trzeba 
bezwzględnie pamiętać: U człowieka nie istnieje adaptacja do odwodnienia! 
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4.4. Organizacja pracy 

Na stanowiskach pracy, gdzie warunki środowiskowe są trudne do przyjęcia , a więc prze
kraczają przyjęte. beL.pieczne wartości parametrów środowiskowych , konieczne jest skrócenie 
czasu pracy. Określają to odpowiednie przepisy górnicze I:ZJ. Jeśli jest to możli \\ .::, to wprowa
dza się mechanizację pracy, w celu wyeliminowania pracy ciężkiej [l]. 
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Heat Stress as a Danger in Mines 

Abstra et 

This papcr discusses human physiological response during work in a hot environment, taking 
into account the hea lth threat posed by body overheating and dehydration. The importance of. 
adaptation to a hot environment resulting from acclimatization and maintenance of good phy
sical efficiency i s stressed. Attention is drawn to the ways of reducing heat stress. 
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Doświadczenia w zakresie termoregulacji pracowników 
pracujących w wyrobiskach podziemnych kopalń rud miedzi 
z zastosowaniem kamizelek o właściwościach chłodzących 

Słowa kluczowe 

wpływ wysokiej temperatury na pracowników- stres cieplny- kamizelki chłodzące 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono wpływ wysokiej temperatury panującej w wyrobiskach podziem
nych kopalni na pracowników. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań dotyczących 
stopnia obniżenia efektu wpływu wysokiej temperatury panującej w wyrobiskach dołowych 
kopalni na pracowników zabezpieczonych kamizelkami o właściwościach chłodzących. 

l. Wprowadzenie 

Na wielu stanowiskach pracy w kopalniach rud miedzi występują znaczne trudności w utrzy
maniu pożądanych warunków klimatycznych, spowodowane wysoką temperaturą pierwotną skał 
otaczających wyrobiska na dużych głębokościach eksploatacji, znaczną mocą urządzeń mecha
nicznych stosowanych przy urabianiu, odstawie i transporcie oraz przyrostem temperatury po
wietrza, związanym ze zwiększeniem ciśnienia powietrza w polu ciężkości Ziemi. W przypad
ku oddziałów eksploatacyjnych z wysoką koncentracją, zlokalizowanych na dużych głęboko
ściach, w okresie trwającego 3-4 godziny największego natężenia robót, występują podwyż
szone, a nawet w stosunku do przepisów polskich - przekroczone wartości temperatury i wil
gotności powietrza (l) . 

W związku z tym, że podane wyżej przypadki w najbliższej przyszłości będą się nasilać , 

zachodzi konieczność lepszego poznania reakcji organizmu na wysoką temperaturę w środo
wisku pracy w ostatnim czasie w Polsce prowadzone były badania fizjologów, których celem 
było zgromadzenie wyników badań empirycznych ilustrujących wpływ kopalnianych warun
ków klimatycznych na organizm pracowników zatrudnionych w wyrobiskach podziemnych 
kopalń. Zespół pracowników Katedry i Zakładu Fizjologii AM we Wrocławiu analizował reak
cje fizjologiczne na panujące warunki termiczne zatrudnionych na różnych stanowiskach pra
cy. W szczególności badania te objęły operatorów pracujących w kabinach maszyn samojezd
nych, stosowanych w kopalniach rud miedzi. Ponadto w kopalni "Polkowice-Sieroszowice" 
prowadzono pomiary parametrów fizjologicznych charakteryzujących obciążenie termiczne 
pracowników wyrobisk solnych, w których panuje wysoka temperatura i niska wilgotność po
wietrza. Zespół pracowników Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Łodzi i Centralnej Stacji 
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ratownictwa Górniczego w Bytomiu zajmował się określeniem fizjologicznych kryteriów bez
piecznego czasu pracy ratowników w trudnych warunkach mikroklimatu. Badania górników 
miedzi i soli prowadzono w wyrobiskach kopalnianych na stanowiskach ich pracy, natomiast 
obserwacje dotyczące ratowników uzyskano w komorze klimatycznej [l]. 

2. Wykonywanie pracy w środowisku gorącym 
oraz reakcja organizmu na gorące środowisko 

W podziemnych zakładach wykonuje się prace w uciążliwych warunkach górniczych i mi
kroklimatycznych powodujące znaczne obciążenie energetyczne organizmu pracowników. Na 
to obciążenia składają się takie czynniki jak temperatura powietrza, jego wilgotność, czy szyb
kość przepływu , rodzaj zadanych robót, ich stopień uciążliwości a także zróżnicowane reakcje 
człowieka zatrudnionego w tych warunkach, wynikające z jego wieku, ogólnego stanu zdro
wia, profilu aklimatyzacji, obciążenia czynnościami zawodowymi nie tylko pod względem wy
datku energetycznego, ale także obciążenia emocjonalno-psychicznego (stresu). Czynnikami, 
które najbardziej obciążają organizm pracującego są: praca dynamiczna, czyli wydatek energe
tyczny i mikroklimat gorący . Temperatura ciała człowieka utrzymywana jest na poziomie oko
ło 36,6cC. W takiej temperaturze ciała przebieg procesów biochemicznych i funkcji fizjolo
gicznych w organizmie jest optymalny. W spoczynku i pod-czas pracy fizycznej produkowane 
jest ciepło w wyniku przemiany materii, które w sposób ciągły jest oddawane przez organizm 
do otoczenia, tak, aby został utrzymany zrównoważony bilans cieplny organizmu. Zwiększenie 
przepływu krwi przez skórę pozwala na eliminację ciepła z wnętrza ciała. Parowanie potu 
"oziębia" skórę i w połączeniu ze zwiększeniem przepływu krwi decyduje o osiągnięciu rów
nowagi termicznej. 

Do wytworzenia potu organizm "używa" rezerw swojej własnej wody tak, aby podtrzy
mywać temperaturę ciała w bezpiecznych granicach. Wydzielanie potu może prowadzić do od
wodnienia, które z kolei obciąża układ krążenia powodując wzrost częstości skurczów serca, 
zredukowanie ilości wydzielanego potu, a tym samym ograniczenia zdolności termoregulacji 
i podtrzymywania określonego poziomu adaptacji do warunków mikroklimatycznych (aklima
tyzacji). Utrzymanie temperatury ciała w tych bezpiecznych granicach i opisane mechanizmy 
są możliwe dzięki bardzo sprawnie działającemu ośrodkowi termoregulacji . Dlatego człowiek 
może przebywać i pracować w zróżnicowanych warunkach naturalnych w różnych strefach 
klimatycznych jak i na stanowiskach pracy w przemyśle bez szkody dla zdrowia, bez obniżenia 
wydolności fizycznej, psychicznej i wydajności pracy. 

Mogą jednak zaistnieć takie warunki klimatyczne otoczenia (np. temperatura powietrza, 
zawartość pary wodnej w powietrzu, promieniowanie cieplne, prędkość ruchu powietrza), w któ
rych organizm nie oddaje ciepła, lecz nawet pobiera go z otoczenia, co powoduje gromadzenie 
ciepła w organizmie i podwyższenie temperatury ciała często groźne dla zdrowia, a nawet ży
cia. Te niekorzystne warunki klimatyczne zwiększają znacznie obciążenie organizmu człowie
ka. Dotyczy to szczególnie układu krążenia i oddechowego, ośrodko\ ·ego układu nerwowego, 
jak również wielu zmian biochemicznych, będących wyrazem adaptacji organizmu do pracy 
w wysokiej temperaturze. U niektórych pracowników wzrost częstości skurczów serca, ciś

nienia tętniczego, a przede wszystkim wzrost ciepłoty ciała mogą osiągnąć w krótkim czasie 
wartości zagrażające bezpieczeństwu, stwarzając warunki przyspieszające występowanie udaru 
cieplnego, którego przyczyną jest przegrzanie wskutek nagromadzenia ciepła w organizmie, 
zahamowanie mechanizmu termoregulacji i wzrost temperatury ciała powyżej 39,5ac do 
41,SOC. 
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Zdolność do pracy w każdych warunkach zależy od wielkości obciążenia cieplnego - a o je
go wielkości świadczą głównie temperatura ciała, częstość tętna i ilość wydzielonego potu. 
Zdolność ta zależy również, jak już wspomniano, od indywidualnych możliwości adaptacji 
(aklimatyzacji) organizmu do niekorzystnych warunków cieplnych. Przez aklimatyzację rozu
miemy, bowiem fakt, że powtarzalna ekspozycja na wysoką temperaturę w okresie nie krót
szym niż 7 dni powoduje fizjologiczne zmiany (przestrojenie funkcji organizmu) pozwalające 
człowiekowi na szybsze i bardziej efektywne reakcje na obciążenie warunkami mikroklimaty
cznymi. Zaaklimatyzowanie powoduje zwiększenie tolerancj i gorąca, które polega na tym, że 
pod wpływem obciążenia cieplnego występuje przyspieszenie czynności serca, mniejszy przy
rost temperatury ciała i większa produkcja potu. Można przyjąć. że górnicy, którzy pracują 
w średnio głębokich lub głębokich kopalniach, gdzie występuje podwyższona temperatura, są 
zaaklimatyzowani. 

Jednym jak widać z elementów przystosowania do pracy w trudnych warunkach cieplnych 
jest aklimatyzacja. Ważną również jest jednak sprawa poprawy mikroklimatu w miejscu pracy 
poprzez zastoso wane odpowiednich środków technicznych. 

3. Metody poprawy warunków pracy w warunkach podwyższonego mikroklimatu 

W górnictwie stosuje się wiele metod ochładzania powietrza przewietrzającego wyrobiska 
kopalniane. Środki techniczne realizujące te metody są zróżnicowane. 

Ze względu na miejsce klimatyzacji powietrza kopalnianego, układy klimatyzacji kopali'! 
można podzielić na: 
- układy z centralnym chłodzeniem powietrza na powierzchni, 
- układy z lokalnymi urządzeniami klimatyzacyjnymi, rozmieszczonymi w miejscach pracy 

załogi lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych miejsc, chłodzącymi cały prąd powietrza lub 
jego znaczą część, 

- indywidualne klimatyzatory na wybranych stanowiskach pracy. 
Chcąc ograniczyć negatywne skutki oddziaływania mikroklimatu na organizm pracownika 

wprowadzane są środki organizacyjno-techniczne. 
Należą do nich między innymi: 
zmniejszenie czasu ekspozycji pracowników na działanie ciepła (zmianowość, tworzenie 
brygad) , 

- zapewnienie zatrudnionym w warunkach niewłaściwego mikroklimatu odpoczynku w kli-
matyzowanych kabinach, 

- odzież ochronną (z powierzchniami aluminiowymi), 
- odzież wentylowaną lub schładzaną, 

- miejscową wentylację nawiewną lub klimatyzację (rozwiązanie to nie jest skuteczne w przy-
padku dużych źródeł promieniowania cieplnego). 

4. Miejsce i zakres badań 

Dla pełnej oceny przydatności opisanego powyżej rozwiązania organizacyjno-techniczneao 
(odzież wentylowana lub schładzana). "' 

W 0/ZG "Rudna" wybrano oddział górniczy o zmiennych warunkach klimatyzacyjnych, 
w których testowane dwa typy kamizelek schładzających. 

- Kamizelka lypu Drliger CYP 5222 - działanie chłodzące pochodzi z 22 elementów zmien
nofazowych znajdujących się w kamizelce, których podstawowym składnikiem jest wo-
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dzian siarczku sodu. W temperaturze poniżej :?.'2°C zawartość elementów 1.miennofazowych 
znajduje się w stanie stałym . Po przekroczeniu temperatury 28°C przechodzą one w stan 
ciekły j ednocześnie absorbując energię cieplną, dzięki czemu możliwe jest obniżenie tem
peratury ciała o około 3-4°C. W zależności od intensywności wykonywanych zadań i tem
peratury zewnętrznej efekt chłodzący trwa nawet 3 godziny. Gdy temperatura środowiska 
spadnie poniżej 22oc następuje ponowna zmiana stanu skupienia elementów zmiennofazo
wych (rys. 4.1 ). 

Rys. 4.1 . Kamizelka firmy Drager CYP 5222 
Fig. 4.1. Cooling vest CYP 5222 manufactured by Drager 

- Kamizelka Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego (CSRG) w Bytomiu - z wkładami 
żel owymi, s kładająca się z dwóch części, przedniej i tylnej. Po stronie wewnętrznej obu 
części znajdują się po dwie kieszenie na wkłady chłodzące. Każdy wkład będący pojem
nikiem z folii poliamidowo-polietylenowej zawiera około 800 g żelu chłodzącego . Kiesze
nie na wkłady izolowane są 3 mm pianką izolacyjną. Wkłady przechowywane są w lodów
ce w temperaturze około 2°C. Wkłady należy transportować w termosach obłożonych lo
dem. Załadowanie kieszeni w schłodzonym wkładem powinno odbywać się bezpośrednio 
przed przystąpieniem do pracy w trudnych warunkach klimatycznych . Po użyciu wkłady 
należy ponownie umieścić w lodówce celem schłodzenia. Ciężar kamizelki 3,7 kg (rys. 4.2). 
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Rys. 4.2. Kamizelka Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego (CSRG) w Bytomiu 
Fig. 4.2. Cooling vest manufactured by CSRG Bytom 

Badaniom poddani zostali pracownicy zatrudnieni w oddziale wydobywczyn1 G- 17 od
dziale eksploatacji maszyn C-17 (rys. 4.3). 

\ 
\ 
\ 
\ ) ·-:. ·. J .... ,;. ; - ~ ---

:~ 

Rys. 4 .3. Mapa oddziału G-17 oraz KMC C-17 0/ZG "Rudną" ts~Alu 5000_50 dpi) 
Fig. 4.3 . The plan of G-17 section and KMC C-17 0/ZG "Rucłnu" { hi.!ll it~5000_50 dpi) 
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W dniach :22-24 listopada 2005 roku przeprowadzono u 16 pracowników (5 pracowników 
oddziału G-17 i l l pracowników oddziału C-17) następujące badania: 
- badania lekarskie, 
- badania dodatkowe: OB, mort'ologia krwi , mocz, glukoza, 
- elektrolity: Na+. K+, Mg++, Ca++, 
- EKG. 
- spirometrię, 

- audiometrię , 

- VO"max. 
- RTG kl atki piersiowej, 
- test tolerancji cieplnej w komorze cieplnej, 
- pomiar temperatury w uchu zewnętrznym . 

5. Metodyka prowadzonych badań i wyniki 

Badanie tolerancji gorąca odbywało się w komorze cieplnej (saunie suchej) przez dwa dni. 
Warunki mikroklimatyczne, jakim poddani zostali badani ilustruje poniższa tabela. 

Data 

22.11.2005 

Tabela 5.1. Warunki mikroklimatyczne, jakim zostali poddani pracownicy 
Tablc 5.1. Microclimatic conditions the workers were subjectcd to 

Gnclzina Temp. Wilgotność Data Godzina Temp. 

11.00 41,8 52 11 .00 38,6 
ll.30 47 55 11.30 48 
11.40 42,9 69.1 11.40 44 
12.10 43 ,5 60 24.11 .2005 12.10 38.3 
12.20 44 57,8 12.20 39,8 
13.00 42 55 13 .00 39 
13.30 41,5 55 13.30 38,8 

Wilgntność 

49 
45 
52 
66 

70.7 
68 
65 

Do dalszych bada!l zakwalifikowano 13 pracowników, którzy pozytywnie zaliczyli badanie 
tolerancji gorąca. U 3 pracowników stwierdzono przekroczenie temperatury ciała powyżej 39,SOC, 
co świadczy o niskiej tolerancji gorąca, dlatego nie zostali zakwalifikowani do dalszych badm1. 

Biorących udział w dalszym badaniu podzielono na 3 grupy: 
- grupa OG - operatorzy SWW, SWS, SWOB,SWK, górnik przodowy, 
- grupa OM -operatorzy ŁK, WO, SWT, TORO, TD, LKP, 
- grupa M (inni) - sztygar zmianowy oddziału C, ślusarz mechanik, robotnik transportowy. 

Kategoria grupy 

Grupa I - OG 

Grupa II- OM 

Grupa III- M 

Tabela 5.2. Podział pracowników na grupy 
Table 5.2 . Dividing workers into categories 

Numery przyporządkowane Miejsce pracy 

2, 3, 12 G-17 - przodki 

l, 6, 11, 13 G-17- chodniki pasa eksploatacyjnego i przodki 

4, 5, 9, 10, 7, 8 C-17 - komory 
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Staż pracy w górnictwie pod ziemią pracowników był zróżnicowany i kształtował się jak 
podaje tabela niżej: 

Numer 
pracownika 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Tabela 5.3. Wiek i staż pracy w górnictwie pod z i emią 

Table 5.3. Age and time of employment underground 

Wiek Staż pracy 
Numer 

Wiek 
pracownika 

22 lata 3 lata 8 30 lat 
45 lat 241ata 9 34 
30 lat 12lat 10 20 lat 
2R lat 2 lata 11 42 lata 
51 lat 22lata 12 34lata 
28 lat 4,5 roku 13 40 lat 
36 lat 12 lat - -

Staż pracy 
w latach 

1,5 
1.5 

O .I 7 
3,5 
15 
18 
-

Wiek badanych pracowników wynosił od 20 do S I lat, średnio 33,9 lat, natomiast średni 
staż pracy to 9, 17 lat- najkrótszy 2 miesiące, najdłuższy 24 lata. 

Po wykonaniu wstępnych badań lekarski ch i ww. badań dodatkowych stwierdzono u 4 
pracowników otyłość, u jednego cukrzycę, u 4 niewielki ubytek słuchu w tonach wysokich ty
pu odbiorczego, a u j ednego ubytek słuchu typu odbiorczego średniego stopnia. Nie stwierdzo
no odchyleń w badan iu rtg kbtki piersiowej, EKG oraz spirometrii u żadnego pracownika. 

Badanie V02 max jest badaniem polegającym na oznaczaniu maksymalnej zdolnośc i po
chłaniania tlenu i j est uważane za jedno z najlepszych kryteriów oceny wydolnośc i fizyc znej 
i wielkości rezerw czynnościowych organizmu. Szerokie zastosowanie znalazła metoda pośred
nia oznaczania VOcmax opracowana przez Astranda przy zastosowaniu submaksymalnego ob
ciążenia wysiłkiem fizycznym wykorzystuj ąc liniową zależność między częstością tętna i po
chłaniania tlenu w granicach tętna ~ubmaksymalnego przy wzrastającym obciążeniu wysiłkiem 
fizyc zny m. Ocena wielkości V02max odbywa si ę poprzez porównanie uzys kanych wartości 
z wartościami normatywnymi. Tabela poniżej pozwala ocenić wydolność fizyczną na podsta
wie wartości V02max. 

Wiek (lata) 

20-29 

30- 39 

40-49 

50-59 

60-69 

Tabela 5.4. Ocena wydolności fizycznej na podstawie wartośc i V02max 
Table 5.4. Assessment o f physieni efficiency from the value o f V02max 

Wydolność - maksymalne pochłanianie tlenu (l/min) 

b. niska niska przeciętna wysoka 

Mężczyźni 

< 2,79 2.80-3,09 3, 10-3,69 3,70-3,99 

< 2.49 2,50-2.79 2,80- 3,39 3,40-3,69 

< 2.19 2,20-2,49 2,50-3,09 3, 10-3 ,39 

< 1,89 1,90-2,19 2,20-2,79 2.80-3,09 

< !,59 1,60-1 ,89 1,90-2,49 2,50-2,79 
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Wstawiając wartości uzyskane przez badanych pracowników do powyższej tabeli stwier
dzono, że wiQkszość ma bardzo wysoką wydolność fizyczną, 3 w przedziale wiekowym 30-39 
lat wysoką, a jeden w przedziale 20-29 lat i jeden w przedziale 30-39 przeciętną wydolność 
fizyczną. Ilustruje to tabela poniżej. 

Tabela 5.5. Ocena wydolności fizycznej na podstawie wartości VO~max badanej grupy 
Table 5.5. Assessment of physical efficiency from the value o f VO~max o f t he test gro up 

Wydolność- maksymalne pochłanianie tlenu (l/min) 
Wiek (lata) 

b. ni ska niska przeciętna wysoka b. wysoka 

Mężczyźni 

20-29 3.5 (6) 
4,2 (l) 

----- 4.1 (10) 
3,6 (4) 

5,1 (3) 
30-39 3, l (12) 3,4 (8) 

4,3 (7) 
3,4 (9) 

4,8 (2) 
40-49 4,5 ( 11) 

4,2 (13) 

50-59 5,7 (5) 

Zmiany niektórych parametrów fizjologicznych po obciążeni u dynamiczną pracą fizyczną 

i warunkami cieplnymi przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 5.6. Parametry tizjologiczne charakteryzujące obciążeniem pracą tizyczną 
i/lub gorącem na stanowisku pracy 

Table 5.6. Physiological parameters describing the physical work load 
andlor heat load at the work place 

Częstość 
Ciśnienie 

Stopiell ciężkości pracy 
tętna 

skurczowe rozkurczowe 

bardzo lekka do 75 spoczynkowe 

lekka 75-100 spoczynkowe 

ś rednia 100-125 spocz. +20 spoczynkowe 

ciężka 125-150 180 spacz. ±20 

Ciepłota ciała 
(OC) 

do 37,5 

do37,5 

do 38,0 

38,0-38,5 

Z punktu widzenia komfortu cieplnego środowisko kopalniane charakteryzuje przede wszyst
kim stan powietrza. W celu określenia tego stanu wyznacza się, zwykle drogą pomiaru m.in. 
temperaturę na termometrze suchym oraz temperaturę na termometrze wilgotnym. 
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W czasie badaJ'! dokonano pomiarów tych parametrów w różnych punktach oddziału wydo
bywczego G-17 oraz w różnych ciężkich maszynach górniczych. 

Poniższa tabela przedstawia wyniki tych pomiarów. 

Tabela 5.7. Warunki mikroklimatyczne oddziału wydobywczego G-17 
mierzone w czasie pracy poszczególnych ciężkich maszyn górniczych 

Table 5.7. The rmcroclimatic conditions in G-17 mining section established 
during the work of individual heavy mining machines 

Data Rod zaj pojazdu 
Temp. Temp. 

Data Godzina 
Temp. 

sucha wilgotna sucha 

sww 32,2 28,0 sww 33,2 
SWK 31,4 27,8 SWK 34,0 
TD 33,8 28 ,8 TD 34,4 

01.12.2005 LKP 32,4 26,6 28.11.2005 LKP 34,2 
w o 32,0 26,2 w o 33,4 

SWB 32.6 26,8 SWB 34.4 
sws 33,6 27,6 sws 34.2 
SWW 34,0 27,6 sww 35.0 
SWK 34,0 28,2 SWK 34,0 
TD 33,4 27,6 TD 34,4 

07.12.2005 LKP 34,2 28,6 28.12.2005 LKP 34,0 
w o 32,0 26,2 w o 33,6 

SWB 34,2 28,2 SWB 33,6 
sws 33,6 27,6 sws 34,8 

W rejonie KMC temperatura wilgotna wahała się od 25 do 28oC. 

6. Analiza wyników 

6.1 . Temperatura ciała 

Temp. 
wilgotna 

26.8 
29.4 
28.4 
30,2 
29,8 
28,4 
29,6 
30,4 
29,4 
28,4 
29.2 
28,4 
28,0 
29,6 

Temperatura ciała należy do bardzo użytecznych wskaźników dla oceny narażenia pra
cowników na oddziaływanie gorąca. 
- W badaniach grupy OG wykonywanych podczas stosowania kamizelek typu Drager po

miary temperatury ciała wykonywane, co godzinę (1-VII) wykazywały różnice istotne sta
tystycznie (p< 0,05) dla pomiarów: I-II, II-III, IV-V. Pomiar VII był istotnie niższy jak 
pomiar VI (ostatni pod ziemią). Istotnie wyższe były pomiary II-V w porównaniu z pomiarem I. 
Nie stwierdziliśmy różnic dla pomiarów I/VII. Takie same badania porównujące tempera
turę w kamizelce i bez kamizelki wykazały istotne różnice dla pomiaru III (2 godzina od 
rozpoczęcia pracy pod ziemią) oraz dla pomiaru VII (badanie w PPM po zakończeniu pra
cy). Komentując stwierdzoną różnicę w pomiarach I/VII podkreślamy, że niższa tempe
ratura po wyjeździe na powierzchnię niewątpliwie ma związek z chłodzącym działaniem 
zimnego, grudniowego powietrza podczas drogi powrotnej z oddziałów. Obserwacja ta do
tyczyła operatorów OM i mechaników M. 
W badaniach grupy OM wykonywanych podczas stosowania kamizelek typu Drager nie 
stwierdziliśmy różnic istotnych statystycznie między pomiarami II-VII. Jedynie porów-
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nując pomiar I/II istotnie wyższy był pomiar II -p = 0,01. porównując pomiar I z pomia
rem II a następnic pomiarem III i IV wykazaliśmy istotnie wyższą temperaturę pod ziemią. 
U operatorów OM ni e wykazaliśmy różnic istotnych statystycznie między pomiarem I/VII. 
Może to świadczyć o właściwościach termoizolacyjnych kamizelek typu Drager, które to 
właściwości były wystarczające w przypadku mikroklimatu cieplnego, w jakim zatrudnieni 
są pracownicy tej grupy. W grupie OG wydaje się, że mechanizm termoizolacyjny kamize
lek typu Drliger był niewystarczający. 

- W badaniach mechaników - M wykonywanych podczas stosowania kami zelek typu DrUger 
jedynie po zakol'tczeniu pracy - pomiar VII był istotnie niższy od pomiaru VI (p = 0,0 l) . 
Nie stwierdziliśmy różn ic is totnych statystycznie dla pomiarów temperatury II-VI. Podob
nie jak u operatorów OG is totnie wyższy był pomiar temperatury I w stosunku do VII. Brak 
różnic u mechaników w po-miarach temperatury II-VI wynika z faktu, że w tej grupie 
zawodowej narażenie na wysoką temperaturę było najmniejsze, toteż spodziewany przyrost 
temperatury nie wystąpił. Brak efektu wzrostu temperatury ciała w grupie M wynikał bar
dziej z braku narażenia na ciepło, niż z chłodzącego działania kamizelek (typu Drager i CSRG). 

6.2. Pot 

W testach wykonywanych w kamizelkach i bez kamizelek stwierdzono: 
- Istotnie więcej (p = 0,0002) tracil i potu pracownicy w kamizelkach typu Drager zatrudniani 

na stanowisku operator OG niż zatrudniani na stanowisku OM. 
- Isto tnie mniej (p = 0,002) pocili się w kamizelkach typu Drager operatorzy OM niż me

chanicy- M. 
- Istotnie mniej poc ili się pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy OM niż OG w ka

mi zelkach typu CSRG (p = 0,00 l). 
- Istotnie mniej (p = 0,000 l) pocili się pracownicy zatrudnieni na stanowisku pracy M ni ż 

w kami zelkach typu CSRG brak istotnych. 
- W kamizelkach typu CSRG brak istotnych statystycznie różnic w ilości potu między stano

wiskami pracy OM i M (różnice powyżej p= 0,05) . 
W baclaniach wykonywanych w grupie OG stosującej kamizelki typu CSRG s twierdzi li śmy 

brak statystycznie istotnych różnic w temperaturach mierzonych od pomiaru I do pomiaru III. 
W nas tępnych 2 godzinach temperatura była istotnie ni ższa jak w pomiarach wcześniejszych. 
Efektu schładzania kami zelek w pomiarach I i II, ale również III, nie można było wykazać, 
gdyż zakładane były przy pomiarze II i ich schładzaj ący efekt mógł pojawić się dopiero po go
dzi nie lub po narażeniu pracowników na przegrzanie (co też wymaga czasu) . Zwróciliśmy 
uwagę na fakt, że przy stosowaniu kamizelek typu CSRG przez grupę OG nie było różnic istot
nych statystycznie między pomiarami IV-V. Można to wytłumaczyć tylko w jeden sposób. Na
rażenie na ciepły mikroklimat jest znacznie wyższe w grupie OG niż OM czy M. Brak różnic 
miedzy pomiarami IV-V jest naszym zdaniem efektem chłodzącego działania kamizelek typu 
CSRG. Kontynuacją tego spostrzeżenia jest porównanie pomiarów I, II ... VII w grupie OG w ka
mizelkach typu CSRG z pracującymi operatorami OG bez tych kamizelek. Różnice istotnie sta
tystycznie pojawiły s ię przy porównaniu pomiarów IV, V, a później znowu były nieistotne sta
tys tycznie . Wniosek jest jeden - kamizelki schładzały przez 2 godziny. Dla grupy OG porów
nywaliśmy temperatury I, II.. . VII zestawiając wyniki uzyskane u operatorów w kamizelkach 
typu Drager i CSRG. Istotnie wyższe (wszystkie!) temperatury stwierdziliśmy u operatorów sto
s ujących kamizelki typu Drager. 
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6.3. Tętno 

Badanie częstości tętna podobnie jak w innych porównaniach wykonano dla stanowisk pra
cy osobno oraz dla stanowisk pracy razem. Porównywano częstości tętna między poszczegól
nymi godzinami oraz między tymi samymi godzinami pomiaru w kamizelkach, między kami
zelkami oraz bez kamizelek. Taki system pomiarów pozwala na wykazanie różnic uwzględ
niając również rodzaj wykonywanych prac przez badanych. 
- W kamizelkach typu Drliger u pracowników zatrudnionych na stanowisku OG nie wykaza

no istotnych różnic (p= 0,05) między pomiarami I-VII. Warto zauważyć, że kamizelki za
kładane były w PPM i zdejmowane w PPM po wyjeździe . 

- W kamizelkach typu Drager. U pracowników zatrudnionych na stanowisku OM nie wyka
zano istotnych różnic (p= 0,05) między pomiarami I-VII. 

- W kamizelkach typu Drager u pracowników zatrudnionych na stanowisku M nie wykazano 
istotnych różnic (p= 0,05) między pomiarami I-VII za wyjątkiem: pomiaru II/III gdzie po
miar III > rr (p = 0,004 ). Po zakończeniu pracy u mechaników tętno było istotnie niższe niż 
podczas pomiaru VI (p= 0,003). 
Brak różnic istotnych statystycznie może wynikać z chłodzącego działania kamizelek typu 

Drager. Tętno okazało się nie najlepszym wskaźnikiem dla oceny chłodzącego działania kami
zelek typu DrUger ze względu na zbyt niską temperaturę, w jakiej pracownicy byli zatrudniani 
oraz fakt, że większy wpływ na częstość tętna miała praca wykonywana tuż przed pomiarem 
(chodzenie, bieganie, siedzenie, rozmowa, obrywka, kierowanie maszyną, OC maszyny, napra
wa drobnego uszkodzenia maszyny w przodku). 

6.3.1. Poclsumowanie wyników tętna 

Wpływ kamizelek na częstość tętna jest niewielki. Wynik ten spowodowany został zbyt 
małym stresem cieplnym, na jaki narażeni byli pracownicy z badanego oddziału. Nawet, jeżeli 
przy wykonywaniu niektórych czynności wielkość tętna znacząco wzrastała, to w chwile póź
niej tętno wracało do wartości znacznie niższych, co w efekcie przyczyniło się do uzyskania ta
kich właśnie wyników badania częstości tętna . Przy narażeniu na wyższe temperatury środo
wiska pracy wyniki badania częstości tętna mogłyby być bardziej wyraziste. W badaniach do
tychczasowych stwierdzamy, że po założeniu kamizelek typu Drager przez 2 godziny, a typu 
CSRG- przez l godzinę, częstość tętna utrzymuje się na niższym poziomie niż w następnych go
dzinach pracy. Takiej prawidłowości nie zaobserwowaliśmy przy pomiarach tętna u pracow
ników bez kamizelek. Zwracamy jednak uwagę na fakt znany z fizjologii pracy, że o ciężkości 
pracy świadczy również wielkość tętna u pracownika. Tętno 75-100 oraz temperatura ciała do 
37,5°C świadczą o wykonywaniu przez pracownika pracy lekkiej (zużycie tlenu do l litra/mi
nutę). Praca średnia to 38oC oraz tętno 100-125/min (patrz tab. 6). Tylko przez krótkie okresy 
w czasie zmiany trwającej 6 godzin obserwowaliśmy podczas 3 tygodni fizjologiczne parame
try świadczące, że pracownik wykonywał pracę średnio-ciężką. Dla uporządkowania tego 
stwierdzenia przypominamy, ze kwalifikacja ciężkości pracy w środowisku ciepłym jest o r ka
tegorię wyżej, a więc wymienione wyżej kategorie należy podnieść o I. 

6.4. Ciśnienie krwi rozkurczowe RRr 

Ciśnienie krwi rozkurczowe jest jedną z cech, którą badaliśmy oceniając wpływ kamizelek 
na wielkości fizjologiczne w badaniu pracowników narażonych na stres cieplny w rejonie od
działu wydobywczego szybu R-9. 
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- W badaniach pracowników bez kamizelek istotnie wyższe było ciśnienie krwi rozkurczowe 
w pomiarze przed pracą (pomiar_I) niż po pracy (pomiar_ VII) - p = 0,0 J. 

- Po rozpoczęciu pracy istotnie wyższe było ciśnienie rozkurczowe przed pracą niż podczas 
pomiaru_II (w chwili rozdziału robót lub po rozdzieleniu prac przez sztygara). W następ
nych godzinach wartości ciśnienia krwi rozkurczowego wzrosły na tyle, że nie różniły się 
od ciśnienia krwi rozkurczowego zmierzonego w PPM przed zjazdem (pomiar I) . 

- Po zakończeniu pracy ciśnienie krwi rozkurczowe było istotnie niższe jak przed rozpoczę
ciem pracy (pomiar I/VII) - p = 0,0 l. 

6.4.1. Ciśnienie krwi rozkurczowe- kamizelki typu Drliger 

- Nie stwierdziliśmy różnic istotnych statystycznie w wartościach ciśnienia rozkurczowego 
dla pomiaru l i pozostałych II-VII. Brak różnic może świadczyć, że kamizelka typu Drtiger 
nie wpłynęła w sposób istotny na obniżenie się ciśnienia rozkurczowego u pracowników. 
Spadek ciśnienia rozkurczowego świadczyłby o mniejszym obciążeniu wydatkiem energe
tycznym i/lub mniejszym obciążeniem stresem cieplnym podczas pracy. Przeciwnie, brak 
spadku ciśnienia w II pomiarze Uak podczas pracy bez kamizelek) oraz wzrost ciśnienia 
w VI pomiarze w stosunku do pomiaru I mogą wskazywać na tendencje utrzymy\\,ll1ia się 
wyższych wartości ciśnienia rozkurczowego w kamizelkach typu Drliger niż przy pracy bez 
kamizelek. 

- Badania pracowników w kamizelkach typu CSRG nie wykazały żadnych różnic istotnych sta
tystycznie między pomiarami I-VII. Brak różnic statystycznie istotnych może wskazywać, 
że ten typ kamizelek na pewno nie ma wpływu na obniżanie się ciśnienia rozkurczowego 
u badanej grupy pracowników. Ponieważ efektem oddziaływania wyższej temperatury jest 
obniżenie się ciśnienia rozkurczowego, co wykazały badania bez kamizelek, to stwierdzany 
brak różnic w pomiarach I-VII może świadczyć o chłodzącym wpływie kamizelek typu 
CSRG na noszących je pracowników. 

- Porównywaliśmy ciśnienie rozkurczowe z poszczególnych pomiarów z takimi samymi po
miarami u pracowników bez kamizelek. U pracowników noszących kamizelki typu Drliger 
podczas pomiaru VI istotnie wyższe było ciśnienie rozkurczowe niż u pracowników bez ka
mizelek (p= 0,03). Podobne zestawienie pomiarów dla pracowników noszących kamizelki 
typu CSRG nie wykazało różnic istotnych statystycznie. 

- Porównaliśmy różnice w ciśnieniu rozkurczowym u pracowników noszących kamizelki ty
pu Drliger z RR rozkurczowym pracowników noszących kamizelki typu CSRG. U pracow
ników noszących kamizelki typu Drliger podczas III, IV, V i VI pomiaru ciśnienie było 
wyższe niż u tych, co nosili kamizelki typu CSRG. W pomiarze IV i VI różnice były istotne 
statystycznie (p = 0,04), natomiast w dwu pozostałych na granicy istotności statystycznej. 
Jednym z możliwych wytłumaczeń tej obserwacji jest być może efekt ucisku na naczynia 
skórne wywierany przez ściśle przylegającą kamizelkę typu Drager do tułowia. Ucisk na 
naczynia skórne i w tkance podskórnej powoduje brak przesunięcia krwi z krążenia cen
tralnego na obwód (na tym właśnie polega mechanizm termoregulacji), co skutkuje wzros
tem ciśnienia rozkurczowego. 

6.4.2. Ciśnienie krwi rozkurczowe wg stanowisk pracy i rodzaju stosowanych kamizelek 

- W kamizelkach typu Drliger u operatorów SWW, SWK, SWZ (OG) nie stwierdziliśmy w ba
daniach I-VII zmian ciśnienia rozkurczowego (p> 0,05). Podobne wyniki uzyskaliśmy dla 
tych samych pomiarów u operatorów OM, czyli operatorów: LKP, ŁK, WO, TORO, TO. 
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- Podobnie jak wyżej nie wykazaliśmy w pomiarach I-VII różnic statystycznie istotnych war
tości ciśnienia rozkurczowego u noszących kamizelki typu Drager operatorów OM i mecha
ników- M. 

- Próbowaliśmy znaleźć różnice w badaniach ciśnienia rozkurczowego oceniając ciśnienie 
w poszczególnych pomiarach dla różnych stanowisk pracy. Nie wykazaliśmy różnic mię
dzy grupami OM i OG w przypadku stosowania kamizelek typu Drager. Różnice istotne 
statystycznie (p < 0,00 l) wykazaliśmy zestawiając pomiary grupy OG z grupą M. Różnice 
dla parametru VII wynosiły nawet p = 0,000002. Wyższe oczywiście było ciśnienie rozkur
czowe u operatorów. Jest to wynik nie tyle oddziaływania kamizelek ile stresu w pracy 
i związanej z nim adrenaliny w przypadku grupy OG, czego nie obserwuje się w badaniach 
grupy M. 

- Nie wykazaliśmy u OG różnic istotnych statystycznie w pomiarach ciśnienia rozkurczowe
go u pracowników w kamizelkach w porównaniu z pracownikami bez kamizelek. Oznaczać 
to może, że wpływy środowiska pracy (stres, hałas) były skuteczniejsze w podniesieniu 
rozkurczowego ciśnienia krwi u pracowników bez kamizelek niż efekt obniżenia ciśnienia 
krwi wskutek oddziaływania temperatury panującej w przodkach oddziału. Efekt chłodzący 
kamizelek typu DrUger i CSRG nie zmienił tych zależności w sposób na tyle skuteczny, by 
można to było wykazać w niniejszych badaniach. 

- W badaniach mechaników - M nie wykazaliśmy różnic istotnych statystycznie w pomia
rach ciśnienia rozkurczowego między pomiarami I-VII. Po założeniu przez badanych ka
mizelek typu Drliger różnice ujawniły się w dwu ostatnich pomiarach tj. ostatni na zakoń
czenie pracy (pomiar VI) oraz po wyjeździe w PPM - pomiar VII (odpowiednio p = 0,02 
i 0,0 I) . Takie samo porównanie u mechaników stosujących kamizelki typu CSRG nie wyka
zało różnic istotnych statystycznie. Można uznać, że te kamizelki nie miały wpływu na war
tość ciśnienia rozkurczowego u mechaników. 

- Inaczej wniosek dotyczący badań RR rozkurczowego u mechaników można sformułować 
w sposób następujący: inne czynniki niż temperatura ciała miały wpływ na wartość ciśnie
nia rozkurcza\ 'ego u mechaników. 

6.5. Ciśnienie krwi skurczowe RRsk 

Ciśnienie krwi skurczowe może wzrastać wskutek oddziaływania hałasu, stresu, wysiłku fi
zycznego. Winno obniżać się w sposób wyraźniejszy niż rozkurczowe wskutek oddziaływania 
wysokiej temperatury otoczenia. Pomiar RRsk może być dobrym wskaźnikiem obciążenia pra
ca dynamiczną lub stresem w pracy. Badania tego parametru u pracowników w kamizelkach 
lub bez oraz porównania ciśnienia skurczowego u tych samych pracowników stosujących róż
ne kamizelki winny dać odpowiedź na pytanie czy wyniki badań są bardziej efektem działania 
chłodzącego kamizelek czy też inne czynniki niż temperatura ciała miały większe znaczenie 
w wielkości ciśnienia skurczowego krwi. 

Zestawiając wyniki badań ciśnienia skurczowego u pracowników OG/M, OM/M i OM/M 
można w sposób jednoznaczny stwierdzić, że zarejestrowane różnice są nie tyle efektem od
działywania chłodzącego kamizelek typu Drager ile wyraźnie podkreślają różnice w narażeniu 
tych grup pracowników. Stres, pośpiech, wysiłek fizyczny, szereg emocji towarzyszących pra
cy operatorów skutkuje w większym stopniu wzrostem ciśnienia krwi niż spadek ciśnienia, 
jakiego oczekiwaliśmy wskutek stresu cieplnego. Niepokojącym jest zaobserwowane zjawisko 
utrzymywania się wysokich wartości ciśnienia skurczowego krwi przez cały czas pracy bada
nych pracowników. Spadek następował dopiero podczas badania VII. 

1025 



Bilikawski M., Świtoń A., Gruszczyńki L.: Doświadczenia w zakresie termoregulacji .. . 

6.6. Badania laboratoryjne 

W badaniach laboratoryjnych ocenialiśmy ciężar właściwy moczu . Nadmierne pocenie się, 
utrata elektrolitów, spożywanie wody mineralnej w ilości nawet kilku litrów w ciągu 6 godzin 
może skutkować zmianami między innymi w badaniu tego wskaźnika. 

6.6.1 . Mocz 

- Porównywaliśmy ciężar właściwy moczu przed pracą i po pracy. Nie wykazaliśmy różnic 
istotnych statystycznie ani w badaniach bez kamizelek ani w badaniach pracowników w ka
mizelkach. 

- Również ciężar właściwy moczu u pracowników w kamizelkach typu Drtiger i CSRG nie róż
nił się istotnie statystycznie. Jedyna różnica dotyczyła sytuacji badania moczu przed pracą 
i po pracy dla OG wykonujących prace bez kamizelki (p = 0,03). Jest to jednak zbyt mała 
liczba obserwacji dla stwierdzenia, że ciężar właściwy moczu może wskazywać na mniej
szy lub większy stopień obciążenia pracowników warunkami termicznymi środowiska pracy 

6.6.2 . Potas 

- Istotne statystycznie rozmce w stężeniach potasu wykazaliśmy między operatorami OG 
i operatorami OM po pracy, a stężeniem potasu zmierzonym u mechaników M również po 
pracy. Badania dotyczyły pracowników bez kamizelek. W badaniach pracowników stosują
cych kamizelki różnic istotnych statystycznie w badaniu stężenia potasu przed pracą i po 
pracy nie wykazaliśmy. 

- W badaniach stężenia potasu we krwi przed pracą i po pracy bez podziału na stanowiska 
pracy nie wykazaliśmy różnic istotnych statystycznie niezależnie od pracy w kamizelkach 
czy bez kamizelek. 

6.6.3. Sód 

Istotne statystycznie rozmce w stężeniach sodu wykazaliśmy jedynie między grupą OG 
przed pracą i po pracy (p = 0,003). Powstałe zestawienia poziomów Na+ po pracy czy 
przed pracą były nieistotne statystycznie. Zestawienia dotyczyły porównań dla poszczegól
nych stanowisk pracy z badaniami w komorze cieplnej oraz między sobą, a także porównań 
stężenia Na+ po pracy wykonywanej w kamizelkach typu Drager i typu CSRG, 

- W badaniach stężenia Na+ we krwi przed pracą i po pracy bez podziału na stanowiska pracy 
wykazaliśmy różnicę istotną statystycznie dla badanych bez kamizelek (p= 0 ,003). 

6.6.4. Magnez- Mg++ 

- Istotne statystycznie różnice w stężeniach Mg++ wykazaliśmy między grupami OG/M, gdy 
pracownicy byli zatrudnieni w kamizelkach typu Drager (p = 0,002). W grupie OG w ka
mizelkach DrUger różnice dotyczyły poziomu Mg++ przed pracą i po pracy (p = 0,007). 
Również u operatorów OG w kamizelkach Drager było istotnie niższe stężenie magnezu 
niż u operatorów OG bez kamizelek. U operatorów OM pracujących w kamizelkach typu 
CSRG rano było istotnie wyższe stężenie Mg++ niż po pracy. 

- W przypadku badania w komorze cieplnej różnice w poziomie magnezu przed komorą i po 
wyjściu z komory były znaczne (p = 0,008) . Porównując stężenia Mg++ po obciążeniu wa-
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runkami termicznymi, jakie panowały w komorze, a stężeniami po zakończeniu pracy szu
kaliśmy. na którym stanowisku pracy pracownicy mają najbardziej zbliżone poziomy elek
trolitów do tych. jakie uzyskaliśmy podczas badania w komorze cieplnej. Różnice najwię
ksze dotyczyły badania po pracy u OM pracujących w kamizelkach typu Drager (p= 0,002) 
i mechaników również pracujących w kamizelkach typu Drager (p = 0,00009). Wniosek 
pozostaje jeden. To właśnie te dwie grupy stanowisk pracy były najmniej obciążone stre
sem cieplnym i stąd utrata magnezu na tych dwóch stanowiskach pracy była stosunkowo 
niska. 

- W badaniach poziomu magnezu bez podziału na stanowiska pracy istotnie wyższe było stę
żenie przed komorą cieplną jak po wyjściu z komory, ale również u pracowników stosu
jących kamizelki typu D;·ager przy porównywaniu stężenia Mg++ przed pracą i po pracy. 
Pozostałe zestawienia dotyczące poziomów Mg++ przed pracą i po pracy oraz między po
ziomem Mg++ po wyjściu z komory cieplnej, a badaniami po pracy- były nieistotne statys
tycznie (p> 0,05). 
Wnioski: stężenia magnezu mogą świadczyć o utracie tego elektrolitu przez pracowników 

podczas pracy wykonywanej pod ziemią na różnych stanowiskach pracy. Podobny efekt zaob
serwowaliśmy po badaniach w komorze cieplnej . Utrata magnezu i wapnia może łączyć s i ę 

z nadmiernym poceniem oraz z wysiłkiem fizycznym towarzyszącym pracy zawodowej opera
torów i mechaników. 

6.6.5. Wap!'J - Ca++ 

Istotne statystycznie różnice w stężeniach Ca++ wykazaliśmy: 
- w badaniach w komorze cieplnej p= 0,0001 ; 
- w badaniach operatorów OG zatrudnianych w kamizelkach typu Drager p = 0,02; 
- w badaniach mechaników M- kamizelki jw. p= 0,006; 

w badaniach bez kamizelek w grupie OG przed pracą i po pracy; różnice w stężeniach na 
poziomie p = 0,04; 

- w badaniach mechaników bez kamizelek; różnice w stężeniach ca++ przed i po pracy na 
poziomic 0,005 ; 

- istotnie wyższe stężenie wapnia stwierdziliśmy u zatrudnionych w kamizelkach typu Dra
ger w grupie OG niż OM i M. 
Wnioski: zmiany w stężeniu poziomu wapnia i magnezu mogą być skutkiem utraty potu 

podczas pracy pod ziemią i niedostatecznej podaży wapnia i magnezu w wodzie. Obserwacje 
powyższe muszą być jednak potwierdzone w dalszych badaniach. 

6.7. Ocena ergonomiczności 

Pracownicy testujący kamizelki po przeprowadzonych badaniach kamizelek wypełnili an
kietę bada!'! użytkownika, w której oceniali testowane przez nich wyroby. 

Pracownikom zadano następujące pytania: 
- Czy przygotowanie kamizelki do pracy jest uciążliwe? 

Czy zastosowane zapięcia są wygodne w użyciu? 
Czy założona kamizelka utrudnia poruszanie się? 
Czy po założeniu kamizelki występują niepożądane odczucia (np. zimno, uwieranie)? 

- Czy używanie kamizelki powoduje większy komfort termiczny? 
Czy podczas pracy kamizelka utrzymuje swoje położenie tzn. czy zapięcia luzują się? 
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Analiza sporządzonych ankiet wykazuje, że bardziej ergonomicznymi kamizelkami są wy
roby firmy Driiger. Powodowały większy komfort termiczny, nie utrudniały poruszania się 

oraz nie występowały niepożądane odczucia typu zimno, uwieranie. W przypadku kamizelek 
firmy CSRG problemem był żel schładzający, który po rozgrzaniu spływał na dół, obciążając 
punktowo w czterech miejscach stosowaną kamizelkę. Dodatkowym problemem był transport. 
termosu z powierzchni pod ziemię oraz konieczność wcześniejszego schładzania wkładów że
lewych w lodówce. 

7. Podsumowanie 

Najlepszym wskaźnikiem oceniającym wpływ mikroklimatu cieplnego kopalni okazał się 
w naszych badaniach pomiar temperatury ciała. 

Pozostałe pomiary, takie jak: Tętno, RRs, RRr, ilość wydalonego potu, elektrolity okazały 
się mniej przydatne przede wszystkim, dlatego, że mniejszy niż oczekiwaliśmy był stres ciepl
ny, na który narażeni byli pracownicy oddziałów G-17 i C-17. 

Uważamy, że badani pracownicy wykonywali pracę średnio-ciężką, o czym świadczy war-
tość tętna podczas pracy nieprzekraczająca 125 ud .lm in i temperatura nie przekraczająca 37 ,SOC. 

Udało się wykazać, że lepszy efekt chłodzący zapewniają kamizelki typu CSRG. 
Kamizelki typu Drager pełnią lepszą rolę termoizolacyjną od otoczenia. 
W bezpośrednim porównaniu parametrów uzyskanych przy zastosowaniu kamizelek typu 

Drliger i CSRG, lepsze właściwości chłodzące do 2 godzin zapewniają kamizelki typu CSRG. 
Ze względów użytkowych lepszym produktem są kamizelki firmy Drager (łatwość przygoto
wania do stosowania oraz większa ergonomiczność). Wadami kamizelek CSRG była ich zna
cznie mniejsza ergonomiczność. 

Nie ulega wątpliwości konieczność kontynuowania badań przydatności kamizelek do pracy 
w warunkach znacznie większego stresu cieplnego, niż ten stwierdzony w oddziałach G-17 i C-17. 
Mamy tu na myśli badania w komorze cieplnej wykonywane u ratowników górniczych. Celem 
takich badań byłaby ocena przydatności wybranego typu kamizelki dla akcji ratowniczych wy
konywanych w wysokich temperaturach. 

Za celowe uważamy wyposażenie pracowników w kamizelki firmy Drager pracujących 
w trudnych warunkach termicznych. Rozwiązanie takie byłoby alternatywne w stosunku do 
planów tworzenia stref klimatycznych w kopalniach. Kamizelki typu CSRG z racji ich para
metrów użytkowych (szybkość schładzania, krótki czas działania) należałoby przekazać do 
użytkowania ratownikom Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego do ewentualnego wyko
rzystania w ramach prowadzonych ćwiczeń oraz akcji pożarowych. 

Ze względu na stwierdzone indywidualne różnice w tolerancji mikroklimatu gorącego, 
które mogą skutkować większą podatnością na incydenty omdleń pod ziemią, sądzimy, że oce
na tolerancji gorąca powinna być elementem kwalifikacji przy badaniach wstępnych do pracy 
w oddziałach "gorących". 
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Field Triais in Body Temperature Control 
of Underground Copper Mine Workers with the Use of Cooling Vests 

Abstra et 

W artykule przedstawiono analizę ryzyka zawodowego metodą drzewa zdarzeń dla zagro
żenia na stanowisku górnika przy obsłudze napędu i końcówki przenośnika podścianowego . 

Obliczono skutki ekonomiczne obejmujące straty i koszty ponoszone przez zakład pracy w wy
niku analizowanego wypadku, podano charakterystykę proponowanych środków profilaktycz
nych oraz ich koszty. Następnie przeprowadzono powtórnie analizę ryzyka zawodowego po za
stosowaniu dodatkowej profilaktyki, by pokazać w jaki sposób wpływa ona na zmniejszenie 
się ryzyka zawodowego. Zestawiono i porównano koszty i straty ponoszone przez pracodawcę 
powstałe w wyniku wypadku ciężkiego powodującego inwalidztwo, z kosztami dodatkowego 
działania profilaktycznego, które eliminuje możliwość zaistnienia takiego wypadku. 

Recenzent: prąl dr hab. inż. Jan Szlązak 
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Konsulting w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie 

Słowa kluczowe 

bezpieczeństwo i higiena pracy- konsulting- konsultant- kształcenie 

Streszczenie 

Od kilku lat następuje intensywny rozwój usług konsultingowych w dziedzinie ochrony 
pracy, w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie. Aktualnie działa na tym 
rynku usług wiele różnych firm i jednostek konsultingowych, np. w obszarze techniki bez
pieczeństwa pracy, zarządzania i organizacji pracy, medycyny i higieny pracy czy ergonomii. 
W referacie przedstawiono m.in. uzasadnienie potrzeby podjęcia problematyki konsultingu i kon
sultantów, podstawowe pojęcia i zalecenia dotyczące konsultingu i konsultantów, ważniejsze 
podmioty i obszary problemowe konsultingu w dziedzinie ochrony pracy. Podjęto także pró
bę analizy rynku kształcenia specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w gór
nictwie, ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki 
Śląskiej. 

l. Wprowadzenie do problematyki konsultingu w dziedzinie BHP 

Wśród literatury krajowej z zakresu konsultingu można wymienić aktualnie zaledwie kilka 
specjalistycznych publikacji, m.in. Chrościcki Z. [l], Stecki L. [lO], Sobala J. i Rozmus P. [9], 
Krause M. !3, 4, S, 6]. Niestety te nieliczne fachowe prace na temat doradztwa są mało znane, 
nawet wśród specjalistów z zakresu organizacji i zarządzania, a co dopiero w gronie specja
listów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie. 

W odniesieniu do konsultingu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy nie ma prak
tycznie żadnych wymagań i wytycznych literaturowych, a renomowane firmy i jednostki kon
sultingowe są zainteresowane głównie promocją własnych doświadczeń i specjalistów, a nie 
działaniami uświadamiającymi firmy i klientów, jak poruszać się na tym rozwijającym się dy
namicznie w naszym kraju rynku usług doradczych. 

Terminy "konsulting" lub "consulting" są w praktyce stosowane zamiennie ze słowem "do
radztwo", podobnie jest w przypadku pojęć "konsultant" i "doradca", a na podstawie analizy li
teraturowej można sformułować następujące wnioski: 
- konsulting to profesjonalne doradztwo, a konsultant to fachowy doradca; 
- podstawowe zasady konsultingu to samodzielność, niezależność i bezstronność; 
- konsultant musi mieć na uwadze przede wszystkim dobro klienta, ponieważ najlepszą re-

klamąjego usług jest zadowolony klient. 
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Konsulting (także usługi konsultingowe lub usługi doradcze) jest pojęciem mającym wiele 
różnych interpretacji i zastosowań, np. [l, 3, 10]: 
- rodzaj działalności usługowej polegający na wspomaganiu decydentów fachową i specja

listyczną wiedzą i poradą w określonej dziedzinie lub specjalności; 
- zawodowa działalność gospodarcza polegająca na oferowaniu odpłatnych usług doradztwa 

przez specjalistów posiadających określoną wiedzę w danej dziedzinie; 
- doradzanie i udzielanie pomocy przez rozwiązywanie problemów, których klient nie jest 

w stanie samodzielnie rozwiązać, oferując swój czas, środki i pełną niezależność; 
- profesjonalne udzielanie informacji przez specjalistów z określonej dziedziny oraz opraco

wanie analiz, diagnoz, wniosków i zaleceń, szczególnie rozwinięte w dziedzinie gospodarki 
oraz w sferze działalności instytucji bankowych i ubezpieczeniowych; 

- usługi świadczone przez indywidualną osobę lub zespół osób w obszarze rozpoznawania 
i badania problemów w zakresie zarządzania, polegające na zalecaniu podjęcia działań us
prawniających i udzielaniu pomocy we wdrażaniu rekomendowanych rozwiązań . 

Główne powody korzystania przedsiębiorstw z usług jednostek konsultingowych to: brak 
odpowiednich kwalifikacji p! acowników, brak czasu na rozwiązywanie problemów przez pra
cowników, potrzeba oceny sytuacji dokonanej przez niezależnego konsultanta. Główne przy
czyny niepowodzeil związanych z usługami doradczymi to: brak współpracy między klientem 
i konsultantem, brak, niekompletna lub nieaktualna informacja o kliencie, lekceważenie przez 
konsultanta postaw i zachowań klienta [l]. 

Aktualnie w polskich przedsiębiorstwach decydenci i menedżerowie nie mają często wy
starczającej wiedzy i doświadczenia, aby odpowiedzieć zadowalająco na następujące pytania: 
kiedy można z powodzeniem wykorzystać wiedzę i kwalifikacje własnych pracowników zaj
mujących się problematyką RHP takich jak służba BHP, służba medycyny pracy, społeczna in
spekcja pracy, komisja BHP, czy komórka ds. systemu zarządzania BHP, a kiedy, w jakim za
kresie i na jakich zasadach należy zatrudniać firmy konsultingowe? 

Gdy pojawi problem dotyczący zagadnień BHP, wówczas osoba odpowiedzialna (np. pra
codawca lub kierownik) ma do dyspozycji pięć różnych wariantów działania [3]: 
- rozwiązać problem samodzielnie, jeżeli nie przekracza to jego kwalifikacji i możliwości, 
- wydać polecenie rozwiązania problemu właściwym służbom według ich kompetencji, 
- powołać odpowiedni zespół doradczy, który podejmie się rozwiązania problemu, 
- zorientować się, jak z tym problemem radzą sobie w innych przedsiębiorstwach, 
- zlecić rozwiązanie problemu odpowiedniej firmie lub jednostce konsultingowej. 

W tym przypadku, gdy decydent wybierze się ostatni wariant, czyli skorzystanie z usług 
konsultingowych, należy odpowiedzieć na trzy podstawowe pytania: w jaki sposób wybrać fir
mę, czego można od niej żądać i jak należy z nią współpracować? 

Rozwój rynku usług konsultingowych w Polsce w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pra
cy powinien w najbliższej przyszłości wyeliminować niekompetentne firmy i jednostki kon
sultingowe oraz zapewnić konsulting na właściwym poziomie, podobnie jak to miało miejsce 
w krajach rozwiniętych gospodarczo [6]. 

2. Podstawowe pojęcia i zalecenia dotyczące konsultingu i konsultantów 

Podejmowanie decyzji odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu, gdzie celem decyzji jest do
konanie najlepszego wyboru, opartego na rzetelnej informacji, a jeśli informacja jest niedo
kładna lub niepełna, decyzja może być błędna . Wybór właściwej decyzji jest aktualnie proce
sem coraz bardziej dynamicznym i złożonym, który wymaga często zastosowania najnowszych 
osiągnięć teorii i praktyki z wielu różnych dziedzin i specjalności. 
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Należy podkreślić. że coraz mniej ważnych decyzji podejmowanych jest wyłącznie przez 
pojedynczych decydentów, tylko na podstawie ich własnej wiedzy, doświadczenia czy intuicji. 
Aktualnie coraz częśc iej decyzje są podejmowane przez grupę (zespół) decydentów. którzy ko
rzystają dodatkowo z opinii odpowiednich konsultantów lub zespołów doradczych oraz dyna
micznie rozwijających narzędzi informatycznych i technologii informacyjnej . 

Profesjonalny konsulting wymaga wysokich kwal ifikacji doradców, dlatego każdego kon
sultanta i zespół doradczy powinny cechować następujące zasady zawodowe [3, 8]: 
- postępowanie etyczne- zaufanie, rzetelność, poufność i rozwaga stanowiące podstawę ety-

czną profesjo nali zmu; 
- rzetelna prezentacja- obowiązek przedstawiania sy tuacji dokładnie i zgodnie z prawdą; 
- należyta staranność- odpowiednia do ważności postawionych zadań i zaufania klienta; 
- niezależność opinii - postawa bezstronności i obiektywności w formułowaniu wniosków 

z przeprowadzonych badań i analiz; 
- podejści e oparte na dowodach - zastosowanie metod badawczych, które umożliwiają uzys

kiwanie wiarygodnych wniosków. 
Do podstawowych pojęć związanych z konsultingiem można zaliczyć [2, 3, 7] : 

- specjalista (także fac howiec lub znawca)- osoba posiadająca specjalistyczne wykształcenie 
i kwalifikacje oraz dużą wiedzę i doświadczenie w określonej dziedzinie zawodowej lub 
naukowej, np. lekarz specjalista w zakresie medycyny pracy, inżynier specjalista w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

- ekspert (także biegły lub rzeczoznawca) - specjalista powoływany do wydawania orze
czenia lub opinii w określonej sprawie oraz rozstrzygania kwestii spornych z dziedziny, 
która wchodzi w zakres jego specjalności, np. biegły sądowy ds . pożarnictwa, rzeczoznaw
ca ds. bezpieczeństwa i higieny pracy; 

- konsultant lub doradca - specjalista lub ekspert wydający opinie i orzeczenia w zakresie 
swojej specjalności, do którego można się zwrócić w celu udzielenia fachowej porady i któ
ry na podstawie specjalistycznej wiedzy i doświadczenia potrafi w sposób uzasadniony i prze
konywujący formułować swoje oceny (diagnozy) i zalecenia (wnioski); 

- konsu ltacja - zasięganie opinii u specjalisty z określonej dziedziny oraz udzielanie rad, 
wskazówek i wyjaśnień przez specjalistów w ramach ich specjalności; 

- specjalność - dziedzina nauki lub wiedzy będąca przedmiotem czyjeś pracy zawodowej 
oraz zajęcie wykonywane przez kogoś ze szczególną umiejętnością i biegłością; 

- firma konsultingowa - podmiot gospodarczy zajmujący się świadczeniem fachowych usług 
doradczych z określonej dziedziny lub specjalności, np. zarządzanie jakością, zarządzan ie 

środowiskowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy; 
- jednostka konsultingowa - firma konsultingowa lub inny podmiot na rynku usług dorad

czych taki jak np . jednostki organizacyjne szkół wyższych, instytuty naukowo-badawcze 
i badawczo-rozwojowe, stowarzyszenia zawodowe i naukowo-techniczne; 

- zespół doradczy- zespól specjalistów powoływany na s tałe lub doraźnie w celu rozwiązy
wania problemów z określonej problematyki, złożony z osób o podobnych kwalifikacjach 
zawodowych lub osób reprezentujących różne dziedziny nauki i wiedzy. 
Z wynikami pracy konsul tantów wiążą się następujące pojęcia [2, 3, 7] : 

- opinia - subiektywny pogląd (zdanie, sąd) na określony temat, wyrażony ustnie lub pisem
nie, odzwierciedlający punkt widzenia określonej osoby lub grupy osób; 

- raport - sprawozdanie (meldunek, relacja) przygotowane dla zwierzchnika lub instytucji 
nadrzędnej, sporządzane najczęściej w formie pisemnej przez zespół specjalistów, np. ra
port o stanie BHP w zakładzie lub przedsiębiorstwie, branży lub Polsce; 
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- ekspertyza - opinia rzeczoznawcy lub biegłego, która ma na celu wyjaśnienie spraw spor
nych. przygotowana w formie pisemnej na zlecenie, np. podmiotu gospodarczego, wymiaru 
sprawiedliwości, organów nadzoru i kontroli nad warunkami pracy; 
diagnoza - wydanie krytycznej oceny o aktualnym stanie badanego obiektu, zjawiska lub 
procesu, aby na tej podstawie ustalić strategie dzi ałm1usprawniających; 

- geneza- opis badanej rzeczywistości mający na celu określenie przyczyn aktualnego stanu , 
głównie przez rozpoznanie przyczyn odchyleń i źródeł zakłóceń; 

- prognoza - postawienie twierdzenia o tym, co można i należy zmienić, np. w firmie lub or
ganizacji , przez określenie strategii i programów realizacji działań usprawniających ; 

- strategia (plan strategiczny)- ustalenie długofalowych celów i sposobów ich realizacji ; 
- program- uszczegółowiony plan działania, zaakceptowany i przyjęty do realizacji. 

Zaufanic do usług konsultingowych i ich skuteczności zależą w dużej mierze od renomy i do
świadczenia jednostki konsultingowej oraz kompetencji konsultantów, które dotyczą zarówno 
wymaganej wiedzy i umiejętności, jak i pożądanych cech osobowości. Konsultanci uzyskują 
odpowiedni poziom wiedzy teoretycznej i umiejętnośc i praktycznych przez specjalistyczne wy
kształcenie, doświadczenie i szkolenie, powinni oni roz\ · ijać, utrzymywać i doskonalić swoje 
kompetencje przez ciągły rozwój zawodowy [3 , 8]. 

Trzy "złote" reguły etycznego postępowania w biznesie to: bądź uczciwy, nie kłam, bądź 
odpowiedzialny (rzetelny, terminowy, punktualny) . Etyczne reguły prowadzenia usług dorad
czych obligują jednostkę konsultingową do prezentowania podmiotowi zlecającemu pełnych 
i pewnych wyników jej badm1 i ocen. Podstawową zasadą i obowiązkiem jednostki konsul
tingowej jest zachowanie tajemnicy i nie ujawnianie żadnych informacji uzyskanych od klienta 
i zdobytych podczas prowadzenia zleconych badań, analiz i wniosków [l O, 11]. 

Do sytuacji nieetycznych w pracy konsultanta można zaliczyć przede wszystkim: nierzetelność 
i nielojalność wobec zleceniodawcy, niedyskrecja w odniesieniu do informacji, nieobiektywność 
w ocenie zjawisk i sytuacji. Każdy konsultant musi przestrzegać trzech elementarnych reguł etycz
nych: nie może być pracownikiem tirmy klienta zlecającego usługę, nie może być w jakimkolwiek 
sposób uzależniony od klienta, musi zachować bezstronność swoich opinii i wniosków [l, l 0]. 

Podstawowe zasady etyczne, jakimi powinien kierować się każdy konsultant [l l l: 
konsultant w swoim działaniu powinien bezwzględnie przestrzegać naczelnej zasady "in
teres klienta przede wszystkim"; 

- na etapie nawiązywania współpracy z klientem wymaga się od konsultanta zachowania rea
lizmu i obiektywizmu w przedstawianiu swojej wiedzy i możliwości ; 

- konsultant nie powinien przyjąć zlecenia, jeśli nie ma specjalistycznej wiedzy niezbędnej 
do jego wykonania i jeśli nie ma pewności co do terminowej realizacj i zlecen ia; 

- w interesie klienta konsultant przedstawia mu jak najbardziej aktualny i obiektywny, a nie 
pożądany przez niego obraz sytuacji; 

- konsultant jest zobowiązany zachować niezależność opinii, powinien zapewnić sobie moż
liwość odstąpienia od umowy, jeśli zaistniałyby ważne powody utrudn i ające mu zachowa
nie n iezależności; 

- konsultant jest zobowiązany zachować poufność wszelkich informacji , nie może ich w żad
nym przypadku wykorzystywać we własnym interesie bez zgody klienta. 

3. Ważniejsze podmioty i obszary problemowe konsultingu w dziedzinie BHP 

Specjalistyczną funkcję doradczą i informacyjną w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy realizują przede wszystkim następujące podmioty: ministerstwa i inne organy nadzoru 
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w zakresie gospodarki, pracy, nauki i edukacji, jednostki organizacyjne szkół wyższych, w tym 
instytuty, katedry i zakłady, samodzielne jednostki naukowo-badawcze i badawczo-rozwojo
we, ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego, centra kształcenia ustawicz
nego i praktycznego, firmy i jednostki konsultingowe i szkoleniowe, stowarzyszenia zawodo
we i naukowo-techniczne, internetowe serwisy informacyjne z zakresu BHP. 

Aktualne obszary problemowe konsultingu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz odpowiadające im podmioty realizujące główne zadania w tym zakresie to m.in. [6]: 
- technika bezpieczeństwa pracy - środowisko inżynierów i techników, głównie uczelnie te

chniczne (Politechniki) i instytuty branżowe, w tym katedry i zakłady z zakresu bezpie
czeństwa pracy, a także stowarzyszenia naukowo-techniczne, np. Naczelna Organizacja Tech
niczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT-NOT); 

- zarządzanie i organizacja pracy - środowisko menedżerów, głównie uczelnie ekonomiczne 
(Akademie Ekonomiczne) i Wydziały Zarządzania (np. Politechnik, Uniwersytetów i Aka
demii), w tym katedry i zakłady z zakresu organizacji i zarządzania, a także inne instytucje, 
np. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania (TNOiK) ; 
medycyna i higiena pracy- środowisko lekarzy specjalistów w zakresie medycyny pra
cy, głównie uczelnie medyczne (Akademie Medyczne) i instytuty medyczne (np. Insty
tuty Medycyny Pr:1cy), w tym katedry i zakłady z zakresu fizjologii oraz higieny, a tak
że ośrodki i poradnie medycyny pracy oraz laboratoria badań i pomiarów środowiska 
pracy; 

- pedagogika pracy - środowisko pedagogów, głównie uczelnie pedagogiczne (Wyższe Szko
ły Pedagogiczne) i Wydziały Pedagogiki (np. Uniwersytetów i Akademii); 

- psychologia pracy - śro~owisko psychologów specjalistów w zakresie psychologii pracy, 
m.in. Wydziały Psychologii (np. Uniwersytetów i Akademii); 

- prawo pracy - środowisko prawników i specjalistów w zakresie prawa pracy, m.in. Wy
działy Prawa (np. Uniwersytetów i Akademii), w tym biegli sądowi; 

- ergonomia - środowisko ergonomistów, reprezentowane m.in. przez lekarzy i inżynierów , 

w tym uczelnie medyczne i techniczne oraz Polskie Towarzystwo Ergonomiczne (PTErg) . 
Podstawowe rodzaje kwalifikacji zawodowych i specjalistycznego wykształcenia w dzie

dzinie bezpieczeństwa i higieny pracy to: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, absolwent 
studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, inżynier bezpieczeństwa 
i higieny pracy, magister bezpieczeństwa i higieny pracy, doktor w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, lekarz specjalista w zakresie medycyny pracy [6] . 

Aktualne rodzaje kwalifikacji zawodowych pracowników służby bezpiecze1'lstwa i higieny 
pracy: inspektor ds . bezpiecze1'lstwa i higieny pracy, starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i hi
gieny pracy, specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, starszy specjalista ds . bezpieczeń
stwa i higieny pracy, główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W polskim ustawodawstwie można wyróżnić m.in. następującą klasyfikację specjalistów 
związanych z problematyką bezpieczeństwa: rzeczoznawca ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, 
rzeczoznawca ds . sanitarnohigienicznych, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych , 

rzeczoznawca ds. ruchu zakładu górniczego, ekspert zespołu ds. czynników chemicznych, eks
pert zespołu ds. czynników fizycznych. 

Ośrodek Certyfikacji Kompetencji Personelu CIOP-PIB proponuje następujące rodzaje spe
cjalistycznych kwalifikacji z zakresu BHP: wykładowca problematyki bezpieczeństwa i higie
ny pracy, specjalista bezpiecze11stwa i higieny pracy, specjalista ds. pomiarów parametrów wa
runków pracy, auditor systemu zarządzania bezpiecze11stwem i higieną pracy, konsultant w za
kresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 
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Ważną funkcję doradczą i informacyjną w dziedzinie BHP pełnią organy państwowego 
nadzoru i kontroli nad warunkami pracy oraz inne centralne instytucje państwowe, np.: Głów
ny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB), Państwowa Agencja Atomistyki (PAA), Państwo
wa Inspekcja Pracy (PIP), Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS), Państwowa Straż Pożarna (PSP), 
Rada Ochrony Pracy (ROP), Urząd Dozoru Technicznego (UDT), Wyższy Urząd Górniczy 
(WUG), Główny Urząd Statystyczny (GUS), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

(PARP), Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), Polskie Centrum Akredytacji (PCA), Polskie 
Centrurn Bada11 i Certyfikacji (PCBC) . 

Przykładowo Okręgowa Inspekcja Pracy w Katowicach posiada w swej strukturze organi
zacyjnej m.in. następujące specjalistyczne jednostki: Sekcja Górnictwa, Sekcja Prewencji, Sek
cja Promocji i Informacji, Sekcja Prawna, Sekcja Budownictwa, Archiwum. 

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach realizuje swoje zadania poprzez m.in. następujące 

specjalistyczne jednostki: Departament Górnictwa, Departament Warunków Pracy, Departament 
Prawny i Integracji Europejskiej, Departament Energornechaniczny, Departament Ochrony Śro
dowiska i Gospodarki Złożem, Archiwum. 

Na poziomie zakładów pracy funkcję doradczą i informacyjną mogą spełniać następujące 
organy kontrolne i doradcze pracodawcy w zakresie BHP: służba bezpieczeństwa i higieny pra
cy, służba medycyny pracy, społeczna inspekcja pracy, komisja bezpieczeństwa i higieny pra
cy, komórka ds. systemu zarządzania BHP, firmy konsultingowe i szkoleniowe. 

Podstawowymi specjalnościami konsultingu w dziedzinie BHP są aktualnie m.in .: systemy 
zarządzania BHP, ocena ryzyka zawodowego, analiza wypadków przy pracy, pomiary i bada
nia środowiska pracy, badania techniczne maszyn i urządzeń, badania medyczne i psycholo
giczne, szkolenie i podnoszenie kwalifikacji. 

Wśród wielu sarnodzielnych jednostek naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych 
działających w dziedzinie BHP, z których niektóre prowadzą dodatkowo działalność eduka
cyjną (np. studia podyplomowe i studia doktoranckie) i szkoleniową (np. konferencje, semi
naria, kursy), można wymienić m.in.: Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut 
Badawczy w Warszawie (CIOP), Centrurn Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej 
w Józefowie (CNBOP), Centrum Zastosowań Ergonomii w Zielonej Górze (CZE), Główny 
Instytut Górnictwa w Katowicach (GIG), Instytut Energii Atomowej w Otwocku (IEA), Insty
tut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu (IMPiZŚ), Instytut Medycyny 
Pracy w Łodzi (IMP), Instytut Medycyny Wsi w Lublinie (IMW), Państwowy Instytut Wete
rynaryjny Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (PIWet), Państwowy Zakład Higieny 
Instytut Naukowo-Badawczy w Warszawie (PZH), inne specjalistyczne jednostki, np. Zakłady 
Badal'l i Atestacji ZETOM w Katowicach, Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Orga
nizacji SYSTEM w Częstochowie, Instytut Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX w Radomiu. 

Ważną rolę pełnią szkoły wyższe, np. politechniki, uniwersytety, akademie medyczne, eko
nomiczne i rolnicze, które prowadzą zarówno działalność naukowo-badawczą i badawczo
rozwojową, jak i realizują kształcenie na studiach wyższych i podyplomowych w obszarze pro
blemowym "bezpieczeństwo i higiena pracy". 

Wśród kilku szkół publicznych, które mają przynajmniej kilkuletnie doświadczenia w pro
wadzeniu studiów wyższych w specjalnościach z zakresu bezpieczel'lstwa i higieny pracy, moż
na wymienić następujące uczelnie techniczne i specjalności kształcenia: 
- Politechnika Białostocka- "Inżyni eria bezpieczel'lstwa pracy"; 
- Politechnika Łódzka- "Bezpieczel'lstwo i ryzyko przemysłowe"; 
- Politechnika Poznal'lska- "Inżynieria środowiska pracy"; 
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- Politechnika Śląska - "Technika i organizacja bezpieczeóstwa i higieny pracy", "Higiena 
i bezpiecze1'lstwo środowiska pracy", "Systemy zarządzania bezpieczeóstwem"; 

- Politechnika Warszawska- "Inżynieria bezpieczeóstwa". 
Od kilku lat szczególne miejsce w dziedzinie edukacji i nauki zaczynają zajmować dwie 

niepubliczne szkoły wyższe, specjalizujące się w zakresie problematyki ochrony pracy: 
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP), 
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu (WISBiOP). 
Istotną rolę w zakresie edukacji w dziedzinie ochrony pracy odgrywają jednostki organi

zacyjne, które są uprawnione do organizacji szkolenia oraz podnoszenia kwalifikacji zawo
dowych dorosłych, np. centra kształcenia ustawicznego i praktycznego, szkoły średnie i wyż
sze, firmy szkoleniowe i konsultingowe, ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, 
placówki Haukowe i naukowo-badawcze, zakłady pracy, stowarzyszenia, fundacje. 

Na mapie jednostek szkoleniowych w dziedzinie BHP ważną rolę pełni Ośrodek Szkolenia 
Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu (OSPIP), a także inne firmy szkoleniowe i konsultin
gowe oraz ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia, które uzyskały honorowy tytuł PAR
TNER OSPIP, poddały się dobrowolnej akredytacji przez PARP lub właściwe kuratoria oświaty, 
np. : Centrum Edukacyjno-Konsultingowe w Świeciu, Centrum Szkolenia i Adaptacji Zawodowej 
w Bytomiu, CONART w Katowicach, EUROPEX w Krakowie, CON-LEX Studium Kształcenia 
Ustawicznego w Radomiu, Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie, Ośrodek Dosko
nalenia Zawodowego w Gostyniu, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK w Gdm1sku, 
Ośrodek Szkolenia BHP w Warszawie, Ośrodek Szkolenia Technicznego w Wałbrzychu, Ośro
dek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jastrzębiu Zdroju, Ośrodek Szkole
nia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy w Sieradzu, P.H.S.U. Szkoleniowiec w Poznaniu, 
SEKA S.A. Centrum Szkolenia w Warszawie, TARBONUS w Tarnobrzegu, Wojewódzki Klub 
Techniki i Racjonalizacji Ośrodek Ustawicznego Szkolenia Kursowego w Lublinie. 

Tematyka popularnych kursów szkoleniowych z zakresu problematyki systemowego zarzą
dzania bezpiecze1'lstwem i h:gieną pracy to m.in.: system zarządzania bezpiecze1'lstwem i hi
gieną pracy wg PN-N- l 800 l, audi t wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higie
ną pracy, identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego. 

Specjalistyczne kursy szkoleniowe nt. wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania bez
pieczeństwem i higieną pracy są organizowane przez różnego rodzaju firmy szkoleniowe i kon
sultingowe, wśród których można wymienić m.in. jednostki krajowe, np. CIOP-PIB, GIG, 
SYSTEM, ZETOM Katowice i zagraniczne, np. BVQI Polska, DNY Poland, RW TUV Polska. 

W dziedzinie usług badawczo-rozwojowych oraz doradczo-szkoleniowych działają także 
organizacje zawodowe i naukowo-techniczne, m.in. skupione w FSNT-NOT, w tym stowarzy
szenia i towarzystwa skupiające pracowników służby BHP, lekarzy medycyny pracy i higie
nistów przemysłowych, np.: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BezpieczeJ1-
stwa i Higieny Pracy, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Polskie Towarzystwo Medycyny 
Pracy, Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych, Stowarzyszenie Absolwentów Stu
diów Podyplomowych CIOP. 

4. Możliwości kształcenia specjalistów w dziedzinie BHP w górnictwie 

Najważniejsze uczelnie i jednostki kształcące specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i hi
gieny pracy w górnictwie to m.in.: 
- Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w tym m.in. Katedra Za

rządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa, Zakład Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego oraz 
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specjalność studiów magisterskich i inżynierskich pn. "Technika i organizacja bezpieczei'l
srwa i higieny pracy" i studia doktoranckie w zakresie "Bezpieczel'Istwo i higiena pracy 
w górnictwie": 

- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, w tym m.in . Wydział Górnictwa i Geoinży
nierii, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wydział Geodezji Górniczej 
i Inżynierii Środowiska, Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu; 

- Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, w tym m.in . Insty
tut Górnictwa oraz Zakład Wentylacji, Pożarów i Bezpieczel'Istwa Pracy: 

- wybrane jednostki Politechniki Lubelskiej, w tym m.in. Katedra Ergonomii , Katedra Geo
techniki, Katedra Inżynierii Ochrony Powierzchni Ziemi; 

- Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w tym studia podyplomowe "Zarządzanie bez
pieczei'Istwem i higieną pracy w przemyśle" i studia doktoranckie w zakresie "Bezpieczeń
stwo pracy w górnictwie"; 

- Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, w tym specjalność studiów 
inżynierskich pn . .,Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" i studia podyplomowe 
"BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem". 
Na Politechnice Śląskiej na Wydziale Górnictwa i Geologii kształcenie odbywa się na stu

diach magisterskich dziennych oraz inżynierskich wieczorowych i zaocznych na następujących 
kierunkach i s pecjalnościach: 
- na kierunku "górnictwo i geologia" siedem specjalności: Automatyka i energoelektryka w gór

nictwie, Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni, Eksploatacja złóż i zagospodaro
wanie odpadów, Geodezja górnicza, Geologia górnicza i poszukiwawcza, Kształtowanie 
środowiska na terenach górniczych, Przeróbka kopalin stałych i marketing; 
na kierunku ,.zarządzanie i inżynieria produkcji" cztery specjalności: Geoturystyka, Gos
podarka wodna, Organizacja i ekonomika górnictwa, Technika i organizacja bezpieczeń
stwa i higieny pracy. 
Na Wyd~iale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej zagadnienia ochrony człowieka 

w środowisku pracy są wykładane w ramach wielu różnych przedmiotów podstawowych, kie
runkowych i specjalniościowych. Problematyka BHP jest realizowana na każdej specjalności 
w ramach kilku przedmiotów obejmujących wybrane zagadnienia z zakresu BHP oraz jednego 
przedmiotu poświęconego wyłącznie tej tematyce, który funkcjonuje najczęściej pn. : Podstawy 
ergonomii, Bezpieczel'Istwo pracy w górnictwie, Bezpieczeństwo pracy i ergonomia w gór
nictwie, Ergonomia i zarządzanie bezpieczei'Istwem pracy. 

Na specjalności "Technika i organizacja bezpiecze!'1stwa i higieny pracy" (skrót TOBP) 
problematyka BHP stanowi misję tego profilu kształcenia, obejmując ponad dwadzieścia przed
miotów kierunkowych i specjalnościowych, np.: Akustyczne i optyczne systemy zabezpieczeń 
technicznych , Badania wypadków i kontrola stanu BHP, Bezpieczeństwo powszechne i etyka 
zawodowa, Choroby zawodowe i zagrożenia środowiskowe, Diagnostyka i projektowanie er
gonomiczne, Konstrukcja i zastosowanie sprzętu ochronnego, Materiały wybuchowe i środki 
strzałowe , Metody matematyczne i techniki organizatorskie w BHP, Podstawy fizjologii i hi
giena pracy. Podstawy psychologii pracy, Prawo geologiczne, górnicze, wodne i przepisy BHP, 
Prawo pracy i system ochrony pracy, Pyły i gazy, Skutki ekonomiczne wypadków i chorób 
zawodowych, Systemy informatyczne w BHP, Technika i organizacja ratownictwa przemysło
wego i górniczego, Teoria ryzyka i podejmowania decyzji, Wentylacja i klimatyzacja, Zagro
żenia pożarowe, Zarządzanie bezpieczeństwem pracy. 
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Aktualna i planowana oferta edukacyjna w zakresie kształcenia w dziedzinie bezpieczeń
stwa i higieny pracy, realizowana pod kierunkiem Katedry Zarządzania i Inżynierii Bezpie
czeństwa (RG-3) jest następująca: 
- Studia magisterskie dzienne jednostopniowe l O-semestralne na specjalności "Technika i or

ganizacja bezpieczeństwa i higieny pracy", 
- Studia inżynierskie wieczorowe ?-semestralne na specjalności "Technika i organizacja bez

pieczeństwa i higieny pracy", 
- Studia inżynierskie zaoczne ?-semestralne na specjalności "Technika i organizacja bezpie

czeństwa i higieny pracy", 
- Studia magisterskie uzupełniające wieczorowe 4-semestralne na specjalności "Technika 

i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy", 
- Studia podyplomowe zaoczne 2-semestralne w zakresie ",nżyniera bezpieczeństwa, higiena 

pracy oraz zarządzanie bezpieczeństwem pracy". 

S. Przykładowe źródła informacji z zakresu górnictwa i BHP 

Podstm ·owe źródła informacji z zakresu górnictwa i BHP to w pierwszej kolejności akty 
prawne i polskie normy, a następnie monografie i prace zbiorowe, artykuły w czasopismach 
i referaty na konferencjach oraz materiały niepublikowane i zasoby internetowe l4]. 

Wśród wielu różnych czasopism naukowo-technicznych można wymienić m.in.: 
- czasopisma z zakresu BHP, np.: Atest- Ochrona Pracy, Bezpieczet'lstwo Jądrowe i Ochro

na Radiologiczna, Bezpieczeóstwo Pracy- Nauka i Praktyka, Ergonomia, Inspektor Pracy, 
Medycyna Pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, Praca Zdrowie Bezpic
czeJ1stwo, Promotor- Bezpieczeństwo Komfort Praca, Przyjaciel przy Pracy; 

- czasopisma z zakresu górnictwa, np.: Archiwum Gómictwa, Bezpieczeństwo Pracy i Och
rona Środowiska w Górnictwie, Górnictwo i Geoinżynieria - Kwartalnik AGH, Mechani
zacja i Automatyzacja Górnictwa, Prace Głównego Instytutu Górnictwa, Przegląd Górni
czy, Ratownictwo Górnicze, Wiadomości Górnicze, Zeszyty Naukowe Politcchniki Śląs
kiej -Seria Górnictwo. 
Wśród materiałów niepublikowanych można wymienić przede wszystkim prace naukowo

badawcze i badawczo-wdrożeniowe szkół wyższych i samodzielnych jednostek badawczo
rozwojowych (realizowane w ramach działalności statutowej i współpracy z przemysłem), pra
ce doktorskie i dyplomowe, materiały dydaktyczne i szkoleniowe. 

Nowoczesnym źródłem pozyskiwania informacji jest Internet, który pozwala m.in. na wy
szukiwanie potrzebnych danych i informacji za pomocą wielu dostępnych wyszukiwarek oraz 
korzystanie z zasobów informacyjnych różnych instytucji i baz danych takich jak: 
- jednostki naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe, np.: Centralna Stacja Ratownictwa 

Górniczego CSRG w Bytomiu http://www.csrg.bytom.pl, Centrum Badawczo-Projektowe 
Miedzi CUPRUM we Wrocławiu http://www.cuprum.wroc.pl, Centrum Elektryfikacji 
i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach http://www.emag.katowice.pl, Centrum 
Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach http://www.komag.gliwice.pl, Główny In
stytut Górnictwa (GIG) w Katowicach http://www.gig.katowice.pl, Instytut Chemicznej 
Przeróbki Węgla w Zabrzu http://www.ichpw.zabrze.pl, Instytut Gospodarki Surowcami 
Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (!OSMiE PAN) w Krakowie http://www.
min-pan.krakow.pl, Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR-Instytut we Wroc
ławiu http://www.igo.wroc.pl, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 
w Warszawie http://www.imbigs.org.pl, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach http://-
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www.imn .gliwice.pl, Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu http://
www.immb.opole.pl, Instytut Nafty i Gazu w Krakowie http://www.igng.krakow.pl , Ośro
dek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP w Krakowie 
http://www.min-pan.krakow.pl!-chemkop/; 

- uczelnie i inne jednostki edukacyjne, np . (wymienione w rozdziale 3 i 4): Akademia Gór
niczo-Hutnicza (AGH) http ://www.uci.agh.edu.pl, Główny Instytut Górnictwa http://www.
gig.katowice.pl, Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej http://www.polsl.
pl/rg/, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej http://www.
ig.pwr.wroc .pL Politechnika Lubelska http://www.pollub.pl, Wyższa Szkoła Zarządzania 
Ochroną Pracy http://www.wszop.edu.pl; 

- uczelnie i instytuty medyczne. np.: Centralny Instytut Ochrony Pracy http://www.ciop.pl, 
Instytut Medycyny Pracy http://www.imp.lodz.pl, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Śro
dowiskowego http://www.imp.sosnowiec.pl; Sląska Akademia Medyczna http://www.
slam.katowice. p l: 

- organy nadzoru i kontroli nad warunkami pracy, np .: Państwowa Inspekcja Pracy http://
www.pip.gov.pl i http://www.katowice.oip.pl, Pm1stwowa Inspekcja Sanitarna http ://www.
gis.mz.gov.pl, Urząd Dozoru Technicznego http://www.udt.gov.pl , Wyższy Urząd Górni
czy i Okręgowe Urzędy Górnicze http://www.wug.gov.pl ; 

- zgrupowania zakładów górniczych i samodzielne przedsiębiorstwa. np. : Kompania Węglo
wa S.A. (KW) http ://www. kwsa.pl, Katowicki Holding Węglowy S.A. (KHW) http://
www.khw.pl, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (JSW) http://www.jsw.pl, KGHM Pol ska 
Miedź S.A. http://www.kghm.pl, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG) 
http://www.pgnig.com.pl; 

- inne jednostki działające na rzecz górnictwa i BHP, np.: Stowarzyszenie Inżynierów i Te
chników Górnictwa (SITO) http://www.sitg.pl, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 
(GIPH) http://www.giph.com.pl, Portal górniczy TEBERIA http://www.teberia.pl, Między
narodowe Centrum Informacji o Bezpiecze11stwie i Higienie Pracy CIS http://www.ilo.org/
cis/, Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczei'lstwa i Zdrowia w Pracy 
http://www.bp.edu.pl , Portal BHP http://www.wypadek.pl. 
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Consulting in Domain of Occupational Safety and Health in Mining 

Abstra et 

Since many years have been followed intensive dcvelopment of advisory services in do
main of labour protection, in particularly in range of occupational safety and health in mining. 
Present in this market of service is operating many different advisory units and firms, for ex
ample in area of engineering of occupational safety, management and labour organization, 
occupational hygiene and medicine, ergonomics. In the article has been presented foe example 
substantiation of need of occupy oneseJf with problems of consulting and consultants. main 
vocabulary and recommendations concerning consulting and consultants, more important sub
jects and problem areas of consulting in domain of labour protection. A!so has been undertaken 
tria! of analysis of market of education in range of occupational safety and health in mining, in 
particularly Faculty of Mining and Geology of Technical University of Silesia. 

Recenzent: prr~l dr hab. inż. Jan Szlązak 
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Słowa kluczowe 

bezpieczeństwo pracy- kultura pracy- wsparcie psychologiczne- szkolenia 

Streszczenie 

Autor przedstawia zagadnienia, które są charakterystyczne dla jego codziennej pracy w ko
palni węgla kamiennego. Jako psycholog zainteresowany interwencją kryzysową i wspomaga
niem zmian w skali osobistej jak i organizacyjnej, wykorzystuje swoją profesjonalna perspek
tywę do identyfikowania obszarów swojego działania, czego wynikiem jest, jedyna w swoim 
rodzaju działalność, która łąc~y edukowanie psychologiczne i interwencje na terenie zatrudnia
jącej ponad cztery tysiące osób kopalni. Wystąpienie przybliża uczestnikom Szkoły możliwo
ści wykorzystania oferty psychologów w działaniach na rzecz poprawy kultury pracy a co za 
tym idzie, bezpieczeństwa w podziemnych zakładach górniczych. 

l. Jak doszło do zatrudnienia psychologa w Kopalni "Halemba" 

W roku 2003, miał miejsce zbieg zdarzeń, polegający na równoczesnym oferowaniu przeze 
mnie w Biurze BHP Kompanii Węglowej, usług wsparcia psychologicznego, głównie dla kad
ry kopalń i zapotrzebowania 11a wsparcie psychologiczne dla pracowników KWK "Halemba" 
w Rudzie Śląskiej. Z jednej strony byłem zainteresowany możliwościami rozwoju zawodowe
go w górnictwie - dziedzinie, która słabo lub praktycznie w ogóle nie korzystała z pożytków 
wiedzy psychologicznej, z drugiej strony przedstawiciele organizacji związkowych biorący 
udział w Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Kopalni "Halemba", zbiegali o zapewnienie 
pomocy psychologa, w związku ze zdarzeniami, które bądź wprost miały charakter suicydalny, 
bądź były wypadkami, które kojarzone były z możliwością samobójstwa. 

Oferując swoje umiejętności Kompanii Węglowej, między innymi posiłkowałem się doś
wiadczeniami zdobytymi w czasie, kilkuletniego zatrudnienia w Departamencie Ochrony Wa
runków Pracy Wyższego Urzędu Górniczego w drugiej połowie lat 90-tych. 

2. Jakie zagadnienia podejmowane są w codziennej pracy psychologa 
w kopalni węgla kamiennego 

Podsumowując swoje dwu~etnie doświadczenia z codziennej pracy w KWK "Halemba" a ta
kże szkolenia i konsultacje, jakie przeprowadziłem w kilku innych kopalniach Kompanii Wę
glowej, mogę wyszczególnić następujące zakresy działalności, w której znalazły zastosowanie 
moje zawodowe kompetencje: 
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- interwencje kryzysowe (mają głównie miejsce w sytuacjach występowania zaburzeń zdro
wia psychicznego pracowników lub członków ich rodzin a także gdy mają miejsce konfli
kty wewnątrzorganizacyjne); 

- psychologiczne wspieranie ofiar wypadków (przykładem może być cykl spotkań o charak
terze debrefingowym z ofiarami tąpnięcia i cykl spotkań wypracowujący zasady i warunki 
przyuczania nowego pracownika do pracy przy obsłudze maszyny wyciągowej); 

- psychologiczne wspieranie osób doświadczających psychologicznych skutków tych wypad
ków (dotyczy rodzin ofiar, współpracowników, przełożonych a także ratowników) ; 

- konsultowanie działań w zakresie profilaktyki powypadkowej (głównie pod kątem skutecz
ności przekazu informacji i warunków modyfikowania zachowań pracowników - współor

ganizacja spotkań szkoleniowych dla załogi, gwarantujących podmiotowe traktowanie wszyst
kich ich uczestników); 

- motywowanie pracowników, którzy po wypadkach wracają do pracy, do wykorzystywania 
zdobytego doświadczenia w sprzyjaniu bezpiecznym metodom pracy (obowiązkowe kon
sultacje dla wszystkich powracających do pracy- "Dziękuję- ja już miałem wypadek"); 

- edukowanie dozoru w zakresie higieny psychicznej, metod skutecznego zarządzania, za
chowania wobec osób z uzależnieniami; 

- promowanie nieagresywnych form zarządzania (np. szkolenie dozoru na temat skutecznego 
chwalenia, eliminowania niepożądanych zachowań pracowników, skutkach agresji w zarzą
dzaniu a także superwizowanie i modelowanie zachowaJ'! pracowników dozoru); 

- wsparcie komisji dyscypliny pracy w wypracowywaniu decyzji dotyczących pracowników 
zagrożonych zwolnieniem z pracy (w tym: wypracowanie procedury sprzyjającej leczeniu 
osób z uzależnieniami i proponowanie form zadośćuczynienia ze strony pracowników do
puszczających się drobnych kradzieży w postaci zaangażowania ich w akcję informowania 
o trybie uzyskiwania zgody na odpłatne uzyskanie dostępnych w zakładzie materiałów; 

- kształtowanie praktyki szkoleniowej na terenie zakładu (pouczenia poniedziałkowe BHP -
współredagowanie, przygotowywanie prezentacji multimedialnych prezentowanych zało
dze przed zjazdem na kolejne zmiany w pomieszczeniu lampowni, przeprowadzanie szko
leń dozoru, prowadzenie zajęć w ramach szkoleń okresowych oddziałowych Społecznych 
Inspektorów Pracy); 

- konsultowanie działm1 i formy szkoleniowe personelu Przyszybowego Punktu Opatrunko
wego (jak np. optymalizowanie zachowań w sytuacji udzielania pomocy poszkodowanym 
w wypadkach i przy zachorowaniach w postaci wskazań do organizacji i przeprowadzania 
łączności telefonicznej poszkodowanych z rodziną); 

- współpraca w sprawach pracowników z uzależnieniami i superwizja działań prowadzącego 
Zakładowy Punkt Profilaktyki Uzależnień trzeźwego alkoholika; 

- zgłaszanie propozycji własnych w toku działalności Komisji BHP i do planów poprawy 
BHP (np. zachęta do wsparcia prac nad wdrożeniem elektronicznego systemu gromadzenia 
informacji w sytuacji zachorowania pracownika lub wypadku, akcentowanie potrzeby roz
wiązania problemu jakości dróg dojścia załogi do miejsc pracy). 
Dla zobrazowania niektórych form swojej aktywności wymienię tytuły i krótko scharak

teryzuję przykładowe prezentacje szkoleniowe, których używam dla wsparcia przy formach 
szkoleniowych kierowanych przeze mnie do dozoru: 
- "Reagowanie na niepożądane zachowania"- czteropunktowa procedura gwarantująca mak

symalny możliwy wpływ na redukcję zachowań, które nie są przez nas akceptowane. 
- "Jak dobrze chwalić" - trzyelementowa procedura czyniąca z chwalenia skuteczne narzę

dzie wpływania na zachowanie ludzi. 
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- "Bioły tyż człowiek"- rozbudzenie świadomości odpowiedzialności osób dozoru za budo
wanie autorytetu. 

- "Cztery proste pytania, na które odpowiedź może uratować Ci życie" -prosta autodiagnoza 
w zakresie uzależnienia od alkoholu. 

- "Cechy środowiska , które nieświadomie wspiera uzależnienie" - zachęta do identyfikowa
nia zjawisk psychologicznych, jakim podlega każde środowisko, w którym są osoby z uza
leżnieniami. 

- "Procedura profilaktyczna w sytuacji osoby uzależnionej" - przełamująca nieświadomy 

współuzależnieniowy mechanizm, procedura wsparcia trzeźwienia osób, które nadużywają 
alkoholu . 

- "Skutki pracy zmianowej i profilaktyka" - dogłębne przedstawienie realiów pracy zmiano
wej i prostych zaleceń dotyczących organizacji życia osobistego, chroniących przed nega
tywnymi skutkami pracy zmianowej. 

- "0 autorytecie' ' - uzmysłowienie źródeł prawdziwego autorytetu . 
"Skala Ponownego Przystosowania Społecznego" - samodzielny pomiar poziomu zagro
żenia poważnym zachorowaniem lub wypadkiem w perspektywie najbliższych 24-ch mie
sięcy, jako okazja do promocji zarządzania podwładnymi opartego o dialogi rozeznanie ich 
sytuacji życiowej . 

- "Czy stres mnie stresuje" - samodzielna ocena narażenia na szkodliwe sposoby radzenia 
sobie z obciążeniem stresem w pracy i życiu prywatnym. 

- "Zasady przekazywania informacji" i "0 ilościach jednorazowo przekazywanych informa
cji"- reguły skutecznego przekazywania informacji przeznaczonych dla załogi. 
Wspólnymi cechami form szkoleniowych, jakie stosuję w swojej praktyce w zakładach gór

niczych, są: zwarta forma, krótki czas trwania, konkretność wskazań, co do zachowania i two
rzenie warunków do autentycznego wypowiadania się uczestników oraz ich wysłuchania - za
równo przez współszkolonych, jak i przez przełożonych. Obserwowanym przeze mnie efektem 
udziału w prowadzonych przeze mnie formach szkoleniowych, jest zwiększenie poczucia pod
miotowości pracowników w relacjach służbowych oraz pobudzenie do refleksji i poszukiwania 
rozwiązań w zakresie poprawy warunków wykonywania pracy. 

Innym ciekawym zakresem współpracy, jest dla mnie uczestniczenie w zakładowych for
mach szkolenia ratowników. Szczególnie Seminaria Zastępowych są dla mnie źródłem cieka
wych doświadczeń i informacji "z pierwszej ręki" a także wyzwaniem w zakresie psycholo
gicznego konsultowania form treningowych i szkolenia. Mam poczucie, że życzliwość i otwar
tość, z jaką jestem tym środowisku niezmienni przyjmowany jest wskaźnikiem wartości tej 
części mojej działalności w Kopalni. 

3. Źródła stresu występujące w górnictwie węglowym, których istnienie potwierdza 
doświadczenie psychologa zatrudnionego w ruchu zakładu górniczego 

Codzienna obecność wśród kadry i załogi kopalni , daje niepowtarzalną okazję do psycholo
gicznych obserwacji i rozpoznawania źródeł obciążenia stresem. Choć dla słuchaczy tego wy
stąpienia, niektóre stwierdzenia mogą wydać się banalne, chcę przedstawić rozpoznane przeze 
mnie elementy rzeczywistości kopalnianej, generujące obciążenie stresem- zaliczam do nich: 

Powodujące stres warunki fizyczne wykonywania pracy, jak: 
- zmiany ciśnienia atmosferycznego związane z pracą na dużych głębokościach; 
- podwyższona wilgotność; 

prędkość przepływu powietrza (bardzo duża lub bardzo mała); 
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- oświetlenie (ograniczone lub nieprzyjazne-wywołujące olśnienia); 
- występowanie zalewisk wodnych; 
- śliskość spągu i nierówności znacznie utrudniające przejście; 
- hałas o wysokim nasileniu towarzyszący stałej pracy niektórych urządzeń (np. kruszarki, 

przesypy); 
- ograniczona przestrzeń (ograniczenia wynikające z nagromadzenia urządzeń i materiałów 

a także ze specyfiki danego miejsca w wyrobisku (np. strefa przyprzodkowa, skrzyżowanie 
chodnika ze ścianą). 
Psychologiczne źródła stresu, jak: 

- praca zmianowa (zakłócenia fizjologii -sen, odżywianie, funkcjonowanie społeczne); 
- ograniczony kontakt ze światłem dziennym; 
- świadomość istnienia niewidocznych "gołym okiem", potencjalnych zagrożeń (wydzielanie 

metanu, możliwość wystąpienia atmosfery niezdatnej do oddychania, naprężenia górotworu 
mogące wygenerować tąpnięcia lub wyrzuty gazów i skał); 

- ograniczony kontakt z rodziną w czasie pracy (np. brak kontaktu telefonicznego z dołu na 
powierzchnię poza zakłaciem, niemożność "podejścia na bramę" czy skorzystania z telefonu 
komórkowego); 

- wielość instrukcji i przepisów oraz zarządzeń, których znajomość jest wymagana w przy
padku kontroli; 

- agresywne formy zarządzania (wymuszanie efektów w postaci wydobycia na określonym 
poziomie); 

- niedostatki w zakresie przepływu informacji i koordynacji różnych rodzajów prac; 
- uzależnienia i współuzależnienia rzutujące na jakość zarządzania ; 

- monotonia występująca na niektórych stanowiskach (praca maszynistów szybowych, ob-
sługa załadowni); 

- wciąż aktualny model rodziny górniczej, w której konieczność zapewnienia środków doży
cia spoczywa na barkach wyłącznie jednej osoby. 

4. Potrzeba zmiany praktyki w zakresie profilaktyki powypadkowej 

Powszechną praktyką jest używanie przykładów wypadków - do działań mających popra
wić bezpieczei1stwo. Niestety zwykle punkt ciężkości uwagi prezentujących zdarzenia i uwagi 
wdzięcznych słuchaczy (zarówno dozoru jak i załogi), przeniesiony jest wyraźnie w kierunku 
epatowania się przebiegiem zdarzenia, emocjami, jakie pojawiają się w zetknięciu z coraz do
kładniejszymi relacjami (wzbogacanymi szkicami, zdjęciami, animacjami) i oczywistą negatyw
ną oceną winnych takiego a nie innego przebiegu zdarzeń. Kiedy uczestniczę w przygotowa
niach do informacji o wypadku, staram się przekonywać do skupienia się na promocji optymal
nych zachowań i sposobów wykonywania pracy, w celu wyeliminowania swoistej reklamy nie
właściwego postępowania. W tej sprawie uzyskałem zrozumienie i poparcie Dyrektora Biura 
BHP Kompanii Węglowej SA., który na jednej z narad głównych inżynierów BHP kopalń 
Kompanii Weglowej, zalecił zgodne z moją sugestią, akcentowanie wzorców prawidłowego 
wykonywania pracy z jednoczesnym ograniczeniem skupienia na przebiegu zdarzenia, jako 
właściwą praktykę profilaktyki wypadkowej. 

1046 



School o f Underground Mining l Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2006 

5. Jak można wykorzystywać psychologiczną ofertę wsparcia w instytucjach 
o podwyższonym ryzyku związanym z wykonywaną pracą 
i z czego może skorzystać górnictwo 

Zainteresowany zachowaniem ludzkim w sytuacjach szczególnych, odbyłem studia podyp
lomowe Zarządzanie Sytuacją Kryzysową. Uczęszczając na zajęcia spotkałem grono słucha
czy i prowadzących zajęcia, osoby pracujące w wojsku. straży pożarnej. policji. straży miej
skiej, straży leśnej i w innych służbach. Oprócz teoretycznej wiedzy, miałem okazję poznać 
doświadczenia konkretnych osób działających, na co dzień w sytuacjach szczególnych, w tym 
również dotyczących zagrożenia życia własnego i podwładnych. 

Nie trzeba Uczestnikom Szkoły Eksploatacji Podziemnej wyjaśniać podobie!lstw pracy w za
kładzie górniczym (szczególnie podziemnym) do wykonywania zada!l w ww. zawodach. Po
nieważ w tzw. służbach mundurowych wykorzystuje się możliwości psychologicznego wspar
cia, pragnę gorąco zachęcić moich Słuchaczy do korzystania z możliwości brania aktywnego 
udziału w zajęciach. które są w ofercie psychologów prowadzących w dniu dzisiejszym War
sztaty antystresowe a także z konsultacji psychologicznych wspierających skuteczne zarządza
nie swoimi zasobami. 

Wspomniane Warsztaty przygotowane zostały specjalnie dla Was, przez psychologów pra
cujących, na co dzie1'1, między innymi z ratownikami i żołnierzami. Moja koleżanka i koledzy, 
dołożyli wszelkich starań, by były one dla was wartościowym przeżyciem i mogły przysłużyć 
się Waszej pracy w kopalniach . Między innymi, z początkiem stycznia bieżącego roku, dzięki 
uprzejmości Organizatorów Szkoły Eksploatacji podziemnej, mieliśmy możliwość roboczego 
spotkania, w czasie którego, odbyliśmy objazd dołowy. Kilkugodzinna wycieczka do ściany, 
która właśnie sko1'lczyła bieg wraz z powrotem wzdłuż czynnej odstawy głównej dała możli
wość doświadczenia specyfiki środowiska podziemnego i przybliżyła wyobraźni mojego kole
żeństwa, realia pracy dołowej. Współpraca ze znaną Uczestnikom Szkoły, koleżanką Aldoną 
Skowrońską i dyskusje z panem Arturem Dyczko, przyczyniły się do zidentyfikowania wspól
nych problemów, łączących rzeczywistość pracy w straży pożarnej czy wojsku i rzeczywistość 
pracy dozoru w górnictwie podziemnym. 

Zainteresowanym Uczestnikom Szkoły Eksploatacji Podziemnej polecam lekturę kilku przy
kładowych, wskazanych niżej pozycji książkowych, przydatnych do zrozumienia możliwości 
psychologii w zakresie wspierania zarządzania sobą i organizacją- pobudzających do twórczej 
zmiany. 
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Słowa kluczowe 

system zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZBHP)- ciągłe doskonalenie
-kultura be::.pieczeństwa- kadra inżynieryjno-techniczna- koszty BHP 

Streszczenie 

Całościowe i systematycwe podejście do poprawy stanu bezpieczeństwa pracowników za
trudnionych w 0/ZG "Rudna" zapewnia wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i hi
gieną pracy. System ten jest zbudowany zgodnie z wymaganiami normy PN-N-18001 :2004, co 
potwierdza fakt uzyskania przez kopalnię przedmiotowego certyfikatu, który miał miejsce 25 
listopada 2005 r. Autorzy niniejszego artykułu nie tylko prezentują funkcjonowanie wybra
nych elementów istniejącego w 0/ZG "Rudna" systemu zarządzania BHP, ale także, świadomi 
ułomności części stosowanych obecnie rozwiązań, skupiają się na ocenie i wyznaczaniu kier
unków działań doskonalących funkcjonowanie systemu i dostosowujących go do zmieniające
go się otoczenia. Ponadto zasadniczym elementem niniejszego opracowania jest rozpatrzenie 
nadrzędnej roli czynnika ludzkiego w kształtowaniu bezpiecznego środowiska pracy, a w tym 
szczególnego znaczenia i odpowiedzialności kadry inżynieryjno-technicznej kopalni. 

l. Wprowadzenie 

W dobie powszechnej globalizacji ważnym zadaniem przemysłu wydobywczego jest speł
nianie wymagm1 zrównoważonego rozwoju, rozumianych jako kształtowanie górnictwa efek
tywnego, bezpiecznego a przy tym przyjaznego środowisku. Zatem bezpiecze!lstwo pracy to 
jeden z trzech podstawowych warunków akceptacji społecznej funkcjonowania współczesnego 
kopalnictwa surowców mineralnych [4]. 

Zakłady Górnicze "Rudna" sąjednym z trzech oddziałów górniczych KGHM "Polska Miedź" 
S.A., a jednocześnie - największą i najgłębszą kopalnią podziemną w Europie. W Oddziale 
wydobywa się palimetaliczną rudę, która zawiera głównie miedź oraz w mniejszych ilościach 
srebro, nikiel, kobalt i molibden. Wydobyta ruda przekazywana jest do Zakładów Wzbogaca
nia Rud. Zdolność wydobywcza kopalni wynosi prawie 12 mln ton rudy rocznie o średniej za
wartości 2, l o/o miedzi i około 50 gramów srebra na tonę. 
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Eksploatacja złoża prowadzona jest w oparciu o dwa systemy, a mianowicie: 
- komorowo-filarowy z ugięciem samoczynnym stropu, 
- komorowo-filarowy z podsadzką hydrauliczną. 

Rude,: wydobywa się w przodkach, gdzie najpierw odbywa się wiercenie otworów strzało
wych, które następnie załadowywane są materiałem wybuchowym. Po jego odpaleniu skruszo
ny urobek transportowany jest wozami odstawczymi, przenośnikami taśmowymi i urządzenia
mi szybowymi na powierzchnię. W praktyce eksploatacyjnej podstawowym problemem okaza
ło się zastosowanie właściwych technologii wydobycia, odpowiednich do bardzo zróżnicowa
nych warunków tektonicznych i zmiennej miąższości złoża, wahającej się w granicach 0,4- 20 m. 

Eksploatację złoża rozpoczęto od jego południowej części, gdzie prace górnicze prowadzo
ne były na głębokości 850-900 m. Dzisiaj wydobywa się rudę na głębokości ponad l l 00 m, 
a w najbliższych latach planuje się zejście poniżej 1200 m. 

Istotnym problemem polskiego górnictwa miedziowego są niezwykle trudne warunki pracy 
ludzi zatrudnionych przy podziemnej eksploatacji złóż . Specyfika procesu technologicznego, 
wymuszająca ulokowanie większości stanowisk pod ziemią, jak również występujące w kopal
niach zagrożenia naturalne i techniczne, były i w dalszym ciągu są przyczynami wielu katas
trof, wypadków i innych nieszczęśliwych zdarzeń. Nic więc dziwnego, że troska o pracownika, 
o jego bezpieczne warunki p(acy, zajmuje tak istotne miejsce w staraniach i działaniach podej
mowanych przez najwyższe kierownictwo kopalni. 

"Osiąganie dobrych wyników produkcyjnych i finansowych w Oddziale ZG "Rudna" jest 
celem stawianym na równi z bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy" - taki zapis nie
przypadkowo znalazł się w dokumencie pt.: "Polityka Bezpieczet1stwa i Higieny Pracy w KGHM 
"Polska Miedź" S.A. Oddział Zakłady Górnicze "Rudna'"', którego realizacji podjął się Dy
rektor Oddziału Mariusz Bilikawski w imieniu kierownictwa i całej załogi kopalni . Naturalną 
konsekwencją takiego postawienia kwestii bezpieczet1stwa pracy jest doskonalenie metod 
i technik gwarantujących wzrost poziomu BHP [ 12]. 

Ważnym etapem umożliwiającym dalszą poprawę warunków Bezpieczet1stwa i Higieny Pra
cy w 0/ZG "Rudna" było zatem podjęcie decyzji o wdrożeniu systemu zarządzania Bezpiecze!l
stwem i Higieną Pracy (SZBHP), spełniającego wymagania polskiej normy PN-N-1800 l :2004 
(oraz pozostałych norm serii PN-N-18000 [16, 17, 18]), opartej na międzynarodowych stan
dardach BHP [6]. System ten stanowi narzędzie obejmujące zespól środków i działań praw
nych , organizacyjnych i technicznych logiczne uporządkowanych, których celem jest zabez
pieczenie człowieka w procesie pracy przed szkodliwym oddziaływaniem materialnego środo
wiska pracy, a w szczególności przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, pod
czas całego okresu aktywności zawodowej. Model SZBHP oparty jest na koncepcji ciągłego 
doskonalenia, która zmierza do postrzegania bezpieczet1stwa pracy na nowym jakościowo 
poziomie, gdzie celem jest podejmowanie działań prewencyjnych, a nie eliminowanie skutków 
zaistniałych wypadków (w myśl zasady, że "lepiej zapobiegać niż leczyć"). 

W listopadzie 2005 roku Zakłady Górnicze "Rudna" poddały się niezależnej ocenie (tzw. 
auditowi certyfikującemu) przeprowadzonej przez Jednostkę Certyfikującą przy Głównym Ins
tytucie Górnictwa w Katowicach, w wyniku której, uzyskały certyfikat potwierdzający zgod
ność zakładowego systemu zarządzania Bezpieczet1stwem i Higieną Pracy z wymaganiami Pol
skiej Normy PN-N-1800 l :2004. Oznacza to, że system jest w pełni wdrożony i funkcjonuje 
w sposób zadawalający niemniej jednak wciąż jeszcze pozostaje wiele miejsca na jego ciągle 
doskonalenie. 
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2. Początki budowy i wdrażanie systemu zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 
w 0/ZG "Rudna" 

Konieczność budowy i wdrażania systemu zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 
w Zakładach Górniczych "Rudna" dostrzeżono przeszło 6 lat temu. Pierwsze prace związane 
z zarządzaniem bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia w ujęciu systemowym rozpoczęto 
w Oddziale w roku 1999, kiedy to powołano Pełnomocnika Dyrektora ds. Zarządzania Bezpie
czeństwem Pracy. W roku 2000, po przystąpieniu do projektu EVISA i w celu realizacji sa
mooceny systemu BHP według ISRS, powołano w kopalni zespół wdrożeniowy. Później, w paź
dzierniku 2002 r., osoba pełnomocnika stała się jednocześnie szefem nowo powołanej komórki 
organizacyjnej - Działu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy (DZB ). 

Od momentu podjęcia decyzji o budowie systemu trzydziestoosobowa grupa pracowników 
została przeszkolona i przygotowana do pełnienia zadm1 auditorów wewnętrznych systemu za
rządzania BHP. Ponadto niektórzy z nich ukończyli studia podyplomowe z zakresu Bezpie
czeństwa i Higieny Pracy. W miarę identyfikacji potrzeb formułowano, porządkowano i wpro
wadzano w życie kolejne procedury działaó podejmowanych w ramach systemu zarządzania 
BHP [12]. 

Aktualnie zespół odpowiadający za prawidłowe funkcjonowanie i doskonalenie systemu 
składa się z wysoko wykwalifikowanych pracowników z wieloletnim stażem pracy w górnict
wie rud miedzi, reprezentujących zarówno służby BHP, jak i dozór ruchu zakładu górniczego. 

Ogólnie rzecz biorąc, do zadaó zespołu należy podejmowanie i wspieranie działań w za
kresie: 
- poprawy ogólnych warunków BHP w kopalni, 
- coraz szerszej identyfikacji zagrożeń w środowisku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem 

zagrożeń naturalnych) oraz oceny ryzyka zawodowego obecnego na wszystkich stanowis
kach pracy, jak również zarządzania tym ryzykiem, 

- zmiany świadomości załogi w zakresie BHP, 
- ograniczenia występowania czynników szkodliwych w środowisku pracy, 
- wdrażania nowych środków ochrony indywidualnej. 

3. Funkcjonowanie wybranych elementów systemu zarządzania BHP w 0/ZG "Rudna 

Podstawowe wymagania w zakresie wdrażania systemów zarządzania Bezpieczeóstwem i Hi
gieną Pracy według krajowych norm serii PN-N-18000 [16, 17, 18] są zbieżne z wytycznymi 
sformułowanymi przez Międzynarodową Organizację Pracy [6], a obejmują takie elementy, jak: 
- model systemu, 
- przegląd wstępny, 

- zaangażowanie kierownictwa, 
- polityka BHP, 
- planowanie z oceną ryzyka zawodowego, 
- wdrażanie i funkcjonowanie, 
- sprawdzanie, 
- działania korygujące i zapobiegawcze, 
- przegląd wykonywany przez kierownictwo, 
- ciągłe doskonalenie. 

Polskie normy serii PN-N-18000 wpisują się w światowy trend odchodzenia od wcześniej
szych praktyk ustanawiania ścisłych norm prawnych do tworzenia instrumentów bardziej zo-
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rientowanych na politykę. Taki stan rzeczy wynika z obserwacji, że procesy, jak również spo
soby radzenia sobie z nimi ciągle się rozwijają. Normy muszą więc być wystarcz<0ąco elasty
czne, by przystosować się do zmian oraz wprowadzać przegląd krajowych praktyk w świetle 
udoskonalel'1 technicznych i postępu wiedzy naukowej [7]. 

Równie otwarci, kreatywni i elastyczni w działaniach powinni być ludzie odpowiedzialni 
za wdrażanie i utrzymanie na wysokim poziomie systemu zarządzania BHP w przedsiębiorst
wie. W kopalni zadanie to spoczywa przede wszystkim na pracownikach Działu Zarządzania 
Bezpiecze!lstwem Pracy, ale także na tych wszystkich, którzy zarządzają, czyli planują, organi
zują, motywują i kontrolują pracę (a więc kadrze inżynieryjno-technicznej kopalni), jak i tych, 
którzy tę pracę wykonują (czyli pracownikach zatrudnionych na stanowiskach robotniczych). 
Zatem aby sprostać wyzwaniom polegającym na zapewnieniu bezpiecznego środowiska pracy 
i dobrego samopoczucia (ang. well-being at work) wszystkim pracownikom ZG "Rudna" opar
ły swoje działania na strategii "ciągłego uczenia się", polegające również na uczeniu się od in
nych i stosowaniu benchmarkingu. 

W literaturze przedmiotu znajdują się liczne publikacje opisujące wszystkie elementy mo
delowego systemu zarządzania Bezpieczei'lstwern i Higieną Pracy (SZBHP) [9, 14, 19] oraz 
przykłady jego praktycznego funkcjonowania w kopalniach [1, 2, 3, 20]. System zarządzania 
BHP w 0/ZG "Rudna'' nie odbiega od rozwiąza!l stosowanych w innych przedsiębiorstwach 
górniczych posiadających certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-N-18001. Autorzy 
niniejszego opracowania pragną raczej pokazać elementy systemu, których doskonalenie zosta
ło przeprowadzone przed auditern certyfikującym- zgodnie z zaleceniami auditorów zewnętrz
nycLl (nadzorowanie wyrnagai'l prawnych i innych). Ponadto skupiają się na sposobach oceny 
i wyznaczaniu kierunków działai'l doskonalących funkcjonowanie systemu oraz roli kadry inży
nieryjno-technicznej kopalni w kształtowaniu kultury bezpieczellstwa, jak również konieczno
ści systematycznego ujęcia kosztów BHP. 

3 .1. Nadzór nad wymaganiami prawnymi i innymi 

W trakcie auditu wstępnego w Oddziale auditorzy z Jednostki Certyfikującej w Głównym 
Instytucie Górnictwa w Katowicach stwierdzili jedną niezgodność odnoszącą się do kwestii 
związanych z nadzorowaniem wyrnaga!l prawnych. Niezwłoczna reakcja ze strony ZG "Rud
na" polegała na zaproponowaniu i podjęciu następujących działm1 korygujących: 
- budowa elektronicznej bazy aktualnych wyrnagai'l prawnych dotyczących BHP, odnoszą

cych się do całości kopalni (rys. 3.1 ), dostępnej dla wszystkich stanowisk komputerowych 
w zasobach wewnątrzzakładowej sieci Intranet; 

- stworzenie wykazów aktualnych aktów prawnych dotyczących BHP obowiązujących posz
czególne działy zakładu , które są przechowywane i okresowo aktualizowane; 

- przekazanie odpowiedzialności za bieżący nadzór i aktualizację zewnętrznych wymaga!l 
prawnych kompetentnemu pracownikowi Działu Zarządzania Bezpiecze!lstwem Pracy; 

- wydanie wewnętrznego aktu normatywnego regulującego kwestie identyfikacji i dostępu do 
aktualn ych wymagail prawnych i innych dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy; 

- modernizacja istniejącej bazy wewnętrznych aktów normatywnych, która dostępna jest dla 
wszystkich stanowisk komputerowych w wewnętrznej sieci Intranet, ale stała się bardziej 
"przyjazna" użytkownikom (rys. 3.2) . 
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Rys. 3.1. Strona startowa bazy aktów prawnych dotyczących BHP (0/ZG "Rudna") 
Fig. 3.1 . Front page o f the database containing legał acts on OHS ("Rudna" Mine) 
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Rys. 3.2. Strona startowa bazy wewnętrznych aktów normatywnych (0/ZG "Rudna") 
Fig. 3.2. Front page of the database containing interna! regulations ("Rudna" Mine) 
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3.2. Ocena systemu zarządzania BHP w 0/ZG "Rudna"- stosowane narzędzia 
i metody badawcze 

Ogólnic znanym jest fakt, że "jeśli nie można czegoś zmierzyć, nie można tym zarządzać". 
W obszarze zarządzania bezpieczeństwem pracy istnieje wiele metod i narzędzi badawczych, 
przy pornocy których można dokonać oceny skuteczności samego systemu zarządzania, jak 
również identyfikować jego słabe punkty. Takie podejście pozwala wytypować elementy, któ
rych doskonalenie przyniesie najwięcej korzyści w wymiarze zarówno ludzkim, jak i ekonomi
cznym. Wszystkie dostępne metody oparte są na dwóch rodzajach wskaźników: 
- tradycyjnych wskaźnikach statystycznych (np. wskaźniki ciężkości i częstości wypad

ków przy pracy oraz liczba chorób zawodowych), które mają charakter reaktywny, a więc 
pozwalają zmierzyć poziom bezpieczeństwa i skuteczność działań dopiero po wystąpieniu 
wypadku przy pracy czy choroby zawodowej; 

- wskaźnikach związanych z realizacją działań prewencyjnych (np. liczba stanowisk pra
cy, na których ograniczono ryzyko zawodowe, czy też jakość i przydatność szkolenia oce
niona na podstawie ankiet wypełnianych przez oddelegowanych na nie pracowników), 
które mają charakter proaktywny, a więc umożliwiają monitorowanie prawidłowej realiza
cji procesów oraz identyfikację i ocenę występujących problemów, zanim zdarzy się wypa
dek czy pojawi się choroba zawodowa. Wskaźniki te nie opierają się na obiektywnych da
nych statystycznych i dlatego ich oszacowanie bywa trudne [15]. 

W Zakładach Górniczych "Rudna" oprócz metod służących ocenie systemu zarządzania BHP 
proponowanych przez normę , a mianowicie auditów bezpieczeństwa i przeglądów kierowni
czych, znalazły zastosowanie także inne dostępne w specjalistycznej literalurze narzędzia ba
dawcze w tym zakresie, jak chociażby metoda ISRS i projekt EVISA, listy kontrolne, analiza 
SWOT [8, 9], czy też elektroniczne narzędzie (Safety and Health Management Systems eTool) 
dostępne online na stronie internetowej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy przy De
partamencie Pracy Administracji Stanów Zjednoczonych (U.S. Department ofLabour, OSHA) 
[http://www.osha.gov/SLTC/etools/safetyhealth/index.html]. Jako, że w rodzimej literaturze brak 
przykładów zastosowania ostatniego z wymienionych narzędzi, celowym wydaje się krótkie 
przybliżenie samej metody, jak również wyników jej zastosowania w kopalni. 

Ocena systemu przy zastosowaniu narzędzia OSHA przeprowadzana jest w czterech klu
czowych obszarach i obejmuje: 
- zaangażowanie kierownictwa i pracowników, 
- ocenę stanowisk pracy, 
- zapobieganie i kontrolę zagrożeń, 
- szkolenia BHP. 

W każdym z wymienionych obszarów znajduje się zestaw pytań wraz z kilkoma opcjami 
odpowiedzi na każde z nich. Ocena systemu polega na wyborze odpowiedzi , która w naj
bardziej trafny sposób odzwierciedla aktualną sytuację w przedsiębiorstwie. W efekcie uzys
kuje się Raport Oceny (Assessment Report), w którym zebrane są informacje na temat aktual
nego stanu systemu zarządzania BHP w firmie oraz rekomendacje odnośnie preferowanych kie
runków jego doskonalenia. 

W Zakładach Górniczych "Rudna", ocena systemu przy pomocy narzędzia OSHA, została 
przeprowadzona przez pracowników Działu Zarządzania Bezpieczeóstwem Pracy na krótko 
przed auditern certyfikującym. Poniższy wykres przedstawia zbiorcze zestawienie punktowe 
z rozbiciem na wyniki uzyskane w czterech kluczowych obszarach (rys. 3.3). 
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Rys. 3 .3 . Wyniki oceny systemu zarządzania BHP 0/ZG "Rudna" przy pomocy narzędz ia OSHA 
Fig. 3.3. Results o f the Occupational Health and Safety Management System of "Rudna" Min e evaluation 

with the OSHA eTool 

Na podstawie wyników uzyskanych przy pomocy narzędzia OSHA można stwierdzić, iż w ko
palni dużą wagę przywiązuje się do zapobiegania i kontroli zagrożeń. Wysoko ocenić należy 
przede wszystkim monitorowanie zagrożeń naturalnych (co zostało zresztą podkreślone przez 
auditorów zewnętrznych), ale także zagrożeń o charakterze technicznym i organizacyjnym. Ist
niejące sposoby reagowania na wypadki i awarie, które zostały zebrane w "Planie ratownic
twa" oraz "Planie ochrony przeciwpożarowej obiektów 0/ZG "Rudna", odpowiadają najwyż
szym standardom światowym w tym zakresie. Wartą podkreślenia jest także stała dostępność 
służb ratowniczych i medycznych, wyposażonych w odpowiednie środki służące zarówno pro
filaktyce BHP jak i ratownictwu. 

Przyszłe działania doskonalące system, muszą zatem, skupiać się na poprawie świadomości 
w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, co można osiągnąć między innymi poprzez inten
syfikację i poprawę jakości szkoleń z zakresu BHP, obejmujących zarówno wszystkie szczeble 
dozoru ruchu kopalni, jak również pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. 

3.3. Rola kadry kie rowniczej w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa 

Trzeba pamiętać, że skuteczność funkcjonowania systemu zarządzania Bezpieczet'lstwem 
i Higieną Pracy w przedsiębiorstwie zależy przede wszystkim od postaw i przekonań ludzi . 
Opracowanie struktury formalnej, zgodnej z wymaganiami normy, służy niewątpliwie uporząd
kowaniu działań, jednak system, który nie angażuje wszystkich pracowników i nie wpływa 
pozytywnie na zmiany kultury BHP, będzie miał niewielki wpływ na poprawę stanu BHP w przed
siębiorstwie . A więc tak naprawdę to, ile kopalnia skorzysta na wprowadzeniu systemu, zależy 
od całej zatrudnionej w niej załogi. 

Zatem zasadniczym jest rozpatrzenie specyficznej roli czynnika ludzkiego w kształtowaniu 
bezpiecznego środowiska pracy, a w tym szczególnego znaczenia i odpowiedzialności kadry 
inżynieryjno-technicznej, rozumianej jako kierownictwo zakładu górniczego oraz osoby różne
go szczebla dozoru związane z ogólnie rozumianą działalnością górniczą [4]. Kadra inżynie-
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ryjno-techniczna stanowi niezwykle istotną grupę, a to z uwagi na fakt, że nie tylko kreuje bez
pieczne warunki pracy. ale także wpływa na postawy swoich pracowników i modyfikuje ich 
zachowania. To właśnie osoby dozoru są bezpośrednimi realizatorami celów wyznaczonych 
w procesie zarządzania bezpieczeństwem, auditorami, wykonawcami lub adresatami większo
ści technicznych i organizacyjnych zadań . To również oni wyznaczają nieprzekraczalne gra
nice ryzyka podejmowanego przez podwładnych. Stąd też liczne przykłady zainteresowania 
badaczy i praktyków właśnie tą grupą zawodową, które znalazło odzwierciedlenie w literaturze 
przedmiotu [3 , 4. 11 , 20]. 

Jak wynika z obserwacji badaczy [4] : "Obowiąwjący do niedawna w górnictwie model tra
dycyjny reaktywny - oparty o tradycyjny model przyczynowości wypadkowej zostaje zastą
piony przez proaktywne zarządzanie bezpieczeństwem pracy, które polega na interwencji w pro
ces wypadkowy w sensie przerwania hukucha przyczyn doprowadzających w finale do nie
pożądanego tragicznego zdarzenia". Oczywistym jest, że takie zmiany pociągają za sobą kon
sekwencje oraz nowe wyzwania, przed którymi staje dozór górniczy wszystkich szczebli zarzą
dzania, polegające na zmianie jego roli z techniczno-standardowej na kreatywną i niestandardową 

Postrzeganie bezpieczeństwa pracy na nowym jakościowo poziomie, gdzie celem jest po
dejmowanie działm1 prewencyjnych, a nie eliminowanie skutków zaistniałych wypadków, nie 
odbl,!dzie się bez zmian kultury organizacyjnej. W 0/ZG "Rudna", podobnie jak w innych przed
siębiorstwach górniczych, kultura ta aktualnie nastawiona jest "na zadania" , natomiast pożą
danym efektem będzie zmiana w kierunku kultury nastawionej "na ludzi". Należy sobie uświa
domić, że jedynie głębokie przemiany o charakterze socjologiczno-organizacyjnym pozwolą 
w sposób ś wiadomy i systemowy budować kulturę bezpieczeństwa pracy, co zresztą jest za
daniem długoterminowym i wymagającym znacznych wysiłków wszystkich uczestników orga
nizacji [13 ]. W tym kontekście ważnym jest zatem, przygotowanie kadry inżynieryjno-techni
cznej do pełnienia nowych ról , które wymagają poszerzenia wiedzy i umiejętności technicz
nych o elementy organizacji, psychologii pracy, socjologii, czy też dydaktyki. Głównym moty
watorem dla najwyższego kierownictwa zakładu do przeznaczania środków na konieczne 
w tym zakresie szkolenia powinna stać się świadomość powiązania między: jakością zasobów 
ludzkich, skutecznością procesów zarządzania BHP i korzyści a mi ekonomicznymi. 
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Rys. 3 .4. Wyniki "Testu dla najwyższego kierownictwa- Bezpieczeńs two i Higiena Pracy" 
uzyskane przez kolejne ankietowane osoby 

Fig. 3.4. Results o f the ,.Test for the top management- OHS" obtained by the reviewed people 
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Celem zbadania postaw najwyższego kierownictwa Zakładów Górniczych "Rudna" wobec 
zagadnień Bezpieczeilstwa i Higieny Pracy we wrześniu 2005 roku przeprowadzono "Test dla 
najwyższego kierownictwa - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy". Badanie miało charakter ano
nimowy i obejmowało 25 pytań zamkniętych przygotowanych na podstawie ankiet dostępnych 
na: [http://\ ww.osha.gov/SLTC/etools/safetyhealth/index.html]. W teście uczestniczyli dyrek
torzy kopalni. jak również głowni in żynierowie - kierownicy działów ruchu 0/ZG "Rudna". 
Poniższe wykresy przedstawiają wyniki uzyskane przez 13 osób poddanych badaniu (rys. 3.4) 
oraz wytypowane poprzez badanie mocne i słabe obszary świadomości w zakresie BHP pośród 

osób najwyższego kierownictwa 0/ZG "Rudna" (rys . 3.5). 
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Rys. 3.5. Słabe i mocne obszary świadomości w zakresie BHP 
pośród osób najwyższego kierownictwa 0/ZG "Rudna" 

50 

Fig. 3.5. Weak and strong areas of the health and safety awareness among the "Rudna" Mine leaders 

Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że przedstawicie lom najwyższego kierownic
twa w sposób wyraźny zależy na poprawie stanu BHP w Oddziale, ale niestety nie wszyscy 
z nich zauważają swoją kluczową rolę w tym procesie. Powyższy wniosek potwierdza ilość 
punktów uzyskana przez poszczególnych uczestników badania, która średnio wynosi 71, na
tomiast waha się w znaczny sposób - od wartości 58 do 88, przy maksymalnie 100 punktach 
możliwych do uzyskania (rys. 3.4). 

Sumaryczna anali za odpowiedzi na poszczególne pytania pozwala wytypować słabe i moc
ne obszary świadomości najwyższego kierownictwa w zakresie BHP (rys. 3.5). Do zagadnień 
budzących niepokój i wymagających pracy nad zmianąpostaw na probezpieczne należą: 
- przekonanie większości ankietowanych o braku pracy zespołowej na terenie kopalni; 
- niedocenianie roli przeprowadzania osobistych obserwacji podległych stanowisk pracy pod 

kątem BHP przez osoby najwyższego kierownictwa; 
- niedocenianie roli szkoleń w zakresie BHP oraz własnego udziału we wzmacnianiu efektów 

tych szkoleil. 
Natomiast do obszarów o najwyższym poziomie świadomości kierownictwa należą: 

- pozytywne odniesienie do kreatywności podległych pracowników, polegającej na tym, że 
oni sami zauważają problemy związane z bezpieczeństwem pracy i w miarę możl iwości sa
mi starają się je rozwiązać ; 
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powszechne przekonanie, że popełnione błędy powinny stanowić źródło ciągłej nauki i dos
konalenia; 

- przeprowadzanie samooceny własnych działań po każdym wypadku ("Czy, a jeżeli tak to 
w jaki sposób moje działania mogły się przyczynić do zaistnienia ·ypadku?"). 
W bieżącym roku poznanie stanu świadomości osób najwyższego kierownictwa kopalni w za

kresie BHP zostanie poszerzone o przeprowadzenie badania postaw całej załogi 0/ZG " Rud
na" wobec bezpieczeństwa pracy. Wcześniejsze prace tego typu były wykonywane w roku 1996 
oraz w roku 2002 [!Oj. Dopiero całościowa ocena postaw i przekonań wszystkich pracow
ników zakładu pozwoli zaplanować działania pozwalające w sposób systemowy kontynuować 
kształtowanie pozytywnej kultury bezpieczeństwa. Niemniej jednak należy ustawicznie dążyć 
do poprawy j akości szkoleń BHP dla pracowników kopalni również poprzez kontrolę ·yników 
tych szkoleń oraz stwarzać okazje do poprawy stosunków międzyludzkich i kanałów komuni
kacji wewnętrznej , aby upow~zechnić wartość pracy zespołowej . 

3.4. Koszty BHP 

Pośród kosztów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ponoszonych przez każde przedsięhiorstwo 

rozróżn ia się koszty związane z nieodpowiednimi warunkami środowiska pracy (na które skła
dają się koszty wypadków przy pracy, koszty związane z chorobami zawodowymi, koszty ubez
pieczenia wypadkowego oraz koszty wynikające z pracy w warunkach szkod liwych i uciąż
liwych) oraz koszty działań profilaktycznych [19]. 

Norma [ 16] nie ujmuje kwestii systematycznego zbierania informacji o kosztach BHP po
śród \ ·ymagań, jakie musi spełniać modelowy system zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną 
Pracy, stąd też pracodawcy rzadko prowadzą analizy ekonomiczne dotyczące BHP. Niemniej 
jednak czytelne i zrozumiałe wskazanie relacji, jakie występują pomiędzy chociażby wypad
kami przy pracy czy chorobami zawodowymi , a kosztami ponoszonymi przez pracodawcę, 
mogą przyczyniać się do większego zaangażowania kierownictwa kopalni i załogi na rzecz 
poprawy warunków występujących w środowisku pracy. W tym kontekście do zadań kadry 
inżynieryjno-technicznej kopalni powinno należeć nie tylko identyfikowanie zagrożeń, szaco
wanie ryzyka, informowanie o nim podległych pracowników oraz przeprowadzanie kontroli 
i monitorowania postępu w prewencji, ale również "projektowanie bezpieczeństwa", polega
jące m.in . na podejmowaniu decyzji dotyczących: ustalania priorytetów w zakresie alokacji 
środków związanych z bezpieczeństwem [4]. 

Olbrzymie nakłady ponoszone przez 0/ZG "Rudna" na profilaktykę w zakresie bezpieczeń
stwa pracy i ochrony zdrowia pracowników oraz coraz bardziej powszechne uświadomienie 
sobie faktu , że poprawa stanu bezpieczeństwa może przynieść przedsiębiorstwu wymierne ko
rzyści , zaowocowały zmianą podejścia do analizy kosztów BHP w zakładzie . Stąd też w ostat
nim czasie daje się zaobserwować rosnące zainteresowanie systematycznym podejściem do kosz
tów BHP poprzez pozyskiwanie informacji potrzebnych do podejmowania decyzji w zakresie 
zarządzania bezpieczeństwem pracy, które będą uzasadnione również z ekonomicznego punktu 
widzenia. Zatem pośród zadań Zakładowej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w 0/ZG 
"Rudna" na rok 2006 znalazło się przeprowadzenie analizy składników wcześniejszych i ak
tualnego "Planu poprawy warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy". Ponadto rozpoczc;:to bu
dowę narzędzi dostosowanych do potrzeb kopalni, które będą służyć zbieraniu ujednoliconych 
informacji i analizie kosztów związanych z nieodpowiednimi warunkami środowiska pracy 
(rozumianych główn ie jako koszty wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń po
tencjalnie wypadkowych). Należy jednak mieć świ adomość, że dopiero prowadzone w dłuż-
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szym okresie analizy całości kosztów BHP oraz poszczególnych ich składników powinny umo
żliwić oszacowanie korzyści oraz stać się podstawą podejmowania najbardziej opłacalnych 
ekonomicznie decyzji dotyczących wyboru środków profilaktycznych . 

4. Podsumowanie 

Pośród korzyści wynikających z wdrożenia systemu zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną 
Pracy można niewątpliwie wymienić: pomoc w spełnianiu wymagań określonych w przepisach 
prawnych, ogólną poprawę warunków pracy, a przez to korzystny wpływ na wyniki ekonomi
czne przedsiębiorstwa poprzez ograniczenie strat związanych z wypadkami i chorobami zawo
dowymi , zmniejszenie absencji chorobowej , zwiększenie wydajności pracy, itp. Ponadto przed
siębiorstwo, które może wykazać się pracą nad zmniejszeniem liczby wypadków, chorób za
wodowych, a także dobrym samopoczuciem pracowników, kształtuje pozytywny wizerunek 
nie tylko wśród pracowników, ale również wśród klientów, partnerów biznesowych, społe
czeństwa oraz władz lokalnych i krajowych, co jest szczególnie ważne w przypadku konie
czności kształtowania pozytywnego image, będącego warunkiem akceptacji społecznej dla za
kładów branży górniczej. 

Niemniej jednak uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania BHP zgodnego z normą PN-N-
1800 l :2004 nie oznacza, że zakład zrobił już wszystko, co dało się zrobić, aby poprawić bez
pieczeństwo pracy. Przede wszystkim należy podkreślić, że żaden system nie zagwarantuje cał
kowitego wyeliminowania wypadków przy pracy, co w przypadku kopalni podziemnej o wiel
kości i warunkach prowadzenia eksploatacji jak w przypadku 0/ZG "Rudna" jest szczególnie 
widoczne, gdyż zagrożenia naturalne, z którymi zmagają się górnicy w swej codziennej pracy, 
należą do grupy o szczególnie wysokim ryzyku pierwotnym. Jednocześnie trzeba pamiętać, że 
w systemowym tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy istotna jest postawa każdego pra
cownika. W tym kontekście szczególna odpowiedzialność i nowe wyzwania spoczywają na 
osobach wszystkich szczebli dozoru, którym nie będą oni w stanie sprostać, jeżeli nie wypo
saży się ich w odpowiednią wiedzę i umiejętności wykraczające poza standardową wiedzę in
żynierską. 

Deklaracja najwyższego kierownictwa 0/ZG "Rudna" o podejmowaniu działań w kierunku 
ciągłego doskonalenia w praktyce oznacza również postępowanie zgodne z dobrymi prakty
kami i zaleceniami krajowych, europejskich i światowych instytucji specjalizujących się w dzie
dzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników (m.in. Międzynarodowej Organi
zacji Pracy. Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, czy też Centralnego In
stytutu Ochrony Pracy). Stałe obserwowanie aktualnych zmian zarówno o charakterze praw
nym, jak i socjotechnicznych, czy organizacyjnym oraz korzystanie z najnowszych osiągnięć 
w zakresie BHP jest zatem jednym z najważniejszych zadań służb odpowiedzialnych za syste
mowe zarządzanie BHP w 0/ZG "Rudna". 
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Selected Issues of Implementation of the Occupational Health 
and Safety Management System in KGHM "Polska Miedź" S.A. -
-"Rudna" Mine Division 

Abstract 

Holistic and systematic approach to improving the state of safety at wark of the entire Mine 
"Rudna" employees is assured by means of the occupational health and safety management 
system implementation. The system has been built according to rules set in the Polish standard 
PN-N-1800 l :2004, which i s confirmed by the fact of obtaining the H&S Management Certifi
cate through the mine (25th November 2005). First of all, the authm·s of this paper present the 
functioning of selected elements of the existing in the "Rudna" Mine H&S Management Sys
tem. Secondly, being aware of malfunctions and imperfections of the solutions in place, they 
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focus on evaluation and actions for improvement of the system functioning. Moreover, a signi
ficant issue is also the great role paid by the human factor in the process of creating the safe 
environment of work and the Outstanding importance with additional responsibilities of engi
neers and managers working for the mine. 

Recenzent: prol dr hab. inż. Jan S::.lązak 
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KATOWICKI HOLDING 
WĘGLOWY S.A . 

• Węgle dla energetyki i ciepłownictwa o parametrach 
0/ - od 20 do 28 MJ l kg 

A' - od 5 do 25 % 
5 1'- od 0,6 do 1,0% 

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 

EKORE~ - paliwo węglowe do nowoczesnych, 
niskoemisyjnych kotłów węglowych 

BIOEKORE~ - 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 





ul. Boczna 24 
44-335 Jas trzębie Zdrój 

ZAKŁAD ODMETANOWANIA KOPALŃ 
"ZOK" Społka z o.o. 
w Jastrzębiu Zdroju 

Rzeczoznawca do spraw ruchu zakładu 
górniczego 

w zakresie wymaganym rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. 
w szczególności: 
- przeprowadzania badań zagrożenia metanowego 

w podziemnych zakładach górniczych, 
- wykonywania badań dla określenia 
metanonośności pokładów węgla, 

- opracowywania prognoz metanowości wyrobisk 
górniczych, 

- opiniowania projektów technicznych dotyczących 
eksploatacji w szczególnych warunkach 
zagrożenia metanowego. 

Zakład świadczy usługi dla kopalń węgla 
kamiennego w zakresie: 

- projektowania i budowy podziemnych oraz 
powierzchniowych obiektów i urządzeń 
odmetanowania, 

- wdrażania i prowadzenia ruchu odmetanowania, 
- prac wiertniczych otworów drenażowych, 

geologicznych, technicznych 
i wielkośrednicowych, 

- produkcji sprzętu do wierceń podziemnych 
i osprzętu gazowego dla urządzeń odmetanowania, 

- produkcji kontrolnych mieszanek 
gazowych CH 4 , CO i N 2 . 

TELEFON 
(0 prefix 32) 47 606 02-8 

FAX 

(0 prefix 32) 47 606 OJ 

zokra:zok.pl 
zok@pro.onet.pl 
http//:www.zok.pl 



Ha n sen 
•••• group 
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El gór+ Hansen 
Sp.zo.o. 

ELGÓR+HANSEN Sp. zo.o. 
41-500 Chorzów. ul. Opolska 19 
tel. (32) 249 94 BO, tellfax (32) 241 34 57 
e-ma~: poczta@elgoccom.pl, wwwelgoccom.pl 

Fuma Elgór + Hansen z siedzibą w Chorzowie jest częScią między
narodowej grupy fum z siedzibami w Niemczech, Republice Cze
slóej i RPA.. Specjalizuje się w projektowaniu. produkcji i remontach 
elektrycznych urządzeń budowy przeciwwybuchow. Doświadczony 
zespól pramwników legitymuje się najwyższymi kwalifikacjami i wie
loletnią p<aklyt<ą zawodową. co wespół z I1<MOCZeSI1ą tedlnologią 
gwarantuje światową jakość naszych niżej wymienionych wyrobów: 

• URZĄDZEŃ NA NAPlĘCIE 3.3 kV 1 6 kV lj.: 
- ognioszczelnych pól rozdzielczych 
- wyłączników wiełostycznikowych 
- ognioszczelnych przewoźnych staq! tr:!!'l'Sfu!!r.atorow;:ch 
- rozrusmików tyrystorowych 

• URZĄDZEŃ NA NAPIĘCIE 00 1 k\llj.: 
- staqi kompaktowych 
- rozruszników tyrystorowych 
- ognioszczelnych przewoźnych stacji tr.msfonnatomwych 
- wyłączników wiełostyczn:kowych 
- stacji do zasilania kompleksów chodnikaw)dl 
- zespołów transformatorowych 
- slazyń aparaturowych kombajnów chodnlkowyt:h-
- mil<rnprocesomwe ukiadu automatyzacji przenosników z transmisją 
danych i W!ZUa'!ZaCją na J>OWI"'Zchni - lyp<J EH,<J>01. 

Oferta finny sluerowana jest do zaldadów gómlczych w klaju i zagranką. 
Smetrue za<gaJUZowany serwis. będący wizytówką linnj( w każdej chwili służy 
kl:entom doradztwem 1 pomocą. 

Elgór + Hansen oleruje ponadto uslugi w dziedzirue: 
• ~taqi daslawwyposaźEilia ~do ..-ządZEń górnic:z)dl 
• remcn".ów i modemizacjj L9ioszae&oei ~budowy pueciwwyiJuchow 
• opracowama dokumenla<:ji t:echrlicznej układów eleklryc:nych siDsowanych 
w gcimldwle. a w szczególnoSa w pom.".,cze<liadl zagrożooych wyiJuchem. 

Stall kl;ena fumy l pawięł<szające się grono nowych 
konlrahen- są Claj'wyższym wyrazem uznansa dla firmy. 
tako w.arygodnego partnern. Przejawem <lbaloSci 
o leilenia jest wprowadzony system Z3!Zą<!zania l3l<oS<:ią 
według nonn ISO 9001:21100 



STAl .~, ZAŁC - YCi::LA 

WRĄ; ':HPr._- ~Rt_ ' .U 

--"''"m--1>:- ~~'IÓO ~Roh·~- lli ..")< L ilf!llO><)"tb!H;IlldlOWf'" bWł'>ll! ~~ 

so 14001:1996 

SJENA NOVA 

&J?4 LUBELSKI WtGIEL •.r• "BOGDANKA" 
....... - SPÓlKA AKCYJNA -

Lubelski Węgiel " 

~- jedyna kopalnia eksploatuJąca wę,giell[ka i!j~!p~ ;'i} 
w Lubelskim Zagłębiu 

c: producent węgla kamlennego en<>r9''!Y''~~!U2~ 
i ceramicznej cegły elewacyjnej, 

<· solidny dostawca l kontrahent, 
~ fachowa z.aloga i nowoczesne rozwiązania technlczne 

i technologiczne w górnictwie, 
c: wysoka wydajnoSC, niskie koszty i wysoka efektywnoś C firmy, 
C:· dbalośC o ochronę środowiska w oparcłu o wdrożony 

Sysietf'l Zarządzania Śrcdo\•.'isko~go ISO 14001:1996 
c:- lider w branży - 5 krotny laureat konkursu ,,Kopalnia Roku" , 

w tym ostatnio za rok 2004 
~ laureat konkursu PB "Filary Polskiej Gospodarki'' w regionie Lubelskim 
...:: laureat konkursu KPP " Lubelski Orze! Biznesu- Pracodawca Roku 2003 '' 
c: laureat konkursu Prezydenta RP "Finna Przyjazna Środowisku" 
<:: laureat .,Nagrody Gospodarczej Wojewody Lubelskiego" 

za rok 2004 i Wielu innych wyróżnień 
~ sponsor w dziedzinie sportu, kultury l wielu inicjatyw spolecznych. 

tel. 0811 462 51 00, 462 51 01 , fax 0811462 51 91 www.lw.com.pl bogdonka@llv.com.pl 
'"1z1ał Sp rzed~ty Węgla tr 081 / 41 2 55 80, 462 55 82, fax 081i 462 56 37 

CAFENA MELANż 

l 

l 

w barwach Ziemi 
cegły elewacyjne 

J i, l 'l"' .t· 
.F l ~ · n 
.J. ' L J 

--·' l 
_( .. ~· 

l :\. 
~ ' JANTAR MELANŻ CARMEL MElANŻ MORENA 

Lubelski Węgiel .,Bogdanka" S.A. ; Bogdanka; 21-013 Puchaczów 
tel. (081) 462-54-32, 462-54-38; fax (081) 462-54-37 
www.ekoklinkier.pl ; info@ekoklinkier.pl 
Uwaga · cegły typu mefant. OdcWnle kolorów C>lłflleł mogoł nklv!aczn/e odbiega c! od pobunych m1 zdffChłch. 



Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 

jedyny w Polsce producent węgli ortokoksowych 
typu 35. 

Nasz podstawowy produkt, charakteryzujący się duZą czystością, iW)'Soką 

spiekalnością i plastycznością, znajduje zastosowanie jako niezbędny skład

nik mieszanki wsadowej węgla do produkcji wielkopiecowego, stabilizowa

nego koksu naJwyższej jakości. 

44 -330 Jastrzębie Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 
tel. (32} 756 41 13; fax. (32) 476 26 71 
e-mail: jsw@j sw,pl 

KWK Borynia 
ul. Węglowa4 

KWK Jas-Mos KW Kruprńsk1 
ul. Piaskowa 35 
43-267 Suszec 

ul. Górnicza 1 
44-268 Jastrzębie Zdrój 
tel 756 1113 

44-330 Jastrzębie Zdrój 
te/. 756 3113 te/. 756 61 13 

fa~. 471 86 30 fax. 473 44 22 fax. 434 17 71 
e-mml· f:;._orynia@jsw. p/ e-mail: jasmos@jsw.pl e-mail· ktvpins i@jsWApl 

KWK Pniówek 
ul Krucza 18 
43-250 Rawlowice 
te/. 756 21 ~3 
fax 47219 7.8 
e-mail pmowek@jsw.pl 

KWK Zofiówlm 
ul. Rybnicka 1 
44-335 Jastrzębie Zd~ój 
fel. 756 51 1;'3 
fax. 47>1 33 @6 
e-mafl zofiowka@JsW.pl 

Zakład Logistyki Materiałowej 
u]. ~rrmJ' Krajowej 1 
44-330 Jastrzębie Zdrój 
teł 756 40 00 
fax. 476 31 25 
e-mail: info@zlm-Jsw.pt 



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE 

PRODUKTY: 

1.Siatka zgrzewana typu MIDO. 

2.Siatka zgrzewana podatna typu MIDO. 

3.Rozpory rurowe typu MIDO do obudowy V25,V29,V32,V34,V36. 

4.Rozpory rurowe typu GV do obudowy V25,V29,V32,V34,V36. 

S. Kotwy urabialne typu KWSz z włókna szklanego. 

6.Kotwy stalowe wklejane typu KSM. 

?.Elementy obudewy kotwowej. 

B.Okładziny stalowe. 

9.Stopy podporowe typu SPT. 

1 O.Spoiwo mineralne typu MDG. 

PPUH MIDO Sp. z o.o. 
40-021 KATOWICE 
ul. Damrota 16 

. ; 
rilv 

tel./fax: (032) 757 31 32: 757 31 54 
tel. kom. 0606 92 93 54 
e-mail: mido@mido.pl ; www.mido.pl 

PRZEDS IĘBIORSTWO 

FAIR PLAY 2004 



w zakresie dostaw materiałów wybuchowych: 

e emulsyjne materiały wybuchowe, nabojowane oraz luzem, do stosowania 
w zakładach górniczych podziemnych i odkrywkowych, 

e materiały wybuchowe typu ANFO i Heavy ANFO, 

e materiały wybuchowe i środki strzałowe w szerokim asortymencie innych 
producentów dopuszczone do stosowanie w Polsce. 

w zakresie kompleksowej usługi wiertniczo-strzałowej: 

e projektowanie robót wiertniczo strzałowych, 

e wybór optymalnych warunków strzelania z zastosowaniem techniki laserowej, 

e opracowanie dokumentacji i metryki strzałowej, 

e prace wiertnicze, 

e wykonywanie robót strzałowych przy użyciu: 

e samobieżnych systemów mieszalniczo-załadowczych wytwarzających MW 
na miejscu strzelania, 

e wszystkich dopuszczonych w Polsce materiałów wybuchowych oraz 
elektrycznych i nieelektrycznych środków strzałowych. 



KGHM 
POLSKA MIEDŹ S.A. 






